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Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích11
Kurzy pro seniory...

Termín: 7. 11. 2017 od 12.30 hodin 
Cena: 1 100 Kč 
Lektor: Mgr. Kateřina Sluková
Seminář je určen pedagogům, kteří pociťu-
jí nedostatky v praktických dovednostech      

v oblasti hlasové techniky. Metodika semináře je postavena na principu správ-
ného používání hlasu tak, aby zněl dostatečně silně, měl příjemnou barvu a 
přitom se minimálně unavil. Účastníci se naučí analyzovat špatné hlasové ná-
vyky a nahradí je správnými. Osvojené techniky povedou ke správnému dý-
chání a ochrání dlouhodobě namáhaný hlas. 

Cesta správného 
nastavení hlasu

Termín:  pondělky od 16 hodin
6.11., 13.11., 4.12., 18.12. 2017, 15.1. 2018
Cena: 600 Kč
Lektor: Mgr. et Mgr. Martina Karásková
Přijďte si poslechnout poutavé vyprávění             
o vzdálených zemích. Dozvíte se řadu zajíma-
vých informací, cestovatelských tipů, poznáte 

cizí kultury a pobavíte se. Při každém setkání se společně vydáme do jiného kouta 
naší planety a na vlastní kůži zažijeme místní kulturu a tradice. Mimo jiné si vyzkou-
šíme tradiční tance, zahrajeme si tradiční hry, naučíme se základy místního jazyka, 
prozkoumáme místní historii, náboženství, významné památky a osobnosti. Nevá-
hejte a okuste trochu exotiky!

Letem světem 
aneb cestovatelská setkávání 

Kurzy pro veřejnost...
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Kurzy pro veřejnost...

Termín: 18. 11. 2017 
Cena: 650 Kč
Lektor: Mgr. Irena Bublíková 
Čmárání tužkou, malování štětcem či prá-
ce s modelínou může sloužit k rozvoji dět-
ských schopnost. Účastníci kurzu nahléd-

nou do oboru arteterapie, naučí se používat výtvarné aktivity při práci s dětmi a 
také si mnoho aktivit sami vyzkouší. Kurz je vhodný pro učitele, zdravotníky a stu-
denty příbuzných oborů. 

Principy a přínosy 
arteterapeutické práce 
s dětmi

Termín: středy od 17 - 19 hodin v termí-
nech 15.11., 22.11., 29.11., 6.12., 13.12., 
20.12. 2017 
Cena: 600 Kč
Lektor: prof. Jaroslav Vokoun, Th.D.
V letošním roce si připomínáme řadu výročí. 

Asi nejvíce vzpomínané souvisí s vystoupením kněze a teologa Martina Luthera 
před pěti sty lety proti zlořádům, které panovaly v tehdejší církvi.
A právě na Martina Luthera se zaměřuje kurz Teologické fakulty JU.  Luther se ne-
chal vmanipulovat do kon/ iktu s církví, jeho původním záměrem však bylo navá-
zání na středověkou mystickou teologii. Cílem kurzu je ukázat Lutherovy kořeny ve 
středověké zbožnosti a způsob, jak tyto kořeny rozvinul.

Luther a středověká 
mystika
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Kurzy pro veřejnost...

Termín:  6. - 30. 11. 2017
Naše životy jsou jakousi živoucí koláží , slo-

ženou z jednotlivých „Momentů “, jež  nám 

čas, coby bdělý skladník, postupně nanosil 

do „hlavního“ skladu. Tam se městnají ve-

dle sebe a společně tvoří unikátní historii 

každého z nás. Je zajímavé vidět všechny ty 

útvary životních Momentů , jakožto orgánů 

naší mysli. Všechny k nám však patří a splétají pestrobarevná plátna našich 

existencí . Výstava fotografií studenta TF Michala Kaczora je prodejní, pokud si 

chcete některý ze snímků zakoupit, kontaktujte prosím autora.

Momenty

Termín: 18.11., 16.12. 2017, 13.1., 20.1. 
27.1., 3.2., 10.2., 3.3., 21.4., 5.5., 26.5., 
2.6., 16. 6. 2018 
Cena: 5 000 Kč
Kurz je určen primárně osobám pracujícím 

na základě církevního pověření v pastorační 

péči ve zdravotnických či sociálních službách, 

je však otevřen i dalším zájemcům – křesťanům se zájmem o práci nemocničního 

kaplana.  Cílem kurzu je prohloubení stávajících vědomostí a získání nových po-

znatků v oblasti teologie, religionistiky, psychosociální péče, zdravotní péče, jakož i 

praktických dovedností, které jsou nezbytné ke kvali/ kovanému výkonu povolání 

nemocničního kaplana.

Nemocniční kaplan

Výstavy...
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Konference...

Termín: 2. - 3. 11. 2017 
Sociální práce je interdisciplinární obor, 
který vychází z teorií a metod různých so-
ciálních a humanitních věd a adaptuje je 

pro pomoc klientům. Je zároveň i transdisciplinárním oborem, protože využí-
vá znalosti epistemologické a ontologické povahy, které mu umožňují zvolit si 
správné teorie a metody z ostatních oborů a způsob, jak je aplikovat v praxi. 
Konference se proto bude zabývat tím, jaké potenciály a rizika má teologie pro 
sociální práci, jak v epistemologické a ontologické rovině, tak v rovině aplikač-
ní.

Místo teologie v teoriích a 
metodách sociální práce: 

potenciály a rizika 

Termín: 10. 11. 2017 
Katedra ) loso) e a religionistiky Teologické 
fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budě-
jovicích si vás dovoluje pozvat na odbornou 
konferenci s mezinárodní účastí:  „Česká a 
slovenská islamologie: současná témata a bu-

doucí výzvy“  Cílem konference je re/ ektovat témata z široké problematiky islámu, 
která jsou klíčová pro českou a slovenskou orientalistiku a religionistiku. Zazní pří-
spěvky, které přiblíží současný stav a výsledky bádání v tomto oboru. Konference 
bude příležitostí k osobnímu setkání odborníků z rozmanitých akademických a vě-
deckých institucí zabývajících se islámem.

Česká a slovenská islamologie: 
současná témata a budoucí výzvy
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Ostatní akce...

Termín: 14. 11.  2017 od 16 hodin
V rámci U3V kurzu Křesťanské symboly         

v krajině Novohradských hor se uskuteční 

promítání nového dokumentárního ( lmu 

Lenky Ovčáčkové o Novohradských horách. 

Promítání s besedou bude otevřené nejen 

pro účastníky kurzu, ale také pro veřejnost. 

V jednom vše, 
ve všem jen jedno 

Termín: 6. 11. od 14 hodin 
Prof. Stephen  Boulter  přednese příspěvek        

s názvem „Philosophy in Searching Times: 

The Enduring Merits of Scholasticism“.  Prof. 

Boulter je vedoucím Katedry ( loso( e a etiky 

na Oxford Brookes University. Zabývá se ( lo-

so( í evoluční biologie, vnímáním, metafyzikou, Aristotelem a středověkou ( loso( í. 

Je autorem řady článků a knih např.  Metaphysics from a Biological Point of View  

(2013).

Ve středu 8. 11. ve 14 hodin se bude konat doktorandský seminář s prof. Boulte-

rem.

Přednášky prof. 
Stephena Boultera
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Ostatní akce...

Termín: 15. 11. 2017 od 18 hodin 
Tradiční mše při svíčkách k výročí 17. lis-
topadu se uskuteční 15. listopadu 2017           
od 18 hodin v klášterním kostele Oběto-
vání Panny Marie na Piaristickém náměstí              

v Českých Budějovicích. Na přípravě mše se mohou podílet středoškoláci i vy-
sokoškoláci. Ohlédneme-li se v krátkosti do minulosti, zjistíme, že u zrodu této 
dnes už tradiční „svíčkové“ mše svaté stál salesiánský kněz a někdejší pedagog 
TF JU,  dr. Heryán, společně se studenty. Proto pokračujme v této tradici a ne-
zapomínejme na minulost.

Mše při svíčkách 
k výročí 17. listopadu

Termín:  14. 11. 2017 od 17 hodin
Lektor: Bc. Lukáš Mareš, Bc. Eliška 
Havlová
Srdečně Vás zveme na druhý * loso* cký 
workshop, který je pokračováním tradice za-

počaté v uplynulém akademickém roce. Na workshopu budeme pracovat s otáz-
kami z oblasti politické * loso* e. Společně se nad nimi zamyslíme a budeme je pro-
věřovat. Základním cílem workshopu je rozvoj myšlení. Budeme se učit smysluplně 
vyjadřovat vlastní myšlenky, zkoumat jejich pravdivost, naslouchat a rozumět dru-
hým, věcně argumentovat i kreativně přemýšlet. Workshop je určen všem studen-
tům JU i široké veřejnosti. Vstupné je dobrovolné. Těšíme se na Vás!

Druhý „Filoso' cký 
workshop“ 
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Ostatní akce...

Termín: 29. 11. od 12 hodin 
Srdečně Vás zveme na krátké setkání a slav-
nostní rozsvěcení první svíčky na advent-
ním věnci, které se uskuteční     ve středu 
29. 11. 2017 v 12 hod v atriu před knihov-

nou TF, Kněžská 8.  Těšit se můžete i na krátké hudební vystoupení.

Rozsvěcení první svíčky 
na adventním věnci

Termín:  20. 11. 2017 od 9 hodin
Katedra ) loso) e a religionistiky TF JU Vás zve 
na „Judaistický workshop“. Naším hostem 
bude PhDr. Ing. Václav Fred Chvátal z tachov-
ského muzea Českého lesa. Budeme se spo-
lečně věnovat tématům: židovský pohřební 
ritus a epigra) ka, provedeme krátký exkurz 

do synagogální architektury a vysvětlíme si metodiku výzkumu židovských hřbito-
vů v České republice. Všichni zájemci o tuto problematiku z řad studentů a pedago-
gů JU i  veřejnosti jsou srdečně vítáni. 

Judaistický workshop 


