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Akce pro veřejnost...

Termín: 13. 1. 2018 od 9 do 16 hodin
Cena: 650 Kč
Lektor:  PhDr. Marie Lhotová,Ph.D. 
Arteterapie je jedním z psychoterapeutic-
kých postupů, který se opírá o výtvarné 
projevy klientů jako o hlavní léčebný pro-

středek. Přijďte se seznámit s jejím využitím ve zdravotnictví. Kurz je vhodný 
pro učitele, zdravotníky a studenty odpovídajících oborů. 

Arteterapie 
ve zdravotnické oblasti 

Termín: 12. 1. 2018  od 10 do 15 hodin
V pátek 12. 1. 2018 Teologická fakulta JU                    
v Českých Budějovicích otevře své brány 
pro zájemce o studium. Ti ji mohou navští-
vit a dozvědět se více o přijímacím řízení, 
studiu i o aktivitách fakulty. Informace zís-
kají i o studijních oborech:  Filosofie a reli-
gionistika, Teologie, Pedagogika volného 

času, Sociálně charitativní práce a Filosofie, Teologie, Teologie služby, Učitelství 
náboženství a etiky, Pedagogika volného času, Etika v sociální práci. Návštěvníci 
si mohou promluvit se studenty i pedagogy a také navštívit sociální, teologický, 
filosofický či pedagogický workshop.

Den otevřených dveří

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

Termín: 27. 1. , 3. 2., 10. 2. 2018
Cena: 1 600 Kč
Lektor: Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D.
Cílem kurzu je seznámit účastníky se so-
ciologickými, demografickými, politolo-
gickými a ekonomickými aspekty realizo-

vané sociální politiky v prostoru venkova. Účastníci v průběhu kurzu zjistí, jak 
je to s realizací aktuálních problémů sociální politiky na venkově. Kurz je rozdě-
len do následujících 3 bloků: aktuální otázky rurální sociologie, aktuální směry 
sociální politiky venkova, podnikání v rurálním prostoru jako sociální program.

Sociální politika 
venkova

Termín: 20. 1. 2018
Cena: 600 Kč
Lektor: Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D.
Chcete získat znalosti z oblasti základů statis-
tiky v hospodářské a sociální sféře? Chcete si 
rozšířit obzor pro výkon práce v sociální sféře 

a zároveň se připravit na požadované zkoušky dle zákona o státní službě? Cílem 
kurzu je získat základní znalosti z oblastí sociálně-ekonomické statistiky. 

Užití kvantitativních 
metod v sociální sféře
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Ostatní akce...

Termín: 9. 1. 2018 od 18 hodin
Stejně jako v loňském roce se i letos bude 
jedno ze shromáždění v rámci týdne mod-
liteb konat ve fakultní kapli, a sice v úterý 
9. ledna v 18 hodin. Kázat při shromáždění 

bude David Nečil, senior jihočeského seniorátu Českobratrské církve evange-
lické. Jste srdečně zváni! Ekumenický týden modliteb, se sice koná celosvěto-
vě, ale v českých zemích má zvláštní podobu. V Českých Budějovicích se v tom-
to týdnu denně setkávají zájemci v některé z místních církví a při shromáždění 
obvykle káže host odjinud. Stejně jako v loňském roce bude naši fakultu jako 
kazatel reprezentovat dr. Adam Mackerle, letos ve čtvrtek (místo bude upřes-
něno).

Ekumenický týden
 modliteb na TF JU

Termín: 5. 1. 2018 od 13 hodin
Rádi bychom Vás pozvali na tradiční Tříkrálo-
vé požehnání Teologické fakultě JU, které pro-
běhne v pátek 5. 1. 2018 od 13 hodin v atriu 
TF. Teologické fakultě požehná studentský 
kněz Peter MADÁR (Chaire).  Všichni vyučující 

i studenti jsou srdečně zváni. Tříkrálové požehnání vzniklo v  návaznosti na starou 
lidovou tradici, kdy koleníci v kostýmech chodí od domu k domu nebo koledují                         
v ulicích. Svátek Tří králů je ztotožněn se slavností Zjevení Páně. Na dveře domů se  
píše posvěcenou křídou zkratka K † M † B † jako formule požehnání. 

Tříkrálové požehnání 
Teologické fakultě JU 
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Výstavy...

Kněžská 8
370 01 České Budějovice
Telefon: 387 773 501
Telefon, fax: 386 354 994
E-mail: dekanat@tf.jcu.cz

 www.tf.jcu.cz

Teologická fakulta 
Jihočeské univerzity

Termín: 1. - 30. 1. 2018
Rádi bychom Vás pozvali na výstavu Hobo-
hemia: Město bezdomovců, můžete si ji pro-
hlédnout v prvním patře TF, Kněžská 8, České 
Budějovice, v průběhu měsíce ledna vždy ve 
všední dny od 8 do 16 hodin.

Výstava vznikla jako jeden z výstupů výzkumného projektu „Čas a prostor bezdo-
movců v postsocialistickém městě: komparace Prahy a Plzně“ (Hobohemia). Několik 
desítek lidí bez domova fotografovalo jeden svůj den – místa, kde se pohybují a 
tráví svůj čas. Vznikl unikátní soubor více jak tisíce fotogra0 í mapující pohyb bezdo-
movců po městě, jejich oblíbených míst a lidí. 

Hobohemia: 
Město bezdomovců


