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Název kurzu

(zkratka)
Lektor Stručný obsah kurzu Požadované znalosti Poznámka

Poř. č. 

v při-

hlášce

PSYCHOLOGIE 

PRO KAŽDÉHO

(PPK)

Blanka Pevná

1. Agrese v mezilidských vztazích

2. Jak nás ovlivňují emoce

3. Komunikační modely

4. Asertivita a efektivní komunikace

5. Psychická onemocnění v současnosti

6. K čemu je dobré znát sám sebe?

7. Vliv nevědomí na náš život

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 

Více o obsahu 

jednotlivých 

přednášek

viz Příloha č. 1

Více o lektorce na:  

www.blankapevna.cz

7

TRÉNOVÁNÍ 

PAMĚTI

(TP1)
Gabriela Novák 

Breuerová, DiS.

Zábavné a nenásilné cvičení, při kterém 

protrénujete a posílíte dlouhodobou i krátkodobou 

paměť, úsudek, logické myšlení i postřeh a naučíte 

se metody snadného zapamatování si číselných 

řad, seznamů a většího množství informací. 

Aneb každý z nás je schopen si zapamatovat sto čísel 

po sobě jdoucích :-). 

Lektorka naučí účastníky spolehlivý způsob, jak si 

informace zapamatovat. Během lekcí si účastníci 

zjistí, který způsob zapamatování jim vyhovuje 

nejvíce (podněty vizuální, sluchové či jejich 

kombinace). Každá lekce je jedinečná, zábavná, 

prokládaná tipy, jak na své paměti pracovat i ve 

všedním životě. Své odpovědi si kontroluje každý 

účastník sám, individuálně, kdy lektorka sama sděluje 

správná řešení. 

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 

Více o průběhu výuky 

a ukázka materiálů 

viz Příloha č. 2

14

ASTROLOGIE  - 

PRINCIPY, 

VÝZNAM A 

VYUŽITÍ 

V DNEŠNÍ DOBĚ

 (ASTRL1) Radim Žáček

1. Historie a současnost astrologie - kořeny astrologie, 

její dějinný vývoj a současná podoba

2. Využití astrologie v dnešní době - k čemu se astrologie 

hodí a jak nám může pomoci v pochopení sebe sama a 

našich blízkých

3. Základní principy psychologické astrologie -  

propojení astrologie a jungovské psychologie

4. Znamení zvěrokruhu I. - typologie a úvod do 

charakteristiky 12ti znamení zvěrokruhu

5. Znamení zvěrokruhu II. - charakteristiky jednotlivých 

znamení zvěrokruhu a jejich psychologický význam

6. Planety a jejich význam v horoskopu - charakteristiky 

jednotlivých planet a dalších významných symbolů v 

horoskopu zrození ve vztahu k základům naší osobnosti

7. Astrologie a partnerské vztahy - využití astrologie v 

oblasti partnerských a mezilidských vztahů (partneři, děti, 

rodiče) 

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti.

Cyklus přednášek 

zaměřený na rozvoj 

osobnosti a 

sebepoznání 

s využitím 

psychologické 

astrologie.

 

Každý/-á student/-ka 

obdrží svůj vytištěný 

horoskop zrození.

 Více o lektorovi na: 

www.astrochomutov.

cz
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Název kurzu

(zkratka)
Lektor Stručný obsah kurzu Požadované znalosti Poznámka

Poř. č. 

v při-

hlášce

ESTETICKÝ 

ROZMĚR 

ZANIKLÝCH 

CIVILIZACÍ 2

(ERZC2) Lubomíra 

Holatová

Barvy a jejich působení na náš život, na naše zdraví 

a duševní pohodu … Barvy jako naši průvodci životem. 

Umění a ideál krásy.

Jak aktivovat to dobré a krásné v nás?

Jak se spojit se svou krásou?

Na každé hodině: Přes úvodní verše nastínění 

atmosféry dané doby, seznámení s historickou situací a 

vůdčími osobnostmi, k pochopení historicko-

filozofického kontextu přes kanon krásy a umění 

v dané době.

1. Amerika před a po Kolumbovi

2. Aztékové, Inkové

3. Kultura a estetismus v odívání

4. Indie – védy

5. Arabská kultura

6. Japonsko

7. Čína

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 

Volné pokračování kurzu 

Úvod do estetiky a 

Estetický rozměr 

zaniklých civilizací 1.

Podrobnější 

informace o 

přednáškách 

viz Příloha č. 3

11

SVĚTOVÉ 

PAMÁTKY 

UNESCO 2

(SPU2)
Ing. Manfred 

Hellmich, Ph.D., 

MBA

1.  Ochrana světového kulturního a přírodního 

dědictví v Polsku.  Polské památky na seznamech 

UNESCO. Polsko – základní charakteristika území.

2. Krakov - historické centrum, vč. královského hradu a 

opevnění.

3. Wieliczka – historický solný důl. Osvětim/Březinka - 

největší koncentrační tábor Hitlerovy Třetí říše. 

4. Bělověžský prales – rozsáhlá přírodní rezervace, 

částečně v  Bělorusku. Zamość/Zámostí - renesanční 

město s opevněním.

5. Varšava – historické centrum města, obnovené po 

2. světové válce.

6. Malbork/Marienburg – cihlový hrad Řádu německých 

rytířů. Toruň - soubor středověkých architektonických 

památek Kalvárie. 

7. Zebrzyndowská – architektonicky významné poutní 

místo. Kostely míru - v městečkách Jawor a Swidnica - 

nejstarší církevní stavby s dřevěnou kostrou v Evropě.

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 

Památky UNESCO 

v Polsku - 1. část

Navazují na cyklus 

přednášek Památky 

UNESCO na Slovensku.

Cílem je představit 

mimořádné památky 

v sousedních zemích, 

zapsané v prestižních 

seznamech světového 

kulturního a přírodního 

dědictví - tentokráte polské 

stavební památky a areály 

a cenné biosférické a 

geologické oblasti.

3

SUMER 5 - JEDNA 

Z NEJSTARŠÍCH 

CIVILIZACÍ

(SUM5)

 

Ing. Jaroslav 

Srkal

V předchozích semestrech SUM1 až SUM4 jsme se 

seznámili s historií starého Sumeru podle knih a historických 

materiálů dvou významných vědců a spisovatelů 20. století, 

Vojtěcha Zamarovského a Zecharia Sitchina. V té době se 

zjistilo, že přeložené texty z tabulek jsou vysoce 

nadčasového charakteru. Proto 80%  z nich bylo zařazeno 

mezi „Přísně tajné“. Teprve ve 21. století byly některé 

odtajněny a nová generace vědců – spisovatelů jako 

Maximillen Lafayette, Anton Parks a Laurence Gardner nám 

přináší nové informace, proto musíme naše znalosti 

aktualizovat.. 

1. Nejnovější zdroje informací

2. Kosmologie

3. Kosmogonie 

4. Život na Zemi

5. Anunnakové

6. Když bohové ještě byli lidmi

7. Stvoření člověka

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti, avšak se více 

doporučuje účastníkům 

předchozích kurzů o 

Sumeru.

Aktualizace 

přednášek Sumer 1, 

2, 3 a 4 dle 

nejnovějších 

informací.

Podrobnější 

informace o 

přednáškách 

viz  Příloha č. 4.

 

Bližší informace o 

předchozích kurzech 

o Sumerské říši   

na stránkách lektora

http://u3v.zapto.org/
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Název kurzu

(zkratka)
Lektor Stručný obsah kurzu Požadované znalosti Poznámka

Poř. č. 

v při-

hlášce

PUTOVÁNÍ ZA 

POZNÁNÍM NAŠÍ 

ZEMĚ 2

(PPNZ2)

Šebestián Šulc

Cyklem přednášek vás provede zcestovalý poutník po 

globu veškerém, zavede vás i mimo obvyklé turistické 

destinace, do nehostinných  vzdálených míst od lidské 

civilizace.  Prostřednictvím osobních zážitků, životních 

zkušeností a načerpaného poznání vám zprostředkuje 

pestrost různorodých oblastí naší krásné Země z 

pohledu přírody, kultury... 

Vydáte se s ním do těchto míst::

1. Irsko - zelený ostrov

2. Slovenský ráj

3. Yukon není jen řeka

4. Patagonie - Ohňová zem

5. Kamčatka

6. Národní parky severozápadu USA

7. Britská Kolumbie

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 
9

PÍSEMNÉ 

HISTORICKÉ 

PRAMENY NA 

MOSTECKU

(PHP) Mgr. Martin 

Myšička

Cílem kursu je přiblížit posluchačům některé z tzv. 

pomocných věd historických, které se zabývají historickými 

prameny. Kurs je zaměřen především na prameny písemné 

s ukázkami dochovanými v mosteckém archivu.

1. Co to jsou PVH? – Stručný přehled aneb historie o 

historii.

2. Diplomatika 1 – Vývoj královských, městských i 

papežských listin od středověku do novověku.

3. Diplomatika 2 – Úřední knihy jako odraz fungování 

městské kanceláře a společnosti.

4. Paleografie – Vývoj evropského písma od starověku po 

současnost.

5. Chronologie – Způsoby datování listin ve starověku a 

středověku.

6. Sfragistika – Pečeť jako ověřovací prostředek. Vývoj a 

ukázky od nejstarších dob po nástup razítka.

7. Genealogie – Nauka o vztazích mezi členy rodiny či 

rodu.

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 

Více o obsahu 

jednotlivých 

přednášek 

viz Příloha č. 5.

10

ARCHITEKTURA 

A URBANISMUS 

NA MOSTECKU 1

(AUM1)
Ing. Manfred 

Hellmich, Ph.D., 

MBA

1. Architektura - definice, pojetí a cíle.

Hledání kompromisu mezi přírodním prostředím a 

souladem, estetikou a účelností staveb.

2. Urbanismus – utváření sídelních útvarů a jejich 

architektonické ztvárnění. Územní plánování – řízení 

vývoje intravilánu a extravilánu sídel.

3. Umělecké ztvárnění staveb - řešení detailů a 

specifické druhy architektury (krajinářská, zahradní, 

bytová, sobolová, kompozice ..)

4. Lidová architektura.

5. Vývoj stavebnictví a stavební slohy.

6. Svědci románského stavebnictví na Mostecku.

7. Svědci gotického stavebnictví na Mostecku.

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 

Volně navazující 

soubor přednášek o 

Mostecku. 

Návaznost na předešlé 

semestry, které se 

zabývaly vývojem 

sídel, hospodářstvím, 

infrastrukturou, 

kulturou, stavebními a 

přírodními památkami 

Mostecka.   

1

KURZY ZAMĚŘENÉ NA REGION MOSTECKA

CESTOPISNÉ KURZY 
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Název kurzu

(zkratka)
Lektor Stručný obsah kurzu Požadované znalosti Poznámka

Poř. č. 

v při-

hlášce

KRIMINALISTIKA 

3 (KR3)

 

Ing. Bc. Jan 

Novak

1. Metodika vyšetřování dopravních nehod.

2. Metodika podvodů.

3. Metodika vyšetřování organizované trestné 

činnosti.

4. Historie světové a československé 

kriminalistiky.

5. Kybernetická kriminalita a metody jejího 

vyšetřování.

6. Soudobé kriminální případy.

7. Kriminalita Ústeckého kraje a perspektivy jejího 

vývoje.

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 

Kurz volně navazuje 

na kurz Úvod do 

kriminalistiky 

a kurzů

Kriminalistika 1 a 

Kriminalistika 2. 

4

ZÁKLADY PRÁCE 

S POČÍTAČEM A 

INTERNETEM

(ZPPI)
Mgr. Jitka Pětová

1. Základní ovládání OS Windows

Pracovní plocha. Nástrojové lišty. Spouštění programů.

2. Práce s okny

Zmenšení, zvětšení, minimalizace, posun.

3. Práce se složkami a soubory

Základ přehlednosti a pořádku na disku. Ukládání 

souborů. Vytvoření složky. Přesouvání souborů a 

složek. Kopírování souborů a složek. Odstraňování 

souborů a složek.

4. Internet

Vyhledávání a ukládání informací 

5. Stahování programů z internetu

6. E-mail 

Psaní zpráv - odpověď, přeposlání, uložení. Chyby při 

přeposílání zpráv. Posílání příloh. Ukládání příloh. 

Vytvoření kontaktů a skupin.  

7. Bezpečnost na internetu

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 

Kurz je určen pro 

začátečníky i 

pokročilejší 

uživatele, kteří si 

chtějí doplnit některé 

znalosti.

2

 KURZY ZAMĚŘENÉ NA KRIMINALISTIKU

POČÍTAČOVÉ KURZY
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Název kurzu

(zkratka)
Lektor Stručný obsah kurzu Požadované znalosti Poznámka

Poř. č.

 v při-

hlášce

ANGLICKÝ JAZYK 

PRO MÍRNĚ 

POKROČILÉ

(AJMP)
Mgr. Štěpánka 

Hronová, MBA

Materiály a pracovní listy připravené lektorkou 

kurzu + učebnice Time to Talk II. 

Doplňkové aktivity: videa, konverzační aktivity, 

poslech, čtení, práce ve skupině

Opakování přítomného času, vyjádření 

budoucnosti, tázací dovětky, budoucnost po 

spojkách if/ when, nulový a první kondicionál, 

vazba THERE IS/ ARE, tvorba otázek, čas minulý 

prostý a průběhový, předpřítomný.

Časování slovesa TO BE v 

přítomném čase, určitý a 

neurčitý člen, číslovky, množné 

číslo podstatných jmen, 

sloveso HAVE GOT v 

přítomném čase, přivlastňovací 

pád, rozkazovací způsob, 

vyjadřování přítomnosti, 

přítomný průběhový a prostý 

čas, osobní a přivlastňovací 

zájmena,  stupňování 

přídavných jmen a příslovcí.

Kurz je určen pro 

mírně pokročilé.
15

ANGLICKÁ 

KONVERZACE 

PRO POKROČILÉ 

(AKP)
Mgr. Štěpánka 

Hronová, MBA

Materiály a pracovní listy připravené lektorkou 

kurzu. 

Opakování a procvičování gramatických jevů na úrovni 

A2 - B1, poslechy a konverzační témata: 

Videa, konverzační aktivity, poslech, čtení, práce ve 

skupině                                                              

1.- 2. Travelling: description of places  and objects – 

active and passive voice. Have you been to..?

3.- 4. Sports and culture – dos and dont´s, present 

and past events, used to, past tenses.

5.- 6. Technology and skills – have sth. done, 

conditionals, state-of-the art.

7. Grammar revision

Pozn.: Témata se mohou připůsobit aktuální skupině.

Počitatelná a nepočitatelná 

podstatná jména, some, any a 

no, vazba there are, přítomný čas 

průběhový, modální slovesa can, 

must; sloveso have to; vazba be 

going to; slovosled s dvěma 

předměty; jeden zápor, 

vyjadřování přání, nabídek a 

žádostí, budoucí čas, stupňování 

přídavných jmen, srovnávání, 

zástupné one/ones, minulý čas 

prostý a průběhový, nepravidelná 

slovesa, rozkazovací způsob, 

řadové číslovky. Gramatika a 

slovní zásoba na úrovni A1 – A2 

(např. učebnice Time to Talk I.)

Kurz je určen 

pro pokročilé 

na úrovni A2 - B1.

6

NĚMECKÝ JAZYK 

PRO POKROČILÉ

(NJP)

Ing. Mgr. Oldřich 

Johannes Petr

1. Opakování gramatiky předchozího semestru – 

souhrnný test.

2. - 6. Konverzační témata z každodenních situací - 

budou upřesněna na výuce po dohodě s účastníky.

7. Závěrečné opakování, gramatická cvičení.

Požadovaná slovní zásoba 

vychází z témat uplynulých 

ročníků, zejména pak aktivní 

znalost slovní zásoby týkající 

se každodenních situací v 

životě jako orientace ve městě, 

návštěva lékaře, nakupování, 

cestování, volnočasové aktivity, 

zájmy a další.

Kurz je určen pro 

pokročilé.
17

JAZYKOVÉ KURZY
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Název kurzu

(zkratka)
Lektor Stručný obsah kurzu Požadované znalosti Poznámka

Poř. č. 

v při-

hlášce

POHYBOVÉ KURZY a KURZY ZAMĚŘENÉ NA ZDRAVÍ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

LÉČIVÉ 

ROSTLINY, DARY 

PŘÍRODY

(LRDP)
PaedDr. Jiří Roth

1. Význam rostlin, 

2. Obsahové látky v léčivých rostlinách, 

3. Potravní doplňky – adaptogeny, 

4. Potravní doplňky – antioxidanty, 

5. Význam ovoce a zeleniny pro zdraví, 

6. Léčivé rostliny jiných zemí, 

7. Historie pití čaje.

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 

 Více o lektorovi na: 

http://bylinyroth.web

mium.com/

12

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ 

STYL

(ZŽS14)

Iva Lencová

TĚLO A DUŠE

DUŠE - povídání o řeči našich emocí, jakou roli hrají 

emoce v procesu léčení našich problémů 

- zastavíme se u těchto emocí: HNĚV, APATIE, 

STRACH, NENÁVIST, DEPRESE, SPOKOJENOST, 

RADOST

TĚLO  - rozpohybujeme části našeho těla, neb KDE JE 

POHYB, TAM JE ŽIVO-T.

- budeme pohybovat vlastním tělem pomalu, v rytmu  

dechu, rychleji i jen si pohyb a napětí představovat,

- při cvičení využijeme prvky z jógy, fitbaletu, rehabilitace, 

dechových i energetických cvičení,

- to vše s cílem - cítit se ve vlastním těle jako doma.

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 

S sebou podložku 

na cvičení a 

pohodlné oblečení.

13

ČÍNSKÁ 

OZDRAVNÁ 

CVIČENÍ

(ČOC)
Radim Žáček

Staročínská ozdravná energetická cvičení 

pomáhají člověku harmonizovat jeho tělesnou, 

duševní a duchovní rovinu. 

Cvičení nejsou fyzicky náročná a jsou zaměřena na 

zklidnění mysli v souladu uvolňujícími pohyby těla 

a vědomé pozornosti na dýchání. 

Soulad těla, mysli a dechu pak napomáhá 

k psychickému uvolnění, uzdravování organismu a 

celkově k tělesné a duševní pohodě.

Před každým cvičením jsou probírány jeho 

teoretické a filozofické základy.

Praktická část je věnována:

- cvičení na zklidnění

- cvičení Tao Jin

- cvičení 8 kusů brokátů

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 

Cvičení jsou vhodná pro 

všechny bez rozdílu věku 

s ohledem na aktuální 

zdravotní stav, za který 

zodpovídá každý účastník 

během cvičení sám.

S sebou si vezměte 

pohodlný oděv, 

který nikde neškrtí 

ani nijak neobepíná 

tělo, podložku na 

sezení a pohodlné 

boty do tělocvičny, 

které nekloužou.

8
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Název kurzu

(zkratka)
Lektor Stručný obsah kurzu Požadované znalosti Poznámka

Poř. č. 

v při-

hlášce

ISLAND JAKO 

SOUČÁST 

EVROPY

(ISJE)
Ing. Pavel 

Rosenlacher

Island jako součást Evropy

Přednášky v zimním semestru se zaměří na evropské 

státy, které nejsou součástí Evropské unie. V rámci 

první přednášky bude představena ostrovní země 

Island, která se nachází na severozápadě Evropy. 

V přednášce bude zmíněna geografická poloha 

ostrova, jeho současní političní představitelé a také 

vztah Islandu k Evropě. Dále bude řešena přírodní 

charakteristika či ekonomická výkonnost země.

Přednáška nevyžaduje 

předchozí znalosti. 
18

NORSKO - OKRAJ 

EVROPY?

(NOE)
Ing. Pavel 

Rosenlacher

Norsko - okraj Evropy?

Druhá přednáška se bude zabývat Norskem, které se 

nachází na okraji Skandinávského poloostrova. Kromě 

geografické charakteristiky bude přednáška zaměřena 

zejména na rybolov, těžbu nerostných surovin a 

ekonomickou výkonnost Norska. V závěru přednášky 

bude řešen také vztah Norska k Evropské unii.

Přednáška nevyžaduje 

předchozí znalosti. 
19

ŠVÝCARSKO - 

(NE)ČLEN EU

(ŠNEU)
Ing. Pavel 

Rosenlacher

Švýcarsko - (ne)člen EU

Ve třetí přednášce bude představeno Švýcarsko, a 

nejen jeho geografická charakteristika či Švýcarské 

Alpy, ale také postavení země v evropském prostoru. 

V rámci přednášky bude také zmíněna ekonomická 

výkonnost státu, ale také současní političtí představitelé.

Přednáška nevyžaduje 

předchozí znalosti. 
20

PŘEDNÁŠKY EUROPE DIRECT MOST
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Příloha č. 1 –  kurz Psychologie pro každého  – Blanka Pevná 

1. Agrese v mezilidských vztazích  
Přednáška seznamuje s problematikou agrese a konfliktů. Definuje agresi a konflikt, popíše formy a příčiny 
vnitřních a vnějších konfliktů, styly řešení a zvládání konfliktů. Seznámí s verbálními a neverbálními projevy, které 
podporují efektivní komunikaci a naopak s verbálními a neverbálními projevy, které eskalují konflikt. Seznámí 
s formami manipulace a poskytne návod, jak rozpoznat manipulátory a jak se proti nim bránit. 

2. Jak nás ovlivňují emoce 
Přednáška představí emocionalitu jako významný fenomén lidské osobnosti. Popíše čtyři základní emoce a 
seznámí s důsledky potlačování či popírání emocí. Uvede deset emocionálních schémat, která v nás vznikají 
v dětství jako důsledek adaptace na emocionální strádání nebo nedostatek porozumění od blízkých osob. 
V dospělosti však mohou představovat problém v interakci s okolím. Seznámíme se s technikami, které umožňují 
tento problém zvládnout. 

3. Komunikační modely 
Přednáška seznámí se způsoby, jak spolu lidé komunikují. Představí komunikační modely podle Virginie Satirové, 
které souvisí s rolemi a mohou vést k psychosomatickým onemocněním a popíše komunikační hry, které spolu 
lidé hrají (transakční analýza podle E. Berneho). Definuje autentické jednání jako žádoucí a zdravý způsob 
komunikace. 

4. Asertivita a efektivní komunikace 

Přednáška představí asertivitu jako strategii chování, v kterém nejednáme na úkor druhých, ani nedovolíme 
druhým, aby jednali na náš účet. Popíše pasivní a agresivní chování jako způsoby obrany, a asertivitu jako zdravé, 
přiměřené sebeprosazení. Seznámí se základními asertivními právy a s asertivními technikami. Umožní 
účastníkům orientaci ve vlastním způsobu jednání a popíše pravidla efektivní komunikace, včetně toho, jak se 
naučit říkat NE. 

5. Psychická onemocnění v současnosti 
Přednáška seznamuje s nejčastějšími psychosomatickými onemocněními, neurózami, duševními chorobami a 
poruchami osobnosti. Zabývá se možnými příčinami a okolnostmi jejich vzniku a zdůrazňuje péči o duševní zdraví 
jako preventivní opatření proti duševním chorobám. Představuje nejčastěji užívané způsoby psychoterapie. 

6. K čemu je dobré znát sám sebe? 
Přednáška hlouběji seznamuje s pojmy sebepoznání, sebedůvěra, sebevědomí a sebereflexe. Seznamuje 
s aspekty, které ovlivňují a formují náš postoj k sobě samým od nejútlejšího dětství. Popisuje negativní programy, 
kterými nevědomě bráníme sami sobě v plném a optimálním prožívání svého života. Zabývá se významem 
psychických hranic a limitů, které si sami vytváříme. Poskytuje návod, jak se s nimi vypořádat. 

7. Vliv nevědomí na náš život 
Přednáška představuje zakladatele analytické psychologie – Carla Gustava Junga. Na jeho životní pouti, 
myšlenkách a objevech o lidské psychice poukážeme na význam vlivu nevědomí na náš život. Definujeme si a na 
praktických příkladech vysvětlíme pojmy archetyp, osobní a kolektivní nevědomí, animus, anima, persona, stín, 
synchronicita, individuace, bytostné já. Seznámíme se s Jungovými psychologickými typy a s jejich způsobem 
využití. Přednáška má velký význam pro hlubší pochopení lidské duše. 
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Příloha č. 2 – kurz Trénování paměti – Gabriela Novák Breuerová 

Každá lekce je zahájena jednoduchým, zahřívacím cvičením, které zaktivizuje mozek a připraví ho na další zátěž. 
Jedná se o různé vyhledávání slov, srovnávání dle abecedy, spojování čísel.  

Následuje soubor cvičení, přesmyček, hrátek se slovy, opravování gramatických chyb, logické počty, 
vzpomínek na například osoby z filmu, přírodovědné i zeměpisné znalosti, kdy je procvičována především 
dlouhodobá paměť.  

Po dlouhodobé paměti přichází řada na paměť krátkodobou. Zapamatování si obrázku a následně odpovídání na 
detaily, zapamatování si nákupního seznamu (kdy lektorka účastníky naučí spolehlivý způsob, jak si informace 
zapamatovat). Během lekcí si účastníci zjistí, který způsob zapamatování jim vyhovuje nejvíce (podněty vizuální, 
sluchové či jejich kombinace).  

Při lekcích procvičujeme i opačnou hemisféru, než jsme zvyklí - malování zrcadlového odrazu, psaní opačnou 
rukou.  

Každá lekce je jedinečná, zábavná, prokládaná tipy, jak na své paměti pracovat i ve všedním životě. Své 
odpovědi si kontroluje každý účastník sám, individuálně, kdy lektorka sama sděluje správná řešení.  
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Příloha č. 3 – kurz Estetický rozměr zaniklých civilizací 2 – Lubomíra 

Holatová 

1. Amerika před a po Kolumbovi: Filip II. El Prudente, conquista a reconquista, Jezuité, 
architektura. 

2. Aztékové, Inkové: Osud ztracených civilizací, oběti bohům, čokoláda, hry, obydlí, život v době 
Zlatého věku. 

3. Kultura a estetismus v odívání: Předěl mezi Amerikou a Asií – kánon krásy v proudu času 
(inspirační hodnocení). 

4. Indie – védy: Bhagavadgíta, téma potopy – Gilgameš, Architektura lásky – Tádž Mahal – bezedná 
krása – spojení umění a citu. Indický panteon. 

5. Arabská kultura: Almagest, korán, súry, Mohammed, poesie, astronomie, lékařství a filozofie – 
poznání hodnot – vpád Turků. 

6. Japonsko: Krajina Nippon – císařství, Šóguni, teorie cti a slibu, ženy a barvy: černá, bílá a 
červená; dramatické umění, Feng-šuej – zahrady, meditace, mír, zenbudhismus – přirozená krása 
a její vliv na lidskou duši. Šintoismus. 

7. Čína: Tao – nic a cesta, filosofický kontext, Lao-c´versus Konfucius – stát, rodina, výchova, úcta 
= zákony života, pijácká poezie, Šaolin, Tibet - krajina Lo. Porcelán, hedvábí. 

1. Nejkrásnější portrét    2. Nejkrásnější portrét 
Královna Nefertiti 
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Příloha č. 4 – kurz Sumer 5 – jedna z nejstarších civilizací – Ing. 

Jaroslav Srkal 

Aktualizace přednášek Sumer 1, 2, 3 a 4 dle nejnovějších informací.  

V předchozích semestrech SUM1 až SUM4 jsme se seznámili s historií starého Sumeru podle knih a historických 

materiálů dvou významných vědců a spisovatelů 20. století, Vojtěcha Zamarovského a Zecharia Sitchina. V té době 

se zjistilo, že přeložené texty z tabulek jsou vysoce nadčasového charakteru. Proto 80% z nich bylo zařazeno mezi 

„Přísně tajné“. Teprve v 21. století byly některé odtajněny a nová generace vědců – spisovatelů jako Maximillen 

Lafayette, Anton Parks a Laurence Gardner nám přináší nové informace. Proto musíme naše znalosti aktualizovat. 

 

1. Nejnovější zdroje informací.  Zecharia Sitchin, dílo a chyby, kterých se dopustil na historii Sumeru a Egypta. 

Maximillen Lafayette, mimořádné schopnosti a knihy, kterými udivil svět. Anton Parks se svými informacemi byl 
odsunut z vědeckého světa. Sir Laurence Gardner své informace získal z prostředí tajných služeb velmocí.  

2. Kosmologie.  Doplněný a aktualizovaný pohled na vznik vesmíru. Enúma eliš, epos o stvoření. Sluneční 

soustava a planeta „X“. 

3. Kosmogonie.  Zákonitosti Sluneční soustavy, vznik Země a Měsíce. Utváření zemského povrchu, prapevnina 

Rodinia, prapevnina Pannotia a Pangea. Vznik oceánu.  

4. Život na Zemi. Etapy vývoje Země od nejstaršího období do současné doby. Od prahor a starohor přes 

prvohory, druhohory, třetihory a čtvrtohory. Flóra a fauna. 

5. Anunnakové. Listina vládců před potopou. 

Genealogie Anunnaků - Anu, Enki a Enlil. 
Aktualizované informace o dvou civilizacích 
Anunnaků,  Nefilim a Elohim. 

6. Když bohové ještě byli lidmi.  První 

osídlení před 450 000 lety. Druhá doba 
ledová.  Výsadek 600 Anunnaků, těžba zlata 
a dalších rud.  Bad-Tibira  - zpracovatelský 
průmysl. 

7. Stvoření člověka.  Stvoření primitivního 

dělníka „lulu“.  Nefilim - stvořitelé člověka. 
Genetická manipulace, Adama vzor 
člověčenstva, výrobní linka rodiček. Eva – 
pramáti lidstva. Homo sapiens před 350 000 
lety.  
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Příloha č. 5 – kurz Písemné historické prameny na Mostecku – Mgr. 

Martin Myšička 

Cílem kursu je přiblížit posluchačům některé z tzv. pomocných věd historických, které se 

zabývají historickými prameny. Kurs je zaměřen především na prameny písemné s ukázkami 

dochovanými v mosteckém archivu. 

1. Co to jsou PVH? – Stručný přehled aneb historie o historii.  
Úvodní hodina je zaměřena na představení všech pomocných věd historických. Těch všeobecně známých 

(heraldika, numismatika) i těch veřejnosti téměř utajených (epigrafika, faleristika...). Jak se vyvíjel v minulosti vztah 

k dochovaným listinám? Jak se dokumenty padělaly a jak se padělky odhalovaly? Můžeme využít nabytých 

znalostí i v moderní době? 

2. Diplomatika 1 – Vývoj královských, městských i papežských listin od středověku do 

novověku. 
Diplomatika je nauka o písemnostech úředního charakteru. Na listiny dnes nahlížíme jen jako na historické 

památky. V době svého vzniku však byly úředními dokumenty zajišťujícími právní kontinuitu. Důležitý byl proto 

nejen obsah, ale i struktura textu a v neposlední řadě též forma a vzhled celé listiny. To vše podléhalo během 

staletého vývoje změnám, jak je zřejmé i v případě města Mostu. 

3. Diplomatika 2 – Úřední knihy jako odraz fungování městské kanceláře a společnosti. 
Kancelář jako místo, kde vznikaly listiny, měla své specifické postavení u panovnického dvora i v královských 

městech. Na přelomu 13. a 14. století se zde objevuje nový typ písemného pořízení – úřední knihy obsahující 

práva města i jeho obyvatel. Ukázky z mosteckých městských knih. 

4. Paleografie – Vývoj evropského písma od starověku po současnost.  
Paleografie se zabývá vývojem písma. Tzv. latinská paleografie se pak zaměřuje na „latinku“, písmo, které za dva 

a půl tisíce let prodělalo velmi komplikovaný vývoj. 

5. Chronologie – Způsoby datování listin ve starověku a středověku. 
Nauka o měření času, určování dat a jejich převodu na dnešní systém. Proč se vkládá přestupný den zrovna za 

únor? Proč křesťané píší rok 2017, muslimové rok 1438 a židé rok 5777? Co se stalo v sobotu po svatém Prokopovi 

LP 1415? Ukázky datování v listinách z mosteckého archivu. 

6. Sfragistika – Pečeť jako ověřovací prostředek. Vývoj a ukázky od nejstarších dob po nástup 

razítka. Sfragistika zkoumá vývoj a užívání pečetí. Především v období středověku byla pečeť zásadním (a 

mnohdy jediným) ověřovacím prostředkem, než byla v novověku postupně nahrazena vlastnoručním podpisem a 

razítkem. Přehled vývoje mosteckých městských pečetí. 

7. Genealogie – Nauka o vztazích mezi členy rodiny či rodu. 
Sestavování rodokmenů mělo v minulosti praktické dopady, dnes se jedná především o volnočasovou aktivitu. 

Nejvýznamnější pramen pro genealogické výzkumy představují matriky. Jaké jsou možnosti genealogického 

bádání na Mostecku? 

 

 

 


