
OBSAH KURZŮ UNIVERZITY 3. VĚKU  
letní semestr 2017/2018 (25. cyklus) 

Vysoká škola finanční a správní, studijní středisko Most, Pionýrů 2806, 434 01 Most 

1 

 

 

 

  

Název kurzu

(zkratka)
Lektor Stručný obsah kurzu Požadované znalosti Poznámka

Poř. č. 

v při-

hlášce

GRAFOLOGIE - 

ZÁKLADY 

PSYCHOLOGIE 

PÍSMA 

(GZP1)
Blanka Pevná

1. Úvod do studia grafologie, symbolika psacího 

prostoru, výraz v písmu

2. Komplexní dojmové znaky - písmový obraz, 

pohyb a forma

3. Komplexní dojmové znaky - fixace, rytmus, 

individuálnost a harmoničnost

4. Popsatelné a měřitelné znaky písma - vázání, 

velikost, šířka a sklon

5. Popsatelné a měřitelné znaky písma - ostrost, 

tah, členitost, začátky a konce, délkové rozdíly, 

plnost a hubenost, podpis

6. Struktura osobnosti v rukopise

7. Základní popis osobnosti pisatele

Soubor přednášek představí 

grafologii jako moderní 

psychodiagnostickou metodu, 

jejímž prostřednictvím lze získat 

ucelený pohled na osobnost 

pisatele. Přednášky zprostředkují 

náhled na psychologické 

skutečnosti, které ovlivňují rukopis. 

Účastníci tím mají možnost nejen 

hlouběji poznat lidi ve svém okolí a 

pochopit hlubší motivaci jejich 

chování, ale především získají 

cenné informace o sobě samých. 

Součástí přednášek je také práce 

s rozličnými ukázkami rukopisů. 

Posluchači nemusí mít 

předem žádné odborné 

znalosti z oboru 

grafologie.

Více o lektorce na:  

www.blankapevna.cz

17+19

TRÉNOVÁNÍ 

PAMĚTI

(TP2)
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. 1

8+20

PSYCHOLOGIE 

PARTNERSKÝCH 

VZTAHŮ A 

RODOVÝCH 

VAZEB

 (PPRV) Radim Žáček

1. Náš životní příběh. Proč jsme se narodili, co je nám dáno, 

naše individualita, rozvíjení naší podstaty a životního 

potenciálu.

2. Mužský a ženský princip ve vztazích. Hledání mužské a 

ženské podstaty, role muže a ženy v dnešní společnosti.

3. Rodové vazby a jejich principy I. Úvod do rodových 

vazeb, vztah s rodiči, vliv dětství na rozvoj osobnosti.

4. Rodové vazby a jejich principy II. Sourozenci, příbuzní, 

nevlastní rodiče a děti.

5. Partnerské vztahy I. Psychologické pozadí partnerských 

vztahů, projekce ve vztazích, konflikty.

6. Partnerské vztahy II. Mužská a ženská role ve vztazích, 

hledání významu a smyslu partnerského soužití.

7. Vztahy jako nástroj pro pochopení sebe sama. Cesta 

sebepoznání skrze pochopení vztahů s dětmi, rodiči, 

sourozenci a partnery.

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti.

"Povídání o 

psychologickém 

pozadí, které se 

skrývá za 

partnerským soužitím 

a v rodových vztazích 

(rodiče a děti; děti a 

prarodiče). 

Více o lektorovi na: 

www.astrochomutov.c

z
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Název kurzu

(zkratka)
Lektor Stručný obsah kurzu Požadované znalosti Poznámka

Poř. č. 

v při-

hlášce

ÚVOD DO 

ESTETIKY

(ÚDE)

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 příkladech známých osobností přes hudbu a poezii 

se dotkneme toho, PROČ STOJÍ ZA TO ŽÍT, k vlastní 

kráse. 

Na každé hodině: nástin politické situace, historicko-

filozofický kontext, umění, reprezentativní osobnost

1. Starověk: Euripidés - Alexandrijská knihovna, 

Koloseum - Pompeje

2. Středověk: Eleonóra Akvitánská - gotika - Byzanc

3. Renesance: Leonardo da Vinci - Medicejští

4. Baroko: P.P.Rubens - Händl, Bach

... pokračování ve sloupci Poznámka

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 

5. Věk revolucí: 

Napoleon Bonaparte - 

empír

6. Secese versus Art 

Deco: Sarah 

Bernhardtová

7. Moderna: Salvator 

Dalí, kinematografie, 

Beatles

15

SVĚTOVÉ 

PAMÁTKY 

UNESCO 3 - 

POLSKO

(SPU3) Ing. Manfred 

Hellmich, Ph.D., 

MBA

1.  Dřevěné kostely v jižním Maloposku, Krajinný 

park Mužakowski na Lužické Nise, společně s 

Německem, 2. Karpatské dřevěné kostely, společná 

nominace s Ukrajinou, Tarnovské Hory, těžba rud a 

jejich vodní systém, 3. BR Babia Gora v národním 

parku Západní Beskydy, BR Bělověžský prales, 

společně s Ukrajinou,  BR Jezero Łuknajno v Mazurské 

jezerní oblasti, 4. BR Słowiński park na pobřeží 

Baltického moře, BR Východní Karpaty, společně se 

Slovenskem a Ukrajinou, BR Lesní rezervace 

Kampinos, podél řeky Visly v Mazovsku, 5. BR 

Krkonoše, navazuje na český NP a BR, BR Tatry, 

navazuje na slovenský NP a BR, 6. BR Západní 

Polesie v Lubelsku, BR Lesní rezervace Tuchola v 

Pomořansku, 7. Souhrn semestru a prezentace 

ročníkových prací absolventů

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 

Památky UNESCO 

v Polsku - 2. 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.

6

ARCHITEKTURA A 

URBANISMUS NA 

MOSTECKU 2

(AUM2)
Ing. Manfred 

Hellmich, Ph.D., 

MBA

Látka navazuje na kurz Architektura a urbanismus na 

Mostecku 1 ze zimního semestru 2017/2018.

1. Svědci barokního a rokokového slohu.

2. Vliv průmyslové revoluce, přesun obyvatelstva 

do měst a městské inženýrství.

3. Svědci empírového a romantického slohu.

4. Moderna, postmoderna ve stavebnictví.

5. Průmyslová architektura.

6. Kam jde svět – architektonické skvosty.

7. Souhrn semestru a prezentace ročníkových prací 

absolventů.

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.   

4
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Název kurzu

(zkratka)
Lektor Stručný obsah kurzu Požadované znalosti Poznámka

Poř. č. 

v při-

hlášce

SUMER 6 - JEDNA 

Z NEJSTARŠÍCH 

CIVILIZACÍ

(SUM6)

 

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. Argentum Astrum

2. Genetické manipulace

3. První lidští vládci

4. Podzemní svět

5. Babylonský systém

6. Odchod Anunnaků

7. Návrat Anunnaků

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. 2.

 

Bližší informace o 

předchozích kurzech o 

Sumerské říši   

na stránkách lektora

http://u3v.zapto.org/

13

TAJNÉ 

SPOLEČNOSTI

(TS1)

 

Ing. Jaroslav 

Srkal

Tajné společnosti jsou staré jak lidstvo samo. V každé 

historické době se informace tajily, což umožňovalo 

„zasvěcencům“ vládnout, případně řídit samotného 

vládce či vládnoucí vrstvu. Běžný občan se k důležitým 

informacím nikdy nedostal a tak byl odsouzen k 

celoživotní práci, strádání a žití v chudobě. A tak je 

tomu dodnes.

1. Pravěké tajné společnosti

2. Babylonské bratrstvo

3. Gnostici

4. Templáři

5. Svobodní zednáři

6. Rosekruciáni a jezuité, Tovaryšstvo Ježíšovo

7. Ilumináti

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti.

Podrobnější 

informace o 

přednáškách 

viz  Příloha č. 3.

 


5

ÚVOD DO 

KRIMINALISTIKY 

(ÚDK)

 

Ing. Bc. Jan 

Novak, Ph.D.

1. Daktyloskopie - Seznámení s problematikou 

papilárních linií, vznikem stop, jejich vyhledávání, 

zajišťováním a interpretací. Obsahuje i praktickou část.

2. Trasologie - Jedno z nejstarších vědních odvětví. 

Charakterizuje tvorbu otisků nohou, bot a jiných částí 

těla neobsahujících papilární linie. Obsahuje praktickou 

část.

3. Kriminalistická biologie a DNA - Charakteristika 

vědy a zákony DNA, genetické daktyloskopie tzv. 

genetických otisků, historie a  vývoj. 

4. Odorologie -  Vědní obor, zabývající se pachy látek, 

zjištění původce určitého pachu a jeho detailní 

identifikace. Termíny pachová konzerva, způsoby 

uchování a užitelnosti v trestním právu.

5. Mechanoskopie - je jedna z metod kriminalistické 

techniky, zabývající se zejména identifikací nástrojů 

podle zanechaných stop na místě činu. 

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 

6. Počítačová expertiza - 

způsob vyšetřování  

počítačové kriminality a 

současné ohrožení a 

sběr digitálních stop.  

7. Kriminalistická 

identifikace  - Obecný 

popis kriminalistických 

objektů, indetifikací osob, 

laický a úřední popis a 

jeho vztah k trestnímu 

právu a  jeho význam pro 

policii.

16
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Název kurzu

(zkratka)
Lektor Stručný obsah kurzu Požadované znalosti Poznámka

Poř. č. 

v při-

hlášce

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.

1

ÚPRAVA 

FOTOGRAFIÍ 

ZÁKLADNÍ

(ÚFZ)
Mgr. Jitka Pětová

MALOVÁNÍ

Změna velikosti; Výřez; Retuš; Překlopit či otočit; 

Vymazat;

Vložit text

IRFANVIEW

Změna velikosti; Dávková konverze; Korekce 

červených očí; Korekce barev – kontrast, jas, 

gamma korekce;

Retuš; Otočení; Efekty

GIMP – Práce s nástroji

Výběry – obdélník, ovál, magická hůlka, inteligentní 

nůžky;

Klonování; Vkládání textu; Rotace; Úprava jasu a 

kontrastu;

Barevné doladění; Automatické filtry

Požadované znalosti jsou 

v rozsahu obsahu 

kurzu "OS Windows - 

základní ovládání pro 

začátečníky a WORD" a 

Malování – grafika rastrová

Kurz je vhodný pro 

pokročilejší 

uživatele.

Požadavky na 

předchozí znalosti 

jsou uvedeny 

v Příloze č. 4 

spolu s ukázkou 

práce v kurzu. 

2

PRŮVODCE 

ZAHRADNIČENÍM 

3
Ing. Pavel 

Rosenlacher

1. Květinová zahrada

2. Řez ovocných stromů v praxi

3. Vinná réva

4. Zeleninová zahrada a škůdci, choroby

5. Rok ve skleníku

6. Sázení ovocných stromů v praxi

7. Bylinková zahrada

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 

Kurz volně navazuje na 

kurz Průvodce 

zahradničením 1 a 2, 

které proběhly v ZS 

2015/2016 a ZS 

2016/2017.

3

POČÍTAČOVÉ KURZY

 KURZY ZAMĚŘENÉ NA ZAHRADNIČENÍ
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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.
10+18

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.
11

JAZYKOVÉ KURZY
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Název kurzu

(zkratka)
Lektor Stručný obsah kurzu Požadované znalosti Poznámka

Poř. č. 

v při-

hlášce

SPECIFIKA 

EVROPSKÉHO 

ZEMĚDĚLSTVÍ

(SEZ)
Bc. Matěj Brůna

Specifika evropského zemědělství

První přednáška v letním semestru se zaměří na 

tématiku zemědělské produkce v Evropské unii. V rámci 

první přednášky budou představeny hlavní zemědělské 

oblasti nacházející se v Evropě.  V přednášce budou 

zmíněna také statistická data zemědělské produkce ČR 

a našich sousedních zemí. V závěru přednášky budou 

uvedeny typické plodiny pro oblast Evropy a zajímavosti 

týkající se zemědělství.

Přednáška nevyžaduje 

předchozí znalosti. 
21

VELIKONOCE V 

EVROPĚ

(VVE)

Bc. Matěj Brůna

Velikonoce v Evropě

Druhá přednáška letního semestru bude vedena v 

odlehčené formě. Společně si představíme velikonoční 

tradice typické pro státy Evropy. Přednáška bude 

zaměřena hlavně na sousední státy České republiky, 

jako je Německo, Rakousko, Polsko a Slovensko. 

Představeny budou historické okolnosti vzniku tradic. 

Na okraj budou zmíněny i zajímavosti o Velikonocích v 

dalších státech EU. 

Přednáška nevyžaduje 

předchozí znalosti. 
22

SCHENGEN - 

CESTOVÁNÍ PO 

EVROPĚ

(SCPE)
Bc. Matěj Brůna

Schengen – cestování po Evropě

Poslední přednáška letního semestru se bude zabývat 

tématem Schengenského prostoru a možnostem, které 

nám jako obyvatelům EU nabízí. V přednášce bude 

představen historický vznik Schengenu. Zmíněny budou 

také země, které jsou jeho součástí. Druhá část 

přednášky se bude věnovat vybraným zajímavým 

místům, která lze v rámci Schengenského prostoru 

navštívit.

Přednáška nevyžaduje 

předchozí znalosti. 
23
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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

FYTOTERAPIE - 

LÉČIVÁ SÍLA 

BYLIN

(FLSB)
PaedDr. Jiří Roth

Fytoterapie – léčivá síla bylin. Posluchači se 

seznámí s hlavními částmi lidského těla, které 

mohou být postiženy různými potížemi a ukázkami 

bylin, které pomohou potíže překonat. Na 

přednáškách poznáme i recepty bylinných směsí 

pro přípravu léčivých čajů.

1. Metabolický syndrom

2. Trávicí soustava

3. Dýchací soustava, respirační onemocnění

4. Cévní a pohybová soustava

5. Nervové problémy

6. Močové a gynekologické problémy

7. Borelióza a otravy organismu

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 

 Více o lektorovi na: 

http://bylinyroth.web

mium.com/

7

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ 

STYL

(ZŽS15)

Iva Lencová

Téma: Jak mít všech 5 pohromadě a jak se 

"správně" pohybovat?

TEORIE: 

5 ELEMENTŮ V NAŠEM ŽIVOTĚ DLE TRADIČNÍ 

ČÍNSKÉ MEDICÍNY

- proč mít všech 5 pohromadě - VODA, DŘEVO, OHEŇ, 

ZEMĚ, KOV, 

- jaký element u nás převládá a naopak chybí,

- co je vyživující a kontrolní cyklus - jaká emoce, nemoc 

patří k jakému elementu - procítíme sílu jednotlivých 

elementů

PRAXE: 

FYZICKÉ CVIČENÍ s vlastním tělem, váhou, dechem, 

pocity...s cílem uvědomit si pohyby našehe těla a 

cítit se ve vlastním baráčku pohodlně a komfortně.

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 

S sebou podložku na 

cvičení a pohodlné 

oblečení.

9

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.

12
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Název kurzu

(zkratka)
Lektor Stručný obsah kurzu Požadované znalosti Poznámka

Poř. č. 

v při-

hlášce

SPECIFIKA 

EVROPSKÉHO 

ZEMĚDĚLSTVÍ

(SEZ)
Bc. Matěj Brůna

Specifika evropského zemědělství

První přednáška v letním semestru se zaměří na 

tématiku zemědělské produkce v Evropské unii. V rámci 

první přednášky budou představeny hlavní zemědělské 

oblasti nacházející se v Evropě.  V přednášce budou 

zmíněna také statistická data zemědělské produkce ČR 

a našich sousedních zemí. V závěru přednášky budou 

uvedeny typické plodiny pro oblast Evropy a zajímavosti 

týkající se zemědělství.

Přednáška nevyžaduje 

předchozí znalosti. 
21

VELIKONOCE V 

EVROPĚ

(VVE)

Bc. Matěj Brůna

Velikonoce v Evropě

Druhá přednáška letního semestru bude vedena v 

odlehčené formě. Společně si představíme velikonoční 

tradice typické pro státy Evropy. Přednáška bude 

zaměřena hlavně na sousední státy České republiky, 

jako je Německo, Rakousko, Polsko a Slovensko. 

Představeny budou historické okolnosti vzniku tradic. 

Na okraj budou zmíněny i zajímavosti o Velikonocích v 

dalších státech EU. 

Přednáška nevyžaduje 

předchozí znalosti. 
22

SCHENGEN - 

CESTOVÁNÍ PO 

EVROPĚ

(SCPE)
Bc. Matěj Brůna

Schengen – cestování po Evropě

Poslední přednáška letního semestru se bude zabývat 

tématem Schengenského prostoru a možnostem, které 

nám jako obyvatelům EU nabízí. V přednášce bude 

představen historický vznik Schengenu. Zmíněny budou 

také země, které jsou jeho součástí. Druhá část 

přednášky se bude věnovat vybraným zajímavým 

místům, která lze v rámci Schengenského prostoru 

navštívit.

Přednáška nevyžaduje 

předchozí znalosti. 
23
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Příloha č. 1 – 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. 2 – kurz Sumer 6 – 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. Argentum Astrum.   Stvoření inteligentního otroka – člověka 
se neobešlo bez překvapení. Lidské tělo na rozdíl od všech ostatních humanoidních bytostí produkovalo 
Argentum Astrum. 

2. Genetické manipulace.  Když lidí přibývalo, tak se o zázračné esenci Argentum Astrum dověděli i ostatní 

skupiny humanoidů, žijící zde na Zemi. Začalo období křížení populace a 
umělé genetické manipulace. Ještě v současné době probíhá 22 
genetických programů na lidstvu. Některé začaly už před 250 000 lety. 

3. První lidští vládci.  Populační exploze způsobila velký nárůst 

obyvatelstva. O tyto lidi se již Anunnakové nechtěli starat a vládnout jim. A 
tak připravili „mezičlánek“. Z kříženců Anunnaků a lidí vybrali schopné 
jedince, kteří se stali vládci. Ti však byli stále kontrolováni.  

4. Podzemní svět. Na velkém množství sumerských tabulek je 

popisováno „podsvětí“, kde údajně vládl anunnacký bůh Nergal se svou 
ženou Ereškigal. Některé tabulky však zobrazují schody, po kterých se chodilo do podsvětí. Tyto info patří mezi 
přísně tajné! 

5. Babylonský systém. Bůh Enki vlastnil mnoho „ME“ – (asi databáze informací), podle kterých se mohla 

rozvíjet lidská civilizace. Jedním z těchto atributů civilizace bylo zavedení peněz a peněžního systému. Ten však 

byl hned od počátku zneužit. 
6. Odchod Anunnaků.  Spory mezi skupinami Anunnaků 

Nefilim a Elohim vedly až k jaderné válce (Sodoma-Gomora). 
Poté byli Anunnaki Nefilim donuceni opustit Zemi. Anunnaki 
Elohim uspořádali setkání zástupců všech lidských skupin na 
Zemi a slavnostně jim předali vládu nad Zemí. Ovšem za 
určitých podmínek. 

7. Návrat Anunnaků.  Jednou z těch podmínek je občasná 

kontrola, jak si lidstvo vede. Podle prastarých kalendářů ze 
všech starověkých civilizací, hlavně Mayů, bylo spočteno, že 
se ten čas už přiblížil natolik, že se i my návratu Anunnaků 
dočkáme.  
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Příloha č. 3 – kurz Tajné společnosti – Ing. Jaroslav Srkal 

Tajné společnosti jsou staré jak lidstvo samo. V každé historické době se informace tajily, což umožňovalo 

„zasvěcencům“ vládnout, případně řídit samotného vládce či vládnoucí vrstvu. Běžný občan se k důležitým 

informacím nikdy nedostal a tak byl odsouzen k celoživotní práci, strádání a žití v chudobě. A tak je tomu dodnes. 

8.  

1. Pravěké tajné společnosti. Společnost devíti neznámých, Duchovní škola egyptské magie, Hermetici, 

mágové - černí i bílí, alchymisté, stavitelé pyramid. Geneze systému starého vědění Atlantidy. 
Věštkyně Pýthie. Společnosti draka. 

2. Babylonské bratrstvo.  Před 6000 lety se daly dohromady negativní síly, aby vytvořily vizi 

„Velkého díla věků“. Peníze, které měly přispět k rychlému rozkvětu civilizace, se staly 
prostředkem k zotročení lidstva.  

3. Gnostici.  Gnoze, řecky poznání či vědění. Je to znalost božích tajemství, která jsou 

přístupná jen malému množství vyvolených. Gnosticismus hrál v západoevropské duchovní a 
náboženské historii důležitou roli. Podle gnostiků náš svět, ve kterém žijeme, kosmos, nebyl 
stvořen Bohem. Gnostici byli zničeni křesťanskou církví. Giordano Bruno byl upálen. 

4. Templáři.  Křížové výpravy, Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu, objevy v troskách Šalamounova 

chrámu,  Hugo z Payns – první velmistr a jeho rodina. Ztráta Jeruzaléma a návrat do Francie, stavitelé katedrál, 
ekonomické aktivity a zbohatnutí řádu, černý pátek 13. října 1307 – konec řádu. 

5. Svobodní zednáři. Tajná organizace, která pracuje ve stylu pláště a dýky, nemůže si dovolit pustit příliš 

denního světla na svou činnost. Je to přísně výběrová organizace a pracuje v tajném režimu. Základní jednotkou 
je lóže. Struktura lóží je pyramidální, podle stupně zasvěcení, od učně až po 33. stupeň zasvěcení Velmistra. 

6. Rosekruciáni a jezuité.  Rosekruciánský řád, se označovala tajná společnost, založená na západní 

mystické a esoterické tradici. Rosekruciánství vzniklo v Německu počátkem 17. století. Mají svůj přirozený původ 
v hermetické filosofii, která čerpá zpětně až ze starého Egypta. Předtím bylo všechno toto vědění rozvíjeno 
v oblasti někdejšího světadílu, v „Atlantidě“. Stopy rosekruciánů je možno sledovat zpětně až do časů faraóna 
Achnatona (Amenhotepa IV.) a jeho škol mystérií. 
Tovaryšstvo Ježíšovo, dříve TJ, hovorově jezuitský řád nebo jezuité, je jeden z největších a 

nejvýznamnějších řeholních řádů římskokatolické církve. Založen byl sv. Ignácem z Loyoly roku 1534 a papežem 
schválen roku 1540. Je to vojenský řád a od počátku své existence vede obchod se zbraněmi po celém světě. 
Nevyšším představitelem je generál. 

7. Ilumináti.  Osvícení (z latinského illuminatio - osvícení). Symbolem bývá světlonoš, např. socha na budově 

České národní banky. Světlonoš je jiným slovem Lucifer…..  
K iluminátům vedou historické stopy do velmi vzdálené doby. 
Vlastnily gnostické texty nebo jiné tajné informace, které nebyly 
běžně přístupné. Novodobá historie začíná 1. května 1776, kdy 
byl založen Řád bavorských iluminátů. Nejvyšším 
představitelem se stal filozof a církevní advokát Adam 
Weishaupt. Tato tajná společnost je stále funkční. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rosekruci%C3%A1ni
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ign%C3%A1c_z_Loyoly
https://cs.wikipedia.org/wiki/1534
https://cs.wikipedia.org/wiki/1540
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gn%C3%B3ze
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Příloha č. 4 – kurz Úprava fotografií základní – Mgr. Jitka Pětová 

           

Předpokládané znalosti:    Ukázka práce z kurzu: 

znalosti z kurzu OS WINDOWS – 
základní ovládání pro začátečníky a 
WORD, a Malování – grafika rastrová 

OS WINDOWS: Hardware a software: 
Média pro přenos a zálohování dat. 
Operační systém a softwarové vybavení 
počítače. Typy softwaru. Myš a 
klávesnice: Práce s myší. Psaní a 
používání jednotlivých kláves. Základní 
ovládání  

MS Windows: Pracovní plocha, úprava 
plochy, nástrojové lišty. Spuštění 
programu. Práce s okny: Zmenšení, 
zvětšení, minimalizace, zavření okna. 
Posun okna. Práce se složkami a 
soubory: Vytváření složky, přesouvání, 
kopírování, přejmenování. Mazání 
souborů a složek.  

WORD: Psaní textu a změna písma: 
Font, velikost, řez, barva písma. 
Zarovnání textu. Kopírování, vyjmutí, 
vkládání textu. Nastavení vzhledu 
stránky: Formát a orientace papíru. 
Okraje stránky. Formátování odstavce: 
Odsazení, řádkování, mezery. 
Tabulátory, odrážky a číslování. Vkládání 
objektů: Automatických tvarů. Obrázků. 
Textového pole. WordArtu. 

Základní grafika rastrová: Úvod, 
seznámení s programem: Schránka. 
Obrázek. Nástroje. Tvary. Velikost. Barvy 
– barva popředí a pozadí. Nástroje: 
Práce s tužkou. Se štětcem – možnosti. 
Gumou. Plechovkou. Tvary: Obrys. 
Výplň – barva 1 a barva 2. Barvy: Barva 
popředí a pozadí. Míchání barev. 

       Původní snímek              Upravený snímek 

 

  

  

  

  


