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OBSAH KURZŮ UNIVERZITY 3. VĚKU 

18. CYKLUS 

ZIMNÍ SEMESTR 2014/2015 

Nabídka kurzů a přednášek ED je opravdu pestrá . 

Mohu si vybrat z počítačových, jazykových, 

pohybových, hudebních kurzů. Dozvědět se něco 

zajímavého o Sumerské říši, o astronomii, astrologii, 

o principech života, o regionu Mostecko, o léčivých 

rostlinách, o biblických ženách, o finanční 

gramotnosti, o Itálii, o Sicílii, o Středozemí a také 

mohu trénovat svou paměť.  NEJPOZDĚJI SE MOHU 

PŘIHLÁSIT 25.9.2014. 
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Kurzy jsou seřazeny podle pořadí v přihlášce. 

1. Rekultivační proměny Mostecka – Ing. Stanislav Štýs, DrSc. 

 

1. Úvod do tematiky obnova těžbou 
devastovaných území;  

2.,3. EXKURZE po rekultivacích Mostecka,  

4. Koncepce české rekultivační školy a její 
aplikace na Mostecku,  

5., 6., 7. Metody a výsledky zemědělských, 
lesnických a hydrologických rekultivací. 

Na každé hodině je možné klást dotazy a vést 
diskusi na dané téma.  

 

 

 

2. Finanční gramotnost  - Ing. Otto Münch 
Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně 
spravovat osobní nebo rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních 
závazků s ohledem na měnící se životní situace. Konkrétně se jedná o gramotnost peněžní, 
gramotnost cenovou a gramotnost rozpočtovou, která zahrnuje výše uvedené dvě specializované 
složky, správu finančních aktiv (majetku) a správu finančních závazků (dluhů). 

Struktura a obsah výuky: 

1., 2. Peníze a ceny;  

3., 4. Hospodaření domácnosti;  

5.,6.,7. Finanční produkty  

   

Na jaké otázky by měli být absolventi kurzu schopni odpovědět: 

 jak funguje trh, co tvoří cenu zboží, 

 jak se cena liší podle typu zákazníků, místa či období,  

 důvody kolísání cen zboží na trhu podle vývoje nabídky a poptávky, 

 rozpoznat běžné cenové triky a klamavé nabídky, 

 jak řešit schodkový rozpočet a jak naložit s přebytkovým rozpočtem domácnosti, 

 vybrat nejvýhodnější produkt pro investování finančních prostředků, 

 vybrat nejvýhodnější úvěrový produkt s ohledem na své potřeby a zdůvodnit svou volbu, 

 posoudit způsoby zajištění úvěru a vysvětlit, jak se vyvarovat předlužení. 
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3. Základy astronomie 2 – Bc. Zdeněk Tarant 

 

1. Vesmír pro každého - Vznik a vývoj vesmíru podle posledních poznatků a představ astronomů. 

2. Astrologie a astronomie - Astrologie a astronomie dříve a nyní, zvěrokruh a astrologický 
význam souhvězdí z pohledu astronoma. 

3. Co vidí a nevidí dalekohledy - Okna vesmíru dokořán 
máme i v Mostě, ale jak je otevřeme? 

4. Sluneční soustava, jak ji neznáme - Přehled 
nejnovějších poznatků a zajímavostí z výzkumu 
sluneční soustavy letošního roku.  

5. Legenda komety Betlémské -  Příběh komety 
Betlémské, slunovraty, rovnodennosti a kalendář. 

6. Astronauté a kosmonauté - Kdy vyšleme člověka na 
Měsíc a na Mars, co tam bude dělat a jak se vrátí? 

7. Zajímavosti a očekávané úkazy a objevy r. 2015 - Astronomické úkazy r. 2015, zatmění 
Měsíce a Slunce, jak je nejlépe pozorovat a hlavně PROČ.  

  

 

4. Anglický jazyk pro mírně pokročilé – Mgr. Zuzana Šimonová   
 (navazuje na kurz Anglický jazyk 4) 

Předchozí znalosti: osobní zájmena v základním a předmětovém tvaru, přivlastňovací zájmena, 
časování slovesa BE v přítomném čase, určitý a neurčitý člen, číslovky, množné číslo podstatných 
jmen, sloveso HAVE GOT v přítomném čase, přivlastňovací pád, přítomný prostý čas 
významových sloves, rozkazovací způsob, určování času, násobné číslovky, postavení 
příslovečného určení místa a času, infinitiv, užití –ingového tvaru, sloveso like, počitatelná a 

nepočitatelná podstatná jména, some, any a no, vazba there / are, přítomný 
čas průběhový. 

Nové:  

Time to Talk I. Unit 7: Four go on a trip – modální slovesa can, 
must; sloveso have to; vazba be going to; slovosled s dvěma 
předměty; jeden zápor. 

 

 

 

 

Hello .. 
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5. Principy života – Radim Žáček 

Cyklus přednášek je zaměřený na hledání hlubšího smyslu života skrze znovuobjevování 
univerzálních životních principů, to vše na pozadí Jungovské psychologie s důrazem na snahu o 
pochopení vlastního životního příběhu a jeho vědomé naplňování. 

1. Život a jeho smysl - povídání o smyslu života skrze rozvíjení našich dispozici, duchovních 
principech, jedinečném plánu osobního rozvoje a Jungovské psychologii. 

2. Sny jako řeč naší duše - povídání o psychologickém významu snů, rozbor a principy snů. 

3. Zdraví a nemoc - význam nemoci jako informace na naší životní cestě, propojení nemoci a 
psychiky (psychosomatika).  

4. Partnerské a mezilidské vztahy - principy vztahů, jejich psychologický význam pro náš osobní 
vývoj. 

5. Rod a rodové vazby - povídání o významu 
vztahu rodičů s dětmi, usmíření a pochopení 
rodových témat. 

6. Víra a spiritualita - otázky významu víry a 
vztahů ke spiritualitě v životě současného 
člověka. 

7. Smrt, rituály a proměny během života - 
povídání o významu smrti, umění odcházení a 
významu životních krizí a zapomenutých 
přechodových rituálech.  

6. OS Windows – základní ovládání pro začátečníky a WORD – Mgr. 
Jitka Pětová 
Předpokládané znalosti: žádné, kurz je určen pro úplné začátečníky. 

OS WINDOWS – základní ovládání pro začátečníky 

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. 
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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. 

 

7. Trénování paměti pro seniory – Mgr. Kamila Jonášová 
Přibližná osnova každé lekce:  

- fyzická rozcvička,  
- kognitivní rozcvička,  
- teorie nebo mnemotechnika,  
- prstová cvičení,  
- koncentrační cvičení,  
- cvičení na aktivizaci pravé hemisféry,  
- domácí úkoly. 

Lekce jsou vedeny kombinovanou formou PC prezentace a mluveného slova. Účastníci dostávají 
na papírech úkoly, které plní a také domácí úkoly, které jsou dobrovolné. Součástí každé lekce jsou 
i pohybová cvičení. 

1. mozek a jeho funkce, integrovaný trénink paměti, paměť, akrostika, akronyma, 

2. levá a pravá hemisféra mozku, vyrovnávání hemisfér, kategorizace, mandaly, 

3. neurobik, zapamatování jmen a tváří, 

4. loci technika, uměním k vyšší výkonnosti mozku, 

5. zapamatování pomocí příběhu, artrelax, 

6. strava, stres, spánek a mozek, relaxace, kresba naslepo, 

7. zapamatování čísel, hry, stárnutí.  
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8. Sumer 1 – jedna z nejstarších civilizací – Ing. Jaroslav Srkal 

 

Tato stará civilizace je v současné době zkoumána na základě našich současných znalostí. 
Všechny nalezené destičky jsou překládány dle našeho současného stavu techniky a terminologie. 
Texty jsou tak významné, že podléhají nejvyššímu utajení. Z 500 000 destiček nalezených ve 
starých knihovnách se smí jen 20% zveřejnit, ostatní jsou přísně tajné. Dodnes nemají vědci 
tušení, kdo vlastně Sumerové byli a odkud přišli. 

1. Hledání počátků naší civilizace.  Oficiální dějiny světa, křesťanství – doba temna. Antická 
mytologie, znovuobjevený Egypt. Počátek archeologie. Mezopotámie, Francouzi nebo 
Angličané? Konfrontace s Biblí. Akkad a Babylon – nalezení Sumeru. 

2. Sumerská prvenství.  Zemědělství, doprava – kolo, lodě. Písmo, matematika. Stavebnictví, 
textilní průmysl, hutnictví.  Školství, lékařství, zákony a soudy. 

3. Sumerská kosmogonie. Enúma eliš, epos o stvoření. Sluneční soustava, planeta 
X. Nebeské bitvy, planeta Nibiru.  Odštěpek KI, vznik Země a Měsíce. Prapevnina Pangea. 
Konfrontace s Biblí. 

4. Anunnakové. Listina vládců před potopou. Dlouhověkost prvních vládců. Délka vlády 
v „šarech“. Genealogie Anunnaků - Anu, Enki a Enlil. Číselné označení bohů. Panteon 
dvanácti. Dělení bohů na Zemi. Enlil – pán země, Enki – pán vody. Enki ztratil vládu nad 
Zemí. 

5. Když bohové ještě byli lidmi. První osídlení před 450 000 lety. Druhá doba ledová.  První 
přišel Enki, 50-ti členné skupiny. První osada E.RI.DU.  Výsadek 600 Anunnaků, těžba zlata. 
Sippar – letiště božských ptáků,  300 letců Igigů. Bad-Tibira  - zpracovatelský průmysl. 

6. Stvoření člověka.  Těžba po 40 šarů od přistání, vzpoura Anunnaků. Shromáždění bohů. 
Primitivní dělník „lulu“.  Enki - stvořitel člověka. Genetická manipulace, Adapa vzor 
člověčenstva, výrobní linka rodiček. Eva – pramáti lidstva. Homo sapiens před 300 000 lety. 

7. Potopa světa.  Epos o Atrachasísovi (= Utanapištim, biblický Noe). Lid se začal 
rozmnožovat, Enlil nařídil trest – nemoci. Zbavil lidstvo obživy – hladomor. Zánik lidstva 
smrtící potopou. Bohové natěsnaní v raketě. Archa na Araratu, bohové potřebovali člověka. 
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9. Jóga 2 – Vladimíra Švantnerová  
Průběh výuky:  

Nácvik řízeného dýchání spojený s čtením vhodných uvolňujících textů. 

Protažení problematických partií (šíje, bedra, odstranění bolestí hlavy, protažení nohou). 

Vlastní cvičení (ásany – vysvětlení, praktické provedení ve 3 stupních podle dispozic cvičícího). 

Jóga prstů. 

Závěrečná relaxace na uvolnění stresů a případných strachů či 
fóbií. 

 
S sebou teplé ponožky (cvičí se bez bot), karimatka, deka, 
pohodlné volné oblečení. 

 

10. Německý jazyk pro mírně pokročilé  

    – Ing. Mgr. Oldřich  Johannes Petr  
(navazuje na kurz Německý jazyk 1) 

Předchozí znalosti: Časování sloves (pravidelná, nepravidelná, způsobová), skloňování 
podstatných jmen, používání osobních zájmen, předložky se 3. pádem, 4. pádem, 3. a 
4. pádem, vyjadřování času, odlučitelné a neodlučitelné předpony sloves, zvratná slovesa, 
stupňování, spojky souřadící, sloveso werden, minulý čas pravidelných i nepravidelných sloves, 
základní slovní zásoba týkající se běžných životních situací (rodina, volný čas, plánování dne, 
nakupování, cestování, dovolená, zdravý životní styl, lidé a jejich zájmy, návštěva u lékaře). 

Témata: 

1. Souhrnné opakování slovní zásoby a gramatiky předchozího 
semestru, úvod do nového semestru 

2. Fast Food x Slow Food (slovní zásoba k tématu, minulý čas 
sloves – shrnutí) 

3. Bloss kein Stress (slovní zásoba k tématu, 
podmiňovací způsob I.) 

4. Computerzeit und Internet (slovní zásoba k tématu, 
podmiňovací způsob II.) 

5. Lebenslanges Lernen (slovní zásoba k tématu, Infinitiv 
s zu I.) 

6. Mehr als ein Beruf (slovní zásoba k tématu, Infinitiv 
s zu  II.) 

7. Závěrečné shrnutí – slovní zásoba, gramatika, cvičení 

Kennen 

Sie schon 

… ??? 
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11. Místopis Mostecka 5 – Ing. Manfred Hellmich, Ph.D., MBA  
1. Hospodářský vývoj I – zemědělství, řemesla a těžba nerostných surovin 

2. Hospodářský vývoj II – rozvoj průmyslu a jeho restrukturalizace 

3. Hospodářský vývoj III – služby a nová 
hospodářská odvětví 

4. Kulturní krajina „Montanregion Krušnohoří“ – 
kandidát na listinu světového kulturního a 
přírodního dědictví UNESCO  

5. Vznik a vývoj obcí 

6. Zánik obcí způsobený vylidněním, nebo 
hospodářskou činností 

7. Zánik obcí způsobený hnědouhelnou těžbou  

 

 

12. Anglická konverzace pro pokročilejší – Mg. Zuzana Šimonová  
(navazuje na kurz Anglická konverzace pro mírně pokročilé) 

Předchozí znalosti: osobní zájmena v základním a předmětovém tvaru, přivlastňovací 
zájmena, určitý a neurčitý člen, číslovky, množné číslo podstatných jmen, přivlastňovací pád, 
přítomný prostý čas významových sloves, rozkazovací způsob, počitatelnost a kvantifikátory, 
přítomný čas průběhový, modální slovesa, budoucí čas, minulý prostý a průběhový čas, 
nepravidelná slovesa, předložky a předložkové vazby, tázací dovětky, stupňování přídavných 
jmen a příslovcí, časové věty, vztažné věty, předpřítomný čas, letopočty, trpný rod. 

Nové: opakování a procvičování gramatických jevů na úrovni 
A2 – B1, poslechy a konverzační témata:  

1., 2. Crossing cultures – Understanding cultural differences, 
Changing China;  

3., 4. Will our planet survive? – Environmental problems, 1st 
Conditional, Living longer, growing younger;  

5. Fairy tales not just for kids;  

6. Consumer society;  

7. Languages 

 

Good morning. 
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13. Astrologie – principy, význam a využití v dnešní době  

- 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 - osvětlení základních principů, ze kterých 
astrologie vychází, 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)  

 

14. Biblické příběhy – Mgr. Pavla Vitoušková 

15 Jak jsi krásná, přítelkyně moje,  
jak jsi krásná, oči tvé jsou holubice.  
Píseň písní 1:15    
 

1. Biblické ženy,  

2. Ester,  

3. Ester,  

4. Rút,  

5. Marie,  

6.  Méně známé ženy,  

7. Bezejmenné ženy. 

 

Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii 

z Magdaly, z níž kdysi vyhnal sedm démonů.  10 Ona to šla oznámit těm, 

kteří bývali s ním a nyní truchlili a plakali.  Marek16:9-10   

V.Tydlitátová 

William Adolph Bouguereau:          

Tři Marie u hrobu 
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15. Internet - Mgr. Jitka Pětová 

Předpokládané znalosti: znalosti z kurzu OS WINDOWS – základní ovládání pro začátečníky 

 
Seznámení se základními pojmy 

WWW adresa. 
Ovládání prohlížeče. 
Neetiketa.  

Vyhledávání informací 
Pomocí katalogů. 
Pomocí hypertextových odkazů. 
Pomocí klíčových slov. 

E-mail  
Přijímání a odesílání pošty – pravidla. 
Kontakty. 
Spam. 
Složky. 
Štítky. 
Skupiny. 

Stahování z internetu 
Ukládání stránek.  
Ukládání obrázků. 

Pomůcky ke zrychlení práce na internetu 
Složka oblíbené. 
Složka historie. 
Nastavení domovské stránky. 

Antivirová ochrana. 
Nebezpečí virů. 
Antivirové programy a jejich správné používání. 

 

16. Léčivé rostliny, dary přírody – 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. 
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17. Toulky hudební minulostí 2 – Mgr. Jaromíra Merhoutová 

Témata:  

1. Hudba období baroka (dokončení)  

2. Klasicismus 

3. Hudební minulost našeho regionu 

4. Hudba citolibských mistrů 

5. Romantismus 

6. Impresionismus  

7. Expresionismus 

formou počítačové prezentace, mluveného slova, hudebních ukázek, popř. vlastních aktivit. 

Osnova lekce:  

o celková charakteristika období,  

o hudební formy,  

o hudební skladatelé,  

o hudební nástroje,  

o vývoj notového zápisu,  

o hudba v Čechách. 

 

 

18. Zdravý životní styl 8 – Iva Lencová 

 

Teoretická část (cca 30 min.):  

Povídání zaměřené na dech, energii a energetické dráhy, 
duševní vývoj.  

Vysvětlení slov vědomí, podvědomí, ego... 

Praktická část (cca 60 min.):  

Cvičení zaměřené na fyzické i duševní tělo.  

Procvičení celého svalového korzetu, se zaměřením na páteř, 
hlavní klouby a dech.  

Uvolňování, protahovaní i řízená meditace. 

 

S sebou podložku na cvičení a pohodlné oblečení. 
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19. Malování – grafika rastrová - Mgr. Jitka Pětová 

Předpokládané znalosti: znalosti z kurzu OS WINDOWS – základní ovládání pro začátečníky 

Úvod, seznámení s programem 
Schránka 
Obrázek 
Nástroje 
Tvary 
Velikost 
Barvy – barva popředí a pozadí 

Práce – ovoce 
Nástroje 

Práce s tužkou 
Se štětcem – možnosti 
Gumou 
Plechovkou 

Práce – pavučina 
Tvary 

Obrys 
Výplň – barva 1 a barva 2 

Práce – abstrakce, snídaně, rybník 
Barvy 

Barva popředí a pozadí 
Míchání barev 

Práce – Vánoce, novoročenka 
Závěrečná práce 
Ilustrace k zimě 

 

20. Ponor do hlubin Středozemí Evropy – Ing. Pavel Rosenlacher 

Přednáška Europe Direct Most 

Termín přednášky: 31. 10. 2014, 7. 11. 2014 

Vydejte se s námi na do hlubin 
Středozemního moře a poznejte, s jakými 
živočichy je možné se v něm setkat. 
Přednáška se bude věnovat geografickému 
vymezení Středozemního moře, fauně a floře 
Středozemí. Dále bude zmíněna ekonomická 
významnost Středozemního moře pro Evropu, 
včetně krátkého pohledu jeho historické 
úlohy. 
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21. Ze Středozemního moře k břehům Itálie  

– Ing. Pavel Rosenlacher 

Přednáška Europe Direct Most 

Termín přednášky: 14. 11. 2014 

Navazující přednáška z oblasti Středozemí, která 
se bude věnovat Itálii. V přednášce bude 
zmíněna geografická podoba Itálie, včetně 
nejvyšší hory Evropy – Mont Blanc, dále bude 
zmíněno její hospodářství, včetně 
nejproslulejších komodit Itálie. V závěru nebude 
chybět „projížďka“ po nejznámějších městech 
Itálie, včetně tipů na výlet.  
 

 

 

 

 

 

22. Sicílie – horoucí krajina Evropy – Ing. Pavel Rosenlacher 

Přednáška Europe Direct Most 

Termín přednášky: 21. 11. 2014, 28. 11. 2014 

Součástí území Itálie je také Sicílie – jedno z nejbouřlivějších území Evropy s nejvyšší činnou 
sopkou Etnou. Kromě přírodní charakteristiky bude součástí stručná historie Sicílie a její 
postavení v Itálii. Přednáška se také zaměří n a přímořské podnebí  či tradiční plodiny 
pěstované v Sicílii. V závěru nebudou chybět ani tipy na výlet. 

 

 

 

 

 

 

 


