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19. CYKLUS 

LETNÍ SEMESTR 2014/2015 

Nabídka kurzů a přednášek ED je opravdu pestrá . 
Jen se podívejte na přehled všech nabízených kurzů.   

V nabídce jsou počítačové, jazykové, pohybové, hudební 
kurzy, kurzy z oblasti historie, z oblasti osobního rozvoje a 

trénování paměti, kurzy zaměřené na region Mostecko, 
kurzy zaměřené na přírodu a cestopisné kurzy. 

 
Kurzy jsou seřazeny vzestupně podle pořadového 

čísla v přihlášce.  
 

NEJPOZDĚJI SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT DO 5.2.2015. 
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Kurzy jsou seřazeny podle pořadového čísla v přihlášce. 

1.  Letem světem hudby – PaedDr. Václav Netolický 

aneb od F. Sinatry k Petru Hapkovi 

Povídání o muzice s muzikou. 

Kurz určen pro každého, kdo má rád hudbu. 

Lektor je moderátor rádia Gama, pro které připravuje pravidelné pondělní pořady věnované 
hudbě. 

1. V království swingu 

2. Blues od veliké řeky 

3. Chanson – písně nejen sladké Francie 

4. Povím ti to písní – novodobí trubadúři 

5. Semafor, Rokoko a ti druzí  

6. Písně zapovězené 

7. Horáček, Hapka a přátelé 

2.  Místopis Mostecka 6 – Ing. Manfred Hellmich, Ph.D., MBA  

Výuka v letním semestru volně navazují na minulý soubor přednášek o hospodářském 
vývoji Mostecka a jeho pozici ve státě v jednotlivých historických epochách. Tento cyklus 
bude věnován vývoji obcí ve specifickém přírodním a společenském prostředí Mostecka od 
středověku.    

1. Vývoj obcí jako sídelních útvarů a správních celků jejich demografie.  

2. Vývoj životní prostředí.  

3. Vývoj společenského a 
kulturního prostředí.  

4. Doprava a spoje.  

5. Specifický vývoj společnosti a 
obcí v 2. polovině 20. století.  

6. Zánik obcí způsobený 
politickými rozhodnutími.  

7. Uzavření ročníku a prezentace 
závěrečných prací. 

Příjezd prvního vlaku z Duchcova do Mostu dne 8. 10. 1870 - 
olejomalba na lepence 1920 –1925 od H. Loose, uložena v Oblastním 
muzeu v Mostě, sign. UOM 0595 
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3.  Století Číny 2 – PhDr. Jaroslav Jančík 

Století Číny – po stopách karavan na Hedvábné stezce 

1. Dokončení putování po Číně - Hongkong; jiná Čína, zvláštní administrativní oblast (5,4 
Mio obyvatel), jedno z finančních světových center. Kowloon – nejhustěji osídlené místo 
planety, ostrov Lantau se sochou Budhy, budhistické chrámy. Britský vliv ve všech 
oblastech života, “počínšťování Hongkongu. 

2. Macao – Lisabon v Číně, křesťanská architektura, ruiny kostela sv. Pavla, portugalské 
vlivy v denním životě obyvatel, kombinace čínských vůní a portugalské siesty, největší 
kasina světa s obratem větším než má Las Vegas. 

Po Hedvábné stezce zeměmi Střední Asie přes poušť Kyzylkum k jezeru Issyk Köl (bájná 
Atlantida?) po stopách slávy dávných měst a velkých památek islámu 

3. Kyrgystán – z hlavního města Biškek k jezeru Issyk Köl (druhé největší alpinské jezero 
na světě po Titicaca, na úpatí Ťan šanu, kirgizské jídlo (manty a lagman), stopy Hedvábné 
stezky, minaret Burana 

4. Kazachstán – devátá největší země světa, 27x větší než ČR. Almaty, hlavní město země 
se sto národnostmi, dál vlakem po Žibek Žoly (Hedvábná stezka) 

5. Uzbekistán – Taškent, zajížďka do Kairakumu a Khujandu v Tadžikistánu, bazar 
Čorsu, mešita Teljašajách. 

6. Po stopách velbloudích karavan do Samarkandu, bájného města s hrobkou velkého 
Tamerlána (Timura). Registan – jedno z nejkrásnějších náměstí světa (podobné Isfahánu 
v Persii). Perla Buchara, nádherné město mešit a mauzoleí. Cesta pouští do pouštní oázy, 
jurtování. 

7. Přes Syr Dariu přejezd do Turkmenistánu -  cesta do města Mary, odtud letadlem do 
Ašchabadu. Zlaté sochy prezidenta Turkmenbašiho (jedna se otáčí za sluncem), obrovské 
paláce, supermoderní mramorové město. Merv, v 11. století jedno z nejkrásnějších měst 
celého islámského světa, dnes hromada zvětralých cihel. 

Tyto země jsou téměř bez turistů, víza se získávají obtížně a trvá to dlouho, pohyb v těchto 
zemích je často velmi omezený a kontrolovaný. Na trase Hedvábné stezky se nacházejí nádherné 
památky islámu, které po putování Čínou vystřídal tamní budhismus. Autor se pokusí 
zprostředkovat portréty, psychogram obyčejných lidí, jejich mentalitu i vliv krajiny a dějin 
na utváření charakteru obyvatel. Nabízí pohled odlišný od mediálního obrazu, který je nám 
nabízen (v tomto případě téměř žádný). Tyto země by se mohly stát našimi dobrými obchodními 
partnery, jako již druhdy byly; jméno tam máme dobré (i v poušti, rozpálené kolem 40°C znají náš 
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hokej, Jágra, fotbalovou Plzeň i Rosického). 

4.  Astrologie  1 – 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)  

5.  Internet - Mgr. Jitka Pětová 

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

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. 

Obsah kurzu: 

Seznámení se základními pojmy: WWW adresa. Ovládání 
prohlížeče. Neetiketa.  



 

 

6 

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. 

 

6.  Anglický jazyk pro mírně pokročilé – Mgr. Zuzana  Šimonová   
(pokračující kurz) 

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, modální slovesa can, must; sloveso 
have to; vazba be going to; slovosled s dvěma předměty; jeden zápor. 

Obsah kurzu:  

Time to Talk I. Unit 8: Shall we go shopping? – vyjadřování přání, 
nabídek a žádostí, budoucí čas, stupňování přídavných jmen, srovnávání, zástupné 
one/ones. 
 

7.  Sumer 2 – jedna z nejstarších civilizací – Ing. Jaroslav Srkal 

 

1. 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. 

Hello .. 
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2. Epos o Gilgamešovi.  Urucký vládce, ze dvou třetin bůh. Vysvětlení DNA. Obr, bojoval se 
lvy. Stavitel hradeb v Uruku. Enkidu, dvojník Gilgameše, jež se na stepi zrodil. Gilgameš 
hledá věčný život. Hledání cesty k bohům. Setkání s Uta-napištimem. 

3. Návštěva ANU na Zemi.  Veliký Anu nebeský, tiára žezlo a berla. Anu a Antum žili na 
nebesích. V době krize musel na Zem. Chrám nejvyššího boha v Uruku.  Innana – Anova 
milenka. Ceremoniální návštěvy. Babylonské slavnosti. Rituály Novoročních slavností. 
Sumerský obřad A.KI.TI. 

4. Války bohů. Hadí plémě. Enki - Anův prvorozený syn. Enlil - Anův následník trůnu. Boj o 
moc na Zemi. Pravidla dynastie. Bohyně v akci. Zákonitosti DNA. Boj o moc synů. Osud a 
předurčení. Vítězný Marduk. 

5. Zlato a stříbro. Těžba zlata z mořské vody, levnější těžba rýžováním. Zlaté doly v jižní 
Africe. Naleziště v Peru a v Bolívii, jezero Titicaca, Cuzko (pupek) střed naleziště. 
Průmyslové rýžování zlata, úprava vodních toků řek.  Lodní doprava, hutě a letiště. Nález 
200 000 let starého dolu v jižní Africe. 

6. Měď a bronz.   Těžba mědi v horách Zagrosu a Taurusu. Těžba rud a hutnictví mědi. První 
bronz - velmi dokonalá slitina. První nedostatek cínu. Hledání ložisek - Sasko, Cínovec. 
Těžba rud v jižní Americe. Jezero Titi-caca (= cínový kámen). Lodní přeprava do 
Mezopotámie. Hromadná hutní výroba bronzu. Doba bronzová, obchod. 

7. Abrahám.  První hebrejský patriarcha pocházel z Uru. Poslán do země kanaánské. 
Vysoké stáří a neplodnost Sářina. Smlouva s bohem – přijde následník. Prvorozený syn 
Izmael (se služkou). 90-tiletá Sára porodila syna Izáka. Následnická práva jako u Sumerů. 
Izák i Jákob měli za ženy své sestry. Lot, Abrahámův synovec. Sodoma a Gomora. 

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. 

8.  Jóga 3 – 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. 
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9.  Německý jazyk pro mírně pokročilé  

    – Ing. Mgr. Oldřich  Johannes Petr  (pokračující kurz) 
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, podmiňovací způsob a infinitivní konstrukce s zu. Slovní 
zásoba týkající se životních situací jako rodina, volný čas, plánování dne, nakupování, cestování, dovolená, 
zdravý životní styl, lidé a jejich zájmy, návštěva u lékaře, aj. 

Obsah kurzu: 

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

2. Wohnwelten (slovní zásoba k tématu, minulý čas sloves – opakování) 

3. Hotel Mama (slovní zásoba k tématu, DVD film) 

4. Freizeit und Unterhaltung (slovní zásoba k tématu, 
podmiňovací způsob - opakování) 

5. Für immer und ewig (slovní zásoba k tématu, čtení textu, 
překlad) 

6. Konsum heute (slovní zásoba k tématu, Infinitiv s zu  - 
opakování) 

7. Závěrečné shrnutí – slovní zásoba, gramatika, cvičení 

 

10.  Trénování paměti pro seniory (1. skupina)  – Mgr. Kamila 
Jonášová 

Kurz určen pro každého, není třeba žádných předchozích 
znalostí. 

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. 

Kennen Sie 

schon … 

??? 
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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.  

 

11.  Fytoterapie našich nemocí – PaedDr. Jiří Roth 

(volné pokračování kurzu Léčivé rostliny, dary přírody) 

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 

 

12.  Trénování paměti pro seniory (2. skupina)  – Mgr. Kamila 
Jonášová 

Kurz určen pro každého, není třeba žádných předchozích 
znalostí. 

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. 
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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.  

 

13.  Zdravý životní styl 9 – Iva Lencová 

Kurz je vhodný pro všechny, kteří rádi sportují. Je uzpůsoben potřebám věkové skupiny 
seniorů. 

Teoretická část (cca 30 min.):  

Duševní zdraví – duševní pohoda: moc našich myšlenek, žití 
v přítomném okamžiku, vědomé tělo, vědomé jídlo, meditace. 

Praktická část (cca 60 min.):  

Cvičení pro zdravé tělo: cviky na celé tělo, vnější viditelné 
svaly i hluboké neviditelné, protahovací, posilující, mobilizační 
cvičení s hudbou i bez. 

S sebou podložku na cvičení a pohodlné oblečení. 

 

 

 

14.  Poznáváme svět s Šebestiánem Šulcem – Šebestián Šulc 

Cestopisné přednášky z cest za poznáním z těchto míst naší Země: 

1. Altaj 

2. Island 

3. Izrael 

4. Korsika 

5. Vlídné řeky Francie 

6. Nepálský Himaláj 

7. Skotsko 
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15. Malování – grafika rastrová - Mgr. Jitka Pětová 

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

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. 

Obsah kurzu: 
Úvod, seznámení s programem 
Schránka 
Obrázek 
Nástroje 
Tvary 
Velikost 
Barvy – barva popředí a pozadí 
Práce – pavučina 

Nástroje 
Práce s tužkou 
Se štětcem – možnosti 
Gumou 
Plechovkou 
Práce – snídaně 

Tvary 
Obrys 
Výplň – barva 1 a barva 2 
Práce – abstrakce, snídaně, rybník 

Barvy 
Barva popředí a pozadí 
Míchání barev 
Práce – jaro, květiny 

Závěrečná práce 
Ilustrace k jaru nebo létu 
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16.  Úprava fotografií základní – Mgr. Jitka Pětová 

Předpokládané znalosti: 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. 

Obsah kurzu: 

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 
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17.  Mezilidské vztahy a jejich principy – Radim Žáček 

1. Smysl života a vztah k sobě sama: Hledání podstaty sebe sama, nacházení vztahu k sobě 
sama, význam pojmu sebeláska, rozvíjení své podstaty, život jako příběh. 

2. Mužský a ženský princip ve vztazích: Hledání mužské a ženské podstaty, role muže a ženy 
v dnešní společnosti. 

3. Partnerské vztahy - význam vztahu, jeho vývoj a úskalí: Základní principy partnerské 
přitažlivosti, projekce ve vztazích, hledání významu a 

smyslu partnerského soužití. 

4. Partnerské vztahy - autenticita, konflikt a 
sebereflexe: Povídání o konfliktu jako důležitém prvku 
osobního a partnerského rozvoje. 

5. Rodiče a rodičovství - rozvíjení podstaty dítěte a 
sebe sama: Co nás učí naše děti a jak jim pomocí k 
rozvíjení jejich podstaty, talentů a nadání. 

6. Rodiče a děti: Traumata v dětství, rodové vazby, 
téma rodu, vyrovnání rodičů s dětmi a opačně, rodiče jako vzory a odstrašující příklady. 

7. Další významné typy mezilidských vztahů a přechodové rituály: Povídání o přátelství a 
roli učitel - žák, význam a potřeba přechodových rituálů, shrnutí obecných principů 
mezilidských vztahů.  

 

18.  Biblická hebrejština – Mgr. Pavla Vitoušková 

1. Úvod: epigrafika, hebrejská bible, vývoj 
hebrejštiny. Židovský kalendář. Píseň Ló jisa goj.  

2. Abeceda – grafické znaky souhlásek, kvadrát a 
kursiva.  

3. Abeceda – grafické znaky samohlásek.  
Masoretské značení.  Svátek Purím, text: Ester.  

4. Čtení a psaní slov. Slovní zásoba. Píseň Vihuda 
l´olam. Svátek Pesach – židovské Velikonoce. 

5. Čtení a psaní slov. Slovní zásoba. Svátek Jom 
hašoa. Židovské památky.   

6. Svátek Šavuot, text: Desatero a Rut. 

7.  Žalm 136.    
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19.  Rekultivační proměny Mostecka 2 – Ing. Stanislav Štýs, 
DrSc. 

- volné pokračování kurzu Rekultivační proměny Mostecka 

22. 4. 2015, 8:45 – 10:15 hod. Seznámení 
s koncepcí a způsoby realizace rekultivací 
v rámci Mostecké pánve a informace k exkurzi 
29.4.2015  

29.4.2015, 8 – 12 hod. Exkurze: severní část 
Mostecka.  

6.5.2015, 8:45 – 10:15 hod. Detailnější 
seznámení se způsoby realizace rekultivací 
Duchcovsko-bílinsko-teplické oblasti a informace 
k exkurzi 13.5.2015. 

13.5.2015, 8 – 12 hod. Exkurze: Duchcovsko-bílinsko-teplická oblast 

20.5.2015, 8:45 – 10:15 hod. Závěrečné zhodnocení kurzu a diskuse účastníků. 

 

 

 

20.  Turecko – budoucí člen EU? – Ing. Pavel Rosenlacher 

Přednáška Europe Direct Most - Termín: 6. 3. 2015, 13. 3. 2015 

Poznejte z blízka Turecko, zemi ucházející se o členství v Evropské unii. V přednášce budou 
zmíněna ekonomická výkonnost Turecka a turecké hospodářství, zemědělství a rybolov. 
Nebude chybět ani geografická charakteristika a tipy na výlet na závěr.  
.  
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21.  Istanbul: Evropské anebo asijské město? 

– Ing. Pavel Rosenlacher 

Přednáška Europe Direct Most - Termín: 20 3. 2015 

Další zastávkou na putování po Turecku je hlavní město Istanbul, které leží na pomezí dvou 
kontinentů. Přednáška se ale bude zabývat také kulturou a kulturními zvyklostmi Turecka a 
Istanbulu. Součástí přednášky budou také nejvýznamnější místa Istanbulu jako tipy na výlet. 

 

 

 

 

22.  Kypr – soused Turecka – Ing. Pavel Rosenlacher 

Přednáška Europe Direct Most - Termín přednášky: 27. 3. 2015, 3. 4. 2015 

V rámci cyklu přednášek po Turecku se třetí přednáška bude zabývat Kyprem, který je 
součástí Evropské unie. Nebude chybět geografická charakteristika, ekonomická výkonnost a 
kulturní charakteristika Kypru jako člena EU, ale i jako souseda Turecka. 

 

 

 

 

 

 


