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Název kurzu Lektor Stručný obsah kurzu Požadované znalosti Poznámka

Poř. č. 

v při-

hlášce

PUTOVÁNÍ PO 

SVĚTĚ

Petr Nazarov

16.10.2015  8:00 - 9:30 

1. Banát - Rumunsko, Srbsko - o životě Čechů ...

13.11.2015  8:00 - 9:30 9:45 - 11:15  

2. + 3. Jižní Amerika - Argentina, Brazílie, Chile, 

Bolívie, Paraguay, Peru, vodopády Iguazu, jezero 

Titicaca, Salar de Uyuni, Machu Picchu ...

27.11.2015  8:00 - 9:30 9:45 - 11:15 

4. + 5. Jihozápad USA - rezervace Zuni, 

shromáždění indiánských národů, Grand Canyon, 

Antelope Canyon, Canyon de Chelley, Death Valley, 

Yosemite National Park, Arches ..

11.12.2015  8:00 - 9:30 9:45 - 11:15 

6. + 7. Havajské ostrovy - přírodní krásy 

jednotlivých havajských ostrovů - Oahu, Maui, Lanai, 

Molokai, Kauai, Big Island, místní zvyky, tanec hula 

hula, šamanismus, léčitelství ...

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 

více o lektorovi

na stránkách 

www.

petrnazarov.org 

a 

více o kurzu

v Příloze č. 1

16

ZE STŘEDNÍ 

ASIE PŘES 

PERSII DO 

ŘÍŠE ČINGIS-

CHÁNA
PhDr. Jaroslav 

Jančík

Pokus o psychogramy lidí s obrazem krajiny 

v odlesku historie.

Pokračování v putování Hedvábnou stezkou 

s návštěvou mlčenlivých svědků středověké 

Persie (Zarathustra, šiítští muslimové) se 

zastavením v Mašhadu, v jednom 

z nejposvátnějších míst šiítů (které navštíví ročně 

dvakrát tolik poutníků než slavnou Mekku) 

s návratem do říše Temüdžina (Čingischána), 

Zlaté hordy (Batúchána), pouště Gobi a země 

šedých vlků lovených orly. 

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 

více o kurzu 

 v Příloze č. 3

9 

19

PRÁVNÍ 

MINIMUM PRO 

SENIORY

 

JUDr. Tereza

Jonáková 

1. Dědické právo - problematika dědění, dědické 

tituly, práva a povinnosti dědiců a zůstavitele 

2. Rodinné právo - instituty manželství, rozvod, 

vyživovací povinnost, rodičovská zodpovědnost, 

náhradní výchova

3. Exekuční řízení - proces správní exekuce, formy 

plnění, předpoklady výkonu rozhodnutí

4. Správní řízení - např. v kontaktu s obecním 

úřadem, oblast přestupkové agendy

5. Převody majetku - úplatné a bezúplatné, 

základní druhy smluvních vztahů z nich vyplývajících

6. Pracovní právo - práva a povinnosti 

zaměstnanců a zaměstnavatelů, druhy pracovních 

smluv, druhy pracovních dohod

7. Insolvenční problematika - oddlužení fyzických 

osob 

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 
1

1. CESTOPISNÉ KURZY

3. KURZY ZAMĚŘENÉ NA OBLAST PRÁVA 
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Název kurzu Lektor Stručný obsah kurzu Požadované znalosti Poznámka

Poř. č. 

v při-

hlášce

MÍSTOPIS 

MOSTECKA 7

Ing. Manfred 

Hellmich, Ph.D., 

MBA

1. Církve a jejich role a význam při vývoji společnosti 

na Mostecku

2. Církevní památky a jejich vývoj od 12. století - 

kláštery na Mostecku

3. Kláštery v širším okolí

4. Vznik, vývoj a význam kostelů na Mostecku

5. Zaniklé kostely na Mostecku

6. Poutní místa na Mostecku

7. Současný stav církevních památek a jejich další 

osud

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 

Volně navazující 

soubor přednášek o 

Mostecku. 

Cílem tohoto kurzu je 

představit vývoj 

církevních institucí na 

Mostecku, jejich pozice 

a význam ve společnosti 

v průběhu uplynulých 

staletí a ukázat jejich 

materiální svědky 

(kláštěry, kostely, kaple) 

a jejich kulturní hodnotu.

17

PRŮVODCE 

ZAHRAD-

NIČENÍM
Ing. Pavel 

Rosenlacher

1. základní pravidla úspěšného zahradničení 

(typy půd, stanoviště, zpracování půdy)

2. druhy plodin a jejich požadavky na pěstování 

3. odrůdy plodin a jejich vegetační doba

4. škůdci a choroby na rostlinách (jejich likvidace 

a prevence)

5. druhy plevelů a jejich rozpoznávání

6. tvorba efektivního osevního plánu

7. ovocná zahrada a okrasná zahrada

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 

Základní pravidla 

úspěšného 

zahradničení, nejnovější 

trendy. 

3

PRINCIPY 

ŽIVOTA

Radim Žáček

1. Život a jeho smysl - smysl života skrze rozvíjení 

našich dispozic, duchovní principy, jedinečný plán 

osobního rozvoje a Jungovská psychologie. 2. Sny 

jako řeč naší duše - psychologický význam 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 - význam 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 - 

význam smrti, umění odcházení a význam životních 

krizí a zapomenutých přechodových rituálů.

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 

Hledání hlubšího 

smyslu života skrze 

znovuobjevování 

univerzálních 

životních principů, na 

pozadí Jungovské 

psychologie

s důrazem na snahu

o pochopení 

vlastního životního 

příběhu a jeho 

vědomého 

naplňování.

13

6. KURZY ZAMĚŘENÉ NA OSOBNÍ ROZVOJ, VZTAHY

5. KURZY ZAMĚŘENÉ NA ZAHRADNIČENÍ

4. KURZY ZAMĚŘENÉ NA REGION MOSTECKA
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Název kurzu Lektor Stručný obsah kurzu Požadované znalosti Poznámka

Poř. č. 

v při-

hlášce

ASTROLOGIE  

- PLANETY A 

JEJICH 

VÝZNAM 

V ŽIVOTĚ Radim Žáček

1. Život jako příběh - život a hledání jeho smyslu, 

naše podstata, vlohy a schopnosti; 2. Slunce, Luna 

a Merkur - kam v životě směřujeme, naše 

jedinečnost, náš duševní život a citové potřeby; 

3. Venuše a Mars - partnerské vztahy a vše, co 

k nim patří: touha, láska, krása, tvořivost, rozkoš, 

intimita a sexualita; 4. Saturn, Jupiter a Cheiron - 

učitelé v nás a přirozená potřeba člověka poznávat, 

rozšiřovat si obzory a překonávat hranice; 

5. Uran a Neptun - vztah k tomu, co nás přesahuje, 

naše božská podstata, spiritualita, představivost a 

touha být svobodný a nezávislý;  6. Pluto a Lilith - 

smrt a proměny v životě člověka, životní krize jako 

nástroj růstu a sebepoznání;  7. Typologie - jak 

určit náš charakter z horoskopu zrození. 

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti.

Cyklus přednášek 

zaměřený na rozvoj 

osobnosti a 

sebepoznání. 

S využitím psychologické 

astrologie na pozadí 

světových mýtů a 

podobenství hledání 

odpovědi na otázku 

„Kdo jsem a kam 

kráčím?“. 

Každý/-á student/-ka 

obdrží svůj vytištěný 

horoskop zrození.

4

PAMÁTKY 

UNESCO 1

 

Ing. Manfred 

Hellmich, 

Ph.D. MBA

1. Ochrana výjimečných kulturních a přírodních 

památek Spojenými národy; Praha a její soubor 

chráněných památek;  

2. Historické jádro Prahy a Průhonický park;

3. Historické jádro Českého Krumlova a 

jihočeské vesnice Holašovice; 

4. Historické jádro Telče a Židovské město a 

bazilika sv. Prokopa v Třebíči;

5. Kulturní krajina Lednicko - valtický areál a vila 

Tugendhat v Brně; 

6. Zámek a zámecké zahrady v Kroměříži a 

sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci;

7. Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené 

hoře a zámek Litomyšl

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 

Představení 

mimořádných českých a 

moravských stavebních 

památek a areálů, 

zapsaných 

v prestižním seznamu 

světového a kulturního 

dědictví.

20

SUMER 3 - 

JEDNA Z 

NEJSTAR-

ŠÍCH 

CIVILIZACÍ

 

Ing. Jaroslav 

Srkal

Pokračování cyklu přednášek o Sumeru:

1. Návštěva ANU na Zemi

2. Války bohů

3. Války bohů a lidí

4. Zlato a stříbro

5. Měď a bronz 

6. Abrahám

7. Sumerské dědictví pro současnost

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 

Více o kurzu

v  Příloze č. 2

a 

bližší informace o 

předchozích kurzech o 

Sumerské říši   

na stránkách lektora

http://

u3v.zapto.org/

8

8. KURZY ZAMĚŘENÉ NA PAMÁTKY A NA HISTORII

6. KURZY ZAMĚŘENÉ NA OSOBNÍ ROZVOJ, VZTAHY - pokračování
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9. POČÍTAČOVÉ KURZY

ÚPRAVA 

FOTOGRAFIÍ 

ZÁKLADNÍ
Mgr. Jitka Pětová

Program Malování  

změna velikosti, výřez, retuš, překlopit či otočit, 

vymazat, vložit text 

Program IrfanView 

změna velikosti, dávková konverze, korekce 

červených očí, korekce barev – kontrast, jas, gamma 

korekce, retuš, otočení, efekty

Program GIMP 

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 základní znalost 

programu Malování.

Kurz je vhodný pro 

pokročilejší uživatele.

Bližší informace 

v Příloze č. 4.

12

ANGLICKÝ 

JAZYK PRO 

MÍRNĚ 

POKROČILÉ
Mgr. Zuzana 

Šimonová

Učebnice Time to Talk I. – 9. lekce Dear Renée… 

- Minulý čas slovesa to BE

- Minulý prostý čas 

- Nepravidelná slovesa

- Rozkazovací způsob

- Slovesa say a tell

- Řadové číslovky

Požadované znalosti: osobní zájmena v základ-

ním a předmětovém tvaru, přivlastňovací zájmena, 

časování slovesa TO BE v přítomném čase, určitý a 

neurčitý člen, číslovky, množné číslo podstatných 

jmen, sloveso HAVE GOT, v přítomném čase, 

přivlastňovací pád,  přítomný prostý čas významo-

vých sloves, rozkazovací způsob, určování času, 

násobné číslovky, postavení příslovečného určení 

místa a času,  infinitiv, užití –ingového tvaru, .....

........ pokračování: 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, 

vyjadřování přání, nabídek a 

žádostí, budoucí čas, 

stupňování přídavných jmen, 

srovnávání, zástupné 

one/ones 

Kurz je určen pro 

mírně pokročilé.

5

NĚMECKÝ 

JAZYK PRO 

POKROČILÉ

Ing. Mgr. Oldřich 

Johannes Petr

1. Souhrnné opakování slovní zásoby a gramatiky 

předchozího semestru, úvod do nového semestru, 

2. Gelebte Träume - slovní zásoba k tématu, 

podmiňovací způsob - opakování, 

3. Helden im Alltag - slovní zásoba k tématu, čtení 

textu, překlad,

4. Facebook-Freundschaften - slovní zásoba

k tématu, trpný rod - cvičení,

5. Urlaub mal anders - slovní zásoba k tématu, 

čtení textu, překlad,

6. Reklamation - slovní zásoba k tématu, poslech 

s porozuměním,

7. Závěrečné shrnutí - slovní zásoba, gramatika, 

cvičení.

Časování sloves pravidelných, 

nepravidel-ných, 

způsobových, skloňování 

podst. jmen, používání 

osobních zájmen, předložky 

se 3. pádem, 4. pádem, 

vyjadřování času, odlučitelné 

a neodlučitelné předpony 

sloves, zvratná slovesa, 

stupňování, spojky souřadící, 

sloveso werden, minulý čas 

pravidelných i nepravid. 

sloves, podmiňovací způsob a 

infinitivní konstrukce s zu. 

Kurz je určen pro 

pokročilé.

Požadovaná 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.

15

10. JAZYKOVÉ KURZY
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11. POHYBOVÉ KURZY a KURZY ZAMĚŘENÉ NA ZDRAVÍ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

ZDRAVÝ 

ŽIVOTNÍ STYL

Iva Lencová

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ (cca 30 min)

- uvědomování si těla, mysli, emocí a duše; 

- 4 dohody a 5. dohoda dle Ruize; 

- makrobiotika

FYZICKÉ ZDRAVÍ (cca 60 min.)

- klidné vědomé pohyby vedoucí ke správnému 

postavení páteře, správnému držení těla, 

rozpohybování hlavních kloubů, protahování 

zkrácených svalů, relaxace až meditace

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 

S sebou podložku na 

cvičení a pohodlné 

oblečení.

11

LÉČIVÉ 

HOUBY A 

JEJICH 

UPLATNĚNÍ 

VE 

FYTOTERAPII PaedDr. Jiří Roth

Využití léčivých účinků hub ve fytoterapii. 

1. Význam hub v přírodě

2. Historie léčení houbami

3. Houby mikroskopické

4. Houby makroskopické 1

5. Houby makroskopické 2

6. Jedovatí dvojníci

7. Gastronomické využití léčivých hub

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 
10

12. PŘEDNÁŠKY EUROPE DIRECT MOST

PYRENEJSKÝ 

POLO-

OSTROV - 

JIHOZÁPADNÍ 

BRÁNA 

EVROPY
Ing. Pavel 

Rosenlacher

Iberský či také Pyrenejský poloostrov se nachází na 

jihozápadě Evropy a je obklopen Atlantským 

oceánem, Středozemním mořem a Biskajským 

zálivem. Přednáška se bude zabývat významem 

tohoto poloostrova pro Evropu. Současně bude 

přednáška zaměřena na Gibraltarský průliv, který 

odděluje Evropu od Afriky. 

Přednáška nevyžaduje 

předchozí znalosti. 
22
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12. PŘEDNÁŠKY EUROPE DIRECT MOST - pokračování

ŠPANĚLSKO - 

ZAHRADA 

EVROPY?
Ing. Pavel 

Rosenlacher

Součástí putování po Pyrenejském poloostrově je 

zastávka ve Španělsku, které je největší zemí 

Pyrenejského poloostrova. V přednášce budou 

zmíněny základní údaje o zemi, ekonomická 

výkonnost a také oblast zemědělství. Ve Španělsku 

se nacházejí skleníky, ze kterých nám do obchodů 

putuje řada zeleniny. V přednášce tedy bude řešena 

také zemědělská produkce Španělska

v porovnání s jinými zeměmi.

Přednáška nevyžaduje 

předchozí znalosti. 
23

PORTU-

GALSKO - 

ZÁPAD EU
Ing. Pavel 

Rosenlacher

Nejzápadněji umístěná země v Evropské unii a 

současně také země na Pyrenejském poloostrově, 

jejíž součástí je souostroví Azory a Madeira. 

Přednáška poskytne základní informace o 

Portugalsku, o jeho ekonomické situaci a o 

zemědělství. Pozornost bude zaměřena také na 

Atlantský oceán, který je významný pro portugalský 

rybolov. Dále se bude přednáška zaměřovat i na 

oblast kultury a vzdělanosti obyvatelstva.

Přednáška nevyžaduje 

předchozí znalosti. 
24
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Příloha č. 1 – kurz Putování po světě – Petr Nazarov 
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Příloha č. 2 – kurz Sumer 3 - jedna z nejstarších civilizací, 3. část – Ing. 

Jaroslav Srkal 

 

1. 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.  Inanna – Anova milenka. Ceremoniální návštěvy v Sumeru a v nalezišti 
zlata. Babylonské slavnosti. Rituály Novoročních slavností.  

2. Války bohů. Boje o vládu na Nibiru. Anuovci a Alaluovci. Kumarbi a povstání Igigů. Adad a Ullikummi.  Mýtus o 
Zuovi. Vzpoura Anunnaků v dolech. Válka u pyramid.  Příběh z Edfu. Druhá válka u pyramid, válka v Africe. Píseň o 
matce bohů. Vyloupená pyramida. Mírová konference. 

3. Války bohů a lidí. Rozhodnutí o rozvoji lidstva. Výběr lidských králů. Incident v Babylonu – zmatení jazyků.  Smrt 
Dumuziho. Vězeň v pyramidě. Osvobození Marduka. Inanna královnou. Sargon válečník. Marduk ve vyhnanství. 
Bojovník Naramsín. Zničení Agadu. Elamští a Emorejští vojáci. Marduk se vrací. Sedm strašlivých zbraní. Konec 
sumerských měst. 

4. 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. 

5. 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. 
6. 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. 

7. Sumerské dědictví pro současnost.  Sumer ovlivnil všechny následující civilizace. Kdo jsou Anunnakové? Byli 
jediní na Zemi? Zvěrokruh, horoskopy, astrologie. Souhvězdí i mimo ekliptiku. Rovnodennost a slunovraty, zatmění 
Slunce a Měsíce. Genealogie vládců světa. Křesťanství a Vatikán. Chronologie událostí. 

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. 
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Příloha č. 3 – kurz  Ze Střední Asie přes Persii do říše Čingischána – 

PhDr. Jaroslav Jančík 

Vzhledem k aktuální situaci ve světě i u nás v zrcadle desítek tisíc muslimských běženců jsem do programu přednášek 
vložil téma Rusko. 

1. Islám, Rusko a Evropská unie.  

Moskva, největší muslimský stát Evropy (pomineme-li Istanbul). Ruští muslimové a budoucnost Ruska i Evropy 
(20-30 Mio muslimů v Rusku). Konverze pravoslavných k islámu a muslimů ke křesťanství; jaké je dnešní Rusko? 
V Evropě se křesťané stávají muslimy, proč? Otevření největší mešity v Evropě na „Prospektu mira“ v Moskvě. 
Pokus o psychogram - psychologický portrét Rusa posledních desetiletí, „národnostní stereotyp“(národní povaha). 
My Češi a „velké náboženství islám“(viz projev Putina v OSN). Hlavní město Sibiře Novosibirsk, Irkutsk a 
Vladivostok. 
 

2. Od Japonského moře z Vladivostoku 

Fenomén Transibiřská magistrála – Transssib. Stopy islámu na Dálném Východě. Něco přes téměř čtyři tisíce 

kilometrů vlakem přes Burjatsko a pohraniční přechod Nauški do mongolského Ulan-Bátoru za bývalými 

studentkami z univerzity. Cesta „kupejnym“ i „plackartnym vagónem“, pohled do duše Sibiřanů. Na nádraží čeká 

třetí generace mongolských studentů, má průvodkyně Ninja, dcera Enkhee. Proměna Ulan – Bátoru, pastevci 

v soukolí tržního hospodářství, obroda tradičního budhismu, klášter Ganden. Česká stopa v Mongolsku, český 

autor mongolské hymny, čeští geologové. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mongolsko (země dvakrát větší než Francie) 

Země Džingischána – pohled na mongolský budhismus a šamanismus. Mongolové mezi Ruskem a Čínou, aktivity 
Číny v Mongolsku. Mongolská Sibiř, severní odlehlé části na řece Tengis a Sišget, pobyt o samotě v kempu, cesta 
46 km na koních cestou necestou do hor za „sobími lidmi“, „mongolskými Indiány“. Obrovské lesní požáry. 
Mongolsko, Mekka extrémních rybářů (Wágner). Smutný závěr cesty, bolesti neutečeš. 
 

Další témata přednášek, věnovaná Persii a šíitskému islámu (velmi bohatý 
obrazový materiál) budou upřesněna po návratu z iránského města Sári a posléze 
Teheránu přes Istanbul vzhledem k tomu, že autor v současné době ještě přesně 
nezná itinerář cesty po Persii (jak se povede). Autor zdraví z Iránu a těší se na 
své věrné posluchačky a posluchače. Bude se snažit nezklamat. 

 

V Mostě 30.9.2015 
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Příloha č. 4 – kurz Úprava fotografií základní – Mgr. Jitka Pětová 

 

  

  

  

  
           

Původní snímek                          Upravený snímek 


