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SEZNAM KURZŮ PODLE TEMATICKÉHO ZAMĚŘENÍ 

 

 

  

Tematické 
zaměření 

Pořadové 
číslo dle 
přihlášky 

Název kurzu/ přednášky 
ED 

Lektor/-ka Strana 

Cestopisné 
 kurzy 

10 
Putování za poznáním 
naší Země 3 

Šebestian Šulc 4 

Historie  13 
Panovníci českých zemí 
1 

Mgr. Jiří Šlajsna 4 

Jazykové kurzy 

15 
Anglický jazyk pro mírně 
pokročilé 4 

Ing. Markéta Kuncová 5 

8 
Anglický jazyk pro 
začátečníky  2 

Ing. Markéta Kuncová 5 

11 
Německý jazyk pro 
začátečníky 2 

Ing. Mgr. Oldřich Johannes Petr 5 

Literatura 14 
Vybrané kapitoly 
z literatury 1 

Mgr. Denisa Hart Noheylová 6 

Mostecko 9 
Vybrané kapitoly z dějin 
města Mostu 

Mgr. Martin Myšička 4 

Počítačové 
kurzy 

7 
Základy práce 
s počítačem a internetem 

Mgr. Jitka Pětová 3 

Pohybové 
kurzy 

2 Zdravý životní styl Iva Lencová 7 

12 
Tancem a pohybem ke 
zdraví 

Mgr. Ivana Janovská 7 + 11 

Příroda 1 Průvodce světem hub PaedDr. Jiří Roth 7 

Psychologie 3 + 5 
Psychologie pro každého 
3 

Blanka Pevná 3 + 9 

Trénování paměti 4 Trénování paměti Gabriela Novák Breuerová, DiS. 3 + 10 

Přednášky 
Europe Direct 

Most 

17 Voda jako zdroj života Ing. Matěj Brůna 8 

18 Evropané a jejich zdraví Ing. Matěj Brůna 8 

19 Co se děje v Evropě? Ing. Matěj Brůna 8 
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Název kurzu

(zkratka)
Lektor Stručný obsah kurzu Požadované znalosti Poznámka

Poř. č. 

v při-

hlášce

PSYCHOLOGIE 

PRO KAŽDÉHO 3

(PPK3-1)

(PPK3-2)

Blanka Pevná

1. Tři způsoby utváření vztahu k druhým

2. Empatie ve vztazích

3. Gestalt terapie

4. Čtyři mužské archetypy - král, válečník, 

kouzelník, milovník

5. Sen, náš tajemný partner

6. Psychologie lásky

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 

Výuka kurzu bude 

probíhat 

ve 2 skupinách.

Obsah kurzu je v obou 

skupinách shodný.

Více o obsahu 

jednotlivých 

přednášek 

viz Příloha č. 1.

Více o lektorce na:  

www.blankapevna.cz

3+5

TRÉNOVÁNÍ 

PAMĚTI

(TP5)
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 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 nahlas sděluje 

správná řešení. 

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 

Lektorka připravuje vždy nová 

témata, a tak je každá hodina 

jedinečná.

Více o průběhu výuky 

a ukázka materiálů 

viz Příloha č. 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. E-mail

Založení e-mailové schránky a její spravování. Psaní zpráv 

- odpovědí, přeposlání, uložení.

5. E-mail 

Chyby při přeposílání zpráv. Posílání příloh. Ukládání 

příloh. Vytvoření kontaktů a skupin. Nastavení schránky. 

6. Internet

Vyhledávání a ukládání informací. Bezpečnost na 

internetu. Stahování programů z internetu.

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 

Kurz je určen pro 

začátečníky i 

pokročilejší 

uživatele, kteří si 

chtějí doplnit některé 

znalosti.

Výuka bude probíhat 

v týdenní frekvenci, 

aby bylo dosaženo 

optimálních výsledků. 

7

KURZY ZAMĚŘENÉ NA PSYCHOLOGII

KURZY ZAMĚŘENÉ NA TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

POČÍTAČOVÉ KURZY
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Název kurzu

(zkratka)
Lektor Stručný obsah kurzu Požadované znalosti Poznámka

Poř. č. 

v při-

hlášce

PUTOVÁNÍ ZA 

POZNÁNÍM 

NAŠÍ 

ZEMĚ 3

(PNZ3)
Šebestian 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. Říše Inků

2. Anglie a Skotsko

3. Altaj

4. Grónsko

5. Podkarpatská Rus

6. Tajemné pohoří Ťan – Šan

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 

Místa, která Mostečan 

Šebestian Šulc navštívil, 

snad nejde ani spočítat. Člen 

Klubu českých turistů 

společně s partou stejně 

nadšených lidí cestuje po 

nejrůznějších kontinentech. O 

svých toulkách pak vypráví v 

různých městech naší země.

Více o něm: 

https://mostecky.denik.cz/zpr

avy_region/v-cizine-se-citim-

jako-doma-rika-mostecky-

cestovatel-sebestian-sulc-

20180620.html

10

PANOVNÍCI 

ČESKÝCH 

ZEMÍ 1

(PČZ1)
Mgr. Jiří Šlajsna

Kurz představí známé i ne příliš známé panovníky 

českých dějin. Přednášky jsou doprovázeny 

obrazovým materiálem a zajímavými informacemi 

o těchto známých i méně známých rodech 

pohledem zkušeného historika.

1. Velká Morava a první Přemyslovci

2. Čechy knížecí

3. Poslední Přemyslovci

4. Lucemburkové a Jagellonci

5. Hamburská dynastie

6. Habsbursko-Lotrinská dynastie

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 

Mgr. Jiří Šlajsna

Historik a archeolog, 

lektor, autor článků o 

historii Chomutovska a 

Mostecka; pracuje 

v Oblastním muzeu 

v Mostě. 

13

VYBRANÉ 

KAPITOLY 

Z DĚJIN 

MĚSTA 

MOSTU 

(VKM1) Mgr. Martin 

Myšička

1. Správa města Mostu - založení města a jeho 

městská privilegia, činnost rychtáře, purkmistra a 

městské rady, městská symbolika

2. Most na starých mapách a plánech 

- architektonický vývoj města na základě dochovaných 

map a plánů

3. Nejstarší pohledy na město Most - podoby města 

zachycené na nejstarších obrazech a rytinách

4. Hospodářství města - vývoj mosteckých cechů

5. Požáry v Mostě - přehled požárů, které město 

postihlo v letech 1515–1821

6. Likvidace města, zachráněné památky - koncept a 

průběh likvidace, archeologický průzkum města, 

záchrana památek a artefaktů

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 

Mgr. Martin Myšička

Pracuje jako vedoucí 

oddělení Státního 

okresního archivu Most 

a odborný rada.

9

KURZY ZAMĚŘENÉ NA HISTORII

KURZY ZAMĚŘENÉ NA CESTOVÁNÍ

KURZY ZAMĚŘENÉ NA MOSTECKO
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Název kurzu

(zkratka)
Lektor Stručný obsah kurzu Požadované znalosti Poznámka

Poř. č. 

v při-

hlášce

ANGLICKÝ 

JAZYK 

PRO 

ZAČÁTEČNÍKY 2

(AJZ-2) Ing. Markéta 

Kuncová

Opakování, procvičení témat a prohloubení 

znalostí z akad. roku 2018/2019. Materiály a 

pracovní listy připravené lektorkou kurzu.

Představení. Dotaz na jméno, bydliště. Věty se 

slovesem být. Číslovky 100-1000. Anglická 

abeceda. Hláskování. Větná struktura - sloveso být. 

Názvy dnů a měsíců, hodiny.                                                   

Významová slovesa.  Přítomný průběhový čas 

(kladná věta, zápor, otázka). Slovní zásoba: 

podstatná jména - názvy předmětů denní potřeby. 

Potraviny a nápoje + vazba "I like/ I don´t like". 

Ukazovací zájmena This is/ That is. Modální sloveso 

"can".                                                              

Základ ze zimního a 

letního semestru 

2018/2019:  

Sloveso TO BE. 

Jednoduché představení.

Číslovky - 0-100. Abeceda 

+ slovní zásoba. Člen 

neurčitý. Přivlastňovací ´s. 

Vyjádření času. Názvy dnů 

a měsíců. 

Významová slovesa. 

Přítomný průběhový čas - 

kladná věta, zápor a otázka.

Kurz je určen 

především pro 

studenty kurzů AJZ1, 

AJZ2 a AJZ (Anglický 

jazyk pro 

začátečníky) z akad. 

roku 2018/2019.

Mohou do něj však 

ještě přistoupit i 

zájemci z řad 

"věčných" začátečníků.

8

ANGLICKÝ 

JAZYK 

PRO 

MÍRNĚ 

POKROČILÉ 4

(AJMP-4)
Ing. Markéta 

Kuncová

Materiály a pracovní listy připravené lektorkou 

kurzu.

Doplňkové aktivity: videa, poslech, čtení, práce 

ve skupině.

Opakování přítomného a minulého prostého času, 

vyjádření budoucnosti, tázací dovětky, významová a 

modální slovesa, nulový a první kondicionál, vazba 

THERE IS/ ARE, tvorba otázek a záporů, čas 

přítomný a minulý průběhový, čas předpřítomný.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Základní konverzační témata.

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 

přednostně pro 

studenty 

kurzu AJMP 

(Anglický jazyk pro 

mírně pokročilé)

z letního semestru 

2018/2019. 

15

NĚMECKÝ 

JAZYK 

PRO 

ZAČÁTEČNÍKY 2

(NJZ-2)
Ing. Mgr. Oldřich 

Johannes Petr

1. Opakovací lekce – gramatika, slovní zásoba

2. Lektion 8: Im Fitnesscenter – volnočasové 

aktivity a s tím spojená slovní zásoba, popis volného 

času, aktivit, cestování, dopravní prostředky, 

gramatika (slovesa a jejich předpony, zvratná 

slovesa, časové údaje)

3. Lektion 8: čtení článku, gramatická cvičení – 

slovesa, poslechové cvičení

4. Lektion 8: gramatická cvičení – časové údaje, 

rozhovory na téma cestování

5. Lektion 9: Wohin in den Urlaub – čtení článku 

(rozhovory), překlad a práce se slovní zásobou, 

gramatika – stupňování přídavných jmen

6. Lektion 9: gramatická cvičení – spojky a jejich 

systém, rozhovory na téma dovolená, poslechové 

cvičení

Rozsah znalostí 1. – 7. 

lekce 

z  učebnice: Doris 

Dusilová: Sprechen Sie 

Deutsch? 

Kurz je určen 

studentům kurzu NJZ 

(Německý jazyk pro 

začátečníky) z akad. 

roku 2018/2019, příp. 

novým "věčným" 

začátečníkům.

11

JAZYKOVÉ KURZY - ANGLICKÝ JAZYK

JAZYKOVÉ KURZY - NĚMECKÝ JAZYK
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Název kurzu

(zkratka)
Lektor Stručný obsah kurzu Požadované znalosti Poznámka

Poř. č. 

v při-

hlášce

VYBRANÉ 

KAPITOLY 

Z LITERATURY 1 

(VKL1) Mgr. Denisa Hart 

Noheylová

1. Ota Pavel

2. Paulo Coelho

3. Josef Škvorecký a Zdena Salivarová

4. Madeleine Albrightová

5. Yoyo Moyesová

6. Madame Chic a její svět

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 

 

Diskuse nad probíranými 

tématy je na hodinách 

vítána.

Mgr. Denisa Hart 

Noheylová 

vystudovala obor 

bohemistika a 

společenské vědy na 

UJEP v Ústí nad 

Labem. Její zálibou jsou 

dějiny 19. a 20. století, 

evropská literatura, 

architektura, a coby 

celoživotní obyvatelky 

Sudet především 

důsledky válečného a 

poválečného soužití 

Čechů a Němců  

v této oblasti.  

14

SVĚTOVÉ 

PAMÁTKY 

UNESCO 4 - 

NĚMECKO

(SPU4) Ing. Manfred 

Hellmich, Ph.D., 

MBA

1. Ochrana světového kulturního a přírodního dědictví 

v Sasku, Sasku-An-haltsku, Braniborsku a Durynsku.  

Památky na seznamech UNESCO ve vybraných spolkových 

zemích. Základní charakteristika vybraných spolkových zemí.

2. Pücklerův krajinný park na Lužické Nise, společně 

s Polskem. Výmar, Dessau a Bernau – architektonický styl 

Bauhausu. Staré bukové lesy Německa, společná 

nominace s dalšími 11 státy.

3. Zahradní říše Dessau-Wörlitz. Zámky a parky 

v Postupimi a Berlíně. Muzejní ostrov v Berlíně. Sídliště 

berlínské moderny.

4. Klasicistní Výmar. Lutherova působiště Wittenberg a 

Eisleben. Hrad Wartburg a město Eisenach.

5. BR Hornolužická vřesoviště a rybníky. BR Schorfské 

vřesoviště – Chorin.  BR Lužní oblast Sprévský les.

6. BR krajina podél Labe. BR Pohoří Rhön. BR Duryňský 

les.

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 

Návaznost na předešlé 

semestry, ve kterých 

bylo představeno 

kulturní, přírodní a 

nemateriální dědictví 

na seznamech 

UNESCO 

v Českých zemích, na 

Slovensku a v Polsku. 

16

KURZY ZAMĚŘENÉ NA LITERATURU

KURZY ZAMĚŘENÉ NA PAMÁTKY
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Název kurzu

(zkratka)
Lektor Stručný obsah kurzu Požadované znalosti Poznámka

Poř. č. 

v při-

hlášce

KURZY ZAMĚŘENÉ NA PŘÍRODU

PRŮVODCE 

SVĚTEM 

HUB

(PSH)
PaedDr. Jiří Roth

1. Co jsou vlastně houby? Jak žijí, rostou a 

rozmnožují se.

2. Růst hub v říjnu a v listopadu

3. Jedlé houby a jejich jedovatí dvojníci

4. Naše druhy muchomůrek

5. Významné léčivé houby

6. O houbách v kuchyni

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 

PaedDr. Jiří Roth 

je mykolog a odborník 

na léčivé byliny a jejich 

využití při léčení. 

Provozuje obchod 

s léčivými bylinami 

od r. 1991.

 Více o lektorovi na: 

http://bylinyroth.web

mium.com/

1

POHYBOVÉ KURZY 

ZDRAVÝ 

ŽIVOTNÍ 

STYL

(ZŽS18)
Iva Lencová

POHYB

- pohyb na úrovni fyzické, emocionální i mentální

- rozpohybujeme se a tím uvolníme stagnující 

energii 

v těle, která vzniká  stresem, potlačením emocí, 

bolestí ...

CVIČENÍ FYZICKÉ - s prvky jógy, Portdebras, flow 

pohybů, tance  v jednoduché formě vhodné i pro 

začátečníky

CVIČENÍ DUŠEVNÍ -  tzv. duševní hygiena jako 

součást každodenních rituálů, zbavování se napětí, 

bojování sami se sebou i s druhými, probouzení 

lásky, empatie, vděčnosti, pokory

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 

S sebou podložku na 

cvičení a pohodlné 

oblečení.

2

TANCEM A 

POHYBEM 

KE ZDRAVÍ

(TC1)
Mgr. Ivana 

Janovská

1. Prožívání „Žít a prožívat přítomnost naplno“

2. Vitální nevědomí a biocentrický princip 

„Život v srdci našich životů“

3. Psychologické aspekty prožitkového tance 

„Porozumění našemu vědomému a nevědomému 

chování“

4. Biologické aspekty prožitkového tance 

„Jsme děti hvězd“

5. Fyziologické aspekty prožitkového tance 

„Žití v harmonii a jednotě s našimi myšlenkami, 

emocemi a chováním“

6. Identita a integrace „Ukotvení pocitu bytí a oslava 

naší jedinečnosti“.

Cílem kurzu je přinést do našeho 

života více radosti, spontánnosti, 

štěstí a lásky.  A to pouhým 

pohybem – není zapotřebí se učit 

žádné kroky. 

Tělo si samo říká, kam a jak 

intenzivně se chce pohybovat. 

Pomocí systému prožitkových 

tanců se účastníci naučí lépe 

vnímat a citlivě jednat. Každá 

lekce zmírní napětí, přinese 

uvolnění a odbourá stres.

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti a dovednosti.

Kurz je určen pro ženy i 

muže.

Lektorka vychází 

z metodologie 

Biodanzy. 

Své učení opírá o vlastní 

zkušenosti ze svého 

osobního života i z praxe.

Více o lektorce na:

www.zijmenaplno.cz

Ukázková hodina 

zdarma:

Středa: 11. 9. 2019

10:00 – 11:30 hod. 

(tělocvična), 

viz Příloha č. 3.

S sebou: podložku na 

cvičení, pohodlné 

oblečení a dostatek pití.

12
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Název kurzu

(zkratka)
Lektor Stručný obsah přednášky Požadované znalosti Poznámka

Poř. č. 

v při-

hlášce

VODA 

JAKO 

ZDROJ 

ŽIVOTA

(VZŽ)
Ing. Matěj Brůna

Voda jako zdroj života 

Obyvatelé Evropy každý rok využívají miliardy metrů 

krychlových vody, a to nejen k pití, ale též 

v zemědělství, ve výrobě, k vytápění a chlazení, 

v rámci cestovního ruchu a v jiných odvětvích 

založených na poskytování služeb. 

V rámci této přednášky si představíme vodstvo, 

zdroje vody v Evropě a prognózy do budoucna. 

Podíváme se také na vliv vody na lidské zdraví.

Přednáška nevyžaduje 

předchozí znalosti. 

Termíny přednášky:

17. 10. 2019 (čtvrtek)

12:15 - 13:00 hod.

 

31. 10. 2019 (čtvrtek)

12:15 - 13:00 hod

17

EVROPANÉ 

A JEJICH 

ZDRAVÍ

(EJZ)
Ing. Matěj Brůna

Evropané a jejich zdraví

Zdraví nás všech musí každý den odolávat 

nespočtu vnějších vlivů, které na nás působí. 

Co nás Evropany zabíjí nejvíce? 

Jaké jsou nejrozšířenější nemoce? 

Proč je v posledních letech obrovský nárůst obezity, 

a to i mezi dětmi? 

V rámci této přednášky si budeme mimo jiné 

povídat o stravovacích návycích Evropanů a jejich 

dopadech na naše zdraví.

Přednáška nevyžaduje 

předchozí znalosti. 

Termíny přednášky:

18. 11. 2019 (pondělí)

13:00 - 13:45 hod.

2. 12. 2019 (pondělí)

13:00 - 13:45 hod.

18

CO SE 

DĚJE 

V EVROPĚ?

(CDE)
Ing. Matěj Brůna

Co se děje v Evropě? 

Tato přednáška se zaměří zábavnou formou na 

aktuální dění v Evropě. 

Shrneme si výsledky voleb, podíváme se na novou 

komisi a představíme si nové české europoslance. 

Zmíněn bude také očekávaný vývoj v Evropě. 

Srozumitelnou formou si povíme o nových 

legislativních návrzích, které se nás, jako občanů, 

mohou týkat. 

Přednáška nevyžaduje 

předchozí znalosti. 

Termín přednášky:

16. 12. 2019 (pondělí)

13:00 - 13:45 hod.

19

PŘEDNÁŠKY EUROPE DIRECT MOST
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Příloha č. 1 – kurz Psychologie pro každého 3 – Blanka Pevná 

1. Tři způsoby utváření vztahu k druhým 

Přednáška volně navazuje na přednášku „Neuróza a lidský růst“. Posluchači, kteří vyslechli tuto předchozí 
přednášku, mají určitou výhodu, ale není to podmínkou. Seznámíme se se způsoby, jimiž se neurotik snaží 
zvládnout svůj život. Jedná se o expanzivní řešení, sebezapírající řešení a o rezignaci. Přednáška umožňuje 
hlubší pochopení následků vzdání se svého pravého já – tedy svých autentických emocí, myšlenek a potřeb.  

2. Empatie ve vztazích 

Přednáška seznamuje s pojmy empatie, akceptace a autentičnost. Na základě Rogersovského přístupu 
v terapii budou objasněny tyto tři způsoby mezilidské interakce, které významnou měrou podporují harmonii a 
porozumění v nejrůznějších formách lidských vztahů, a vedou k prevenci konfliktů.  

3. Gestalt terapie 

Přednáška představuje Gestalt terapii jako součást humanistické psychoterapie, jejímž zakladatelem byl 
Frederick Perls. Gestalt terapie zdůrazňuje pojem organismus jako základ osobnosti. V popředí lidských 
potřeb je potřeba celistvosti, živosti a ukončování (naplňování) potřeb. Důležité je vnímat svět v jeho „takovosti“ 
– věci jsou, jaké jsou, a snažit se z nich vytvořit něco jiného, je marná snaha.  

4. Čtyři mužské archetypy – Král, Válečník, Kouzelník, Milovník 

Přednáška je zařazena na základě zájmu posluchačů, kdy v minulém semestru jsme se seznámili se čtyřmi 
ženskými archetypy, a nyní následují mužské archetypy, které charakterizují muže. Přednáška se snaží 
znovuobjevit a podpořit význam „mužnosti“ – seznamuje s tím, jak se mohou muži znovu ujmout zralé a 
dospělé mužské role, která mužům od nepaměti ve společnosti patří.  

5. Sen, náš tajemný partner 

Přednáška představuje sny jako důležité aspekty života člověka. Seznamuje s vrstvami, ze kterých sny 
pocházejí, odpovídá na otázku, proč vůbec má smysl se sny pracovat. Nabízí způsoby, jak lze interpretovat 
sny.    

6. Psychologie lásky 

Přednáška se zabývá tématem lásky, jejími jednotlivými složkami, ale i zábranami, které brání člověku v plném 
prožívání partnerské lásky. Popisuje rozdíl mezi zamilovaností a láskou, zdůrazňuje pozitivní vztah k sobě 
samému jako předpoklad harmonického prožívání lásky v partnerském vztahu.   
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Příloha č. 2 – kurz Trénování paměti – Gabriela Novák Breuerová, 

DiS. 

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 Tancem a pohybem ke zdraví – Mgr. Ivana 

Janovská 

  


