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SEZNAM OTEVÍRANÝCH KURZŮ  

PODLE TEMATICKÉHO ZAMĚŘENÍ 
 

 

   

Tematické 
zaměření 

Pořadové 
číslo dle 
přihlášky 

Název kurzu/ přednášky ED Lektor/-ka Strana 

Cestopisy 6 
Cesty po Filipínách, Nepálu a 
Bolívii 

Mgr. Janoščík Václav a  
Ing. Kopecký Jiří 

3,7,8 

Historie 
Mostecka 

3 
Historie Mostecka I. – Pravěk a 
raný středověk 

Mgr. Šlajsna Jiří 2 

Psychologie 
1 

Neverbální komunikace – tajná 
řeč těla 

Ing. Procházka Aleš 2 

9 
Sny a jejich význam pro náš 
život 

Hrnková Leona 4 

Trénování 
paměti 

4 Trénování paměti Mezzei Gabriela, DiS. 2, 6 

Zdraví 

7 Výživou ke zdravému životu Mgr. Milerová Anna 3 

8 Den zdraví Mgr. Milerová Anna 3 

10 Bylinková abeceda 1 PaedDr. Roth Jiří 4 

Přednášky 
Europe 

Direct Most 

12 Cestování v EU pro seniory PaedDr. Netolický Václav 5 

13 Vánoce v Evropě PaedDr. Netolický Václav 5 
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Poř. č. 

v při-

hlášce

Název kurzu

(zkratka)
Lektor/-ka Stručný obsah kurzu

Požadované znalosti, 

poznámka
O lektorovi

1

NEVERBÁLNÍ 

KOMUNIKACE - 

TAJNÁ ŘEČ TĚLA

(NKM)
Ing. Aleš 

Procházka

Neverbální komunikace (komunikace beze slov) nebo také 

řeč těla významně ovlivňuje náš úspěch či neúspěch 

v jakémkoli společenském jednání. 

Pouze cca 7% toho, co chceme říci, je obsaženo ve 

vlastních slovech. Většina sdělované informace je 

předávána ve složité směsi našeho výrazu, držení těla, 

vystupování, intonaci, gestikulaci, pohledů a mimických 

výrazů. Velká část těchto informací na náš působí 

podvědomě, ovlivňuje tím naše postoje, nálady, očekávání 

a motivace, i když si to ani neuvědomujeme.

Co se např. na kurzu naučíte?

 * Jak lépe rozumět lidem kolem nás? 

 * Jak působit na druhé příznivým dojmem? 

 * Jak se cítit jistěji ve společenských situacích?

 * Jak lépe poznat emoce druhého? …

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 

Ing. Aleš Procházka, 

lektor, poradce, trenér 

paměti

 Specializuje se na vzdělá-

vání a osobní rozvoj s využi-

tím poznatků neurověd, 

psychologie, výsledků mo-

derních výzkumů i tradičních 

mnemotechnik. Vede semi-

náře psychologie v organi-

zační a manažerské praxi, 

akreditované kurzy MŠMT pro 

pedagogy a kurzy tré-ninku 

paměti a efektivního učení pro 

děti, dospělé a seniory. 

Více o lektorovi na:  
www.zlepsipamet.cz

3

HISTORIE 

MOSTECKA I. - 

PRAVĚK A RANÝ 

STŘEDOVĚK

(HM1) Mgr. Jiří Šlajsna

Nejstarší historie Mostecka od starší doby kamenné do první 

písemné zmínky. Základní geografie Mostecka od poslední 

doby ledové. Komořanské jezero a jeho vliv na osídlení 

Mostecké pánve. Mostecko ve starší době kamenné a 

lokalita Písečný vrch u Bečova. Mostecko v době prvních 

zemědělců a v pozdní době kamenné. Mostecko v době 

bronzové, Krušné hory a pravěká těžba mědi a cínu.  Starší 

doba železná a hradiště na vrchu Hněvíně. Most v době 

Keltů a Germánů. Doba stěhování národů a první Slované 

na Mostecku. Most v době hradištní a Mostecko v počátcích 

českého státu.

1. Pravěká geografie Mostecka + starší doba kamenná na 

Mostecku

2. Mladší a pozdní doba kamenná – neolit a eneolit na 

Mostecku

3. Doba bronzová a starší doba železná na Mostecku

4. Mladší doba železná – Keltové a Germáni na Mostecku

5. Doba stěhování národů a první Slované na Mostecku

6. Most v dobách raného středověku – doba hradištní na 

Mostecku do první písemné zmínky o Mostě.

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 

Mgr. Jiří Šlajsna

Historik a archeolog, lektor, 

autor článků o historii 

Chomutovska a Mostecka; 

pracuje 

v Oblastním muzeu 

v Mostě. 

4

TRÉNOVÁNÍ 

PAMĚTI

(TP7)
Gabriela Mezzei, 

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.

Gabriela Mezzei, DiS. o 

sobě: Trénování paměti se 

věnuji od roku 2010, kdy 

jsem absolvovala kurz 

trénování paměti a začala 

vést první kurzy. Nejprve 

jako dobrovolník v kom-

binaci s canisterapií, 

později jako hlavní pracovní 

náplň. Kurzy se snažím vést 

zábavně,  lehce, vtipně.  

Mým cílem je, aby každý 

účastník odcházel z hodiny 

s dobrým pocitem, co jeho 

mozek dokáže. 

Více o průběhu výuky a 

ukázce materiálů 

viz Příloha č. 2.

KURZY UNIVERZITY 3. VĚKU
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6

CESTY PO 

FILIPÍNÁCH, 

NEPÁLU A 

BOLÍVII

(FNB)

Mgr. Václav 

Janoščík

Ing. Jiří Kopecký

V rámci kurzu se vám lektoři prostřednictvím svých zážitků a 

fotografií pokusí přiblížit některá zajímavá místa z těchto 

zemí, nevynechají postřehy a dojmy ze setkání  s lidmi, se 

kterými se na těchto cestách setkali.

Filipíny - 18.10.2022, 10:30 - 12:00 hod.

* Ostrov Pandan, korálový útes, korálový útes Apo reef, 

národní park na ostrově Mindoro, ostrov Luzon... 

Nepál - 8.11.2022, 10:30 - 12:00 hod.

* Hlavní město Káthmándú, královské město Bhaktapur, trek 

kolem osmitisícovky Manaslu, navíc povídání a foto  

z navazující cesty do Bhútánu...

Bolívie - 29.11.2022, 10:30 - 12:00 hod. 

* Amazonský prales s kajmany a růžovými delfíny, jezero 

Tititaca, náhorní plošina Altiplano se solnou plání Salar de 

Uyuni, město Potosí, stříbrná hory Cerro Rico...                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 

Mgr. Václav Janoščík a 

Ing. Jiří Kopecký

jsou dlouholetí kamarádi, 

které spojuje zejména vztah 

k přírodě - horám a zájem 

o cestování. Do roku 1989 

cestovali do zemí na 

východ od železné opony, 

poté se už paleta jejich cest 

rozprostřela 

i směrem na západ, a to 

především do Asie a 

Ameriky. 

Více v Příloze č.3.

7

VÝŽIVOU KE 

ZDRAVÉMU 

ŽIVOTU

(VZŽ)
Mgr. Anna 

Milerová

V kurzu se kromě základních zásad zdravé výživy dozvíte, 

jak se mění potřeba živin v seniorském věku s ohledem 

na změny v oblasti fyzického i psychického zdraví, jak 

správně sestavit jídelníček, jak se orientovat ve změti 

často protichůdných a rychle se měnících výživových 

doporučeních a jak významná je role výživy v prevenci i 

léčbě některých chronických neinfekčních onemocnění.

1 . Specifika výživy v seniorském věku (26.10.2022)
Změny organismu a význam jednotlivých složek výživy (mikroživiny, 

makroživiny). * Léky a možné kontraindikace s výživou. * Velikost porcí 

a zásady sestavení jídelníčku v seniorském věku, pitný režim.

2. Pravdy a mýty ve výživě (2.11.2022)
Jak se mění výživová doporučení a jak na ně reagovat.

* Současné dietní trendy. * Vhodnost využití alternativních výživových 

směrů v seniorském věku.

3. Výživa jako prevence nemocí (9.11.2022)
Chronická neinfekční onemocnění a možnosti jejich ovlivnění výživou 

(diabetes mellitus 2. typu, hypertenze, ateroskleróza, hyperlipidemie, 

dna). * Dietní stravovací režimy. * Psychické faktory ovlivňující výživu.

Kurz nevyžaduje  předchozí 

znalosti.

Mgr. Anna Milerová 
se profesně výživou zabývá 

od roku 2005. Od téhož 

roku pracuje na oddělení 

podpory zdraví Zdravotního 

ústavu se sídlem v Ústí nad 

Labem, kde se kromě výži-

vového poradenství věnuje 

také vzdělávání v oblasti 

zdravého životního stylu od 

předškolního věku až po 

seniorský, vede programy 

primární prevence, 

kampaně a kurzy podpory 

zdraví. Pracuje také jako 

pedagog na VOŠ, OA, SPgŠ 

a SZŠ Most. Má to velké 

štěstí, že tato práce je i 

jejím koníčkem a vášní.

8
DEN ZDRAVÍ

(DZ)

Mgr. Anna 

Milerová

Den zdraví se Státním zdravotním ústavem 

16. 11. 2022 

Bezplatné měření a poradenství:

- Obvod, pasu, hmotnost, výška, BMI index.

- Tělesný tuk, krevní tlak.

- Hladina celkového cholesterolu, náhodná glykemie.

- Nutriční konzultace.

* Zdarma budou k dispozici zdravotně – výchovné materiály.

Den zdraví je podpořen z projektu „Efektivní podpora zdraví osob 

ohrožených chudobou a sociálním vyloučením“, registrační číslo 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009439, podpořený z OP Zaměstnanost 

ESF a státního rozpočtu ČR.

                                 

Bezplatné měření a konzultace 

bude probíhat ve škole (na VŠFS 

Most) a bude trvat asi 15 min.

Přihlášení zájemci budou 

informováni o přesném času 

příchodu na toto měření po 

skončení příjmu přihlášek do ZS 

2022/2023.

Mgr. Anna Milerová 
se profesně výživou zabývá 

od roku 2005. Od téhož 

roku pracuje na oddělení 

podpory zdraví Zdravotního 

ústavu se sídlem v Ústí nad 

Labem, kde se kromě výži-

vového poradenství věnuje 

také vzdělávání v oblasti 

zdravého životního stylu od 

předškolního věku až po 

seniorský, vede programy 

primární prevence, 

kampaně a kurzy podpory 

zdraví. Pracuje také jako 

pedagog na VOŠ, OA, SPgŠ 

a SZŠ Most. Má to velké 

štěstí, že tato práce je i 

jejím koníčkem a vášní.

KURZY UNIVERZITY 3. VĚKU
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9

SNY A JEJICH 

VÝZNAM PRO 

NÁŠ ŽIVOT 

(SVŽ)

Leona Hrnková

23. 11. 2022, 12:15 – 13:45, 14:00 –14:45 hod.

Sny a jejich význam pro náš život

Proč se nám zdají sny a co nám chtějí říci? Může zkoumání 

snů změnit náš život? Jaké druhy snů máme a jaká je jejich 

symbolika v praktickém životě? Inspirace ve snech, opakující 

se sny, vztahy ve snech.

7. 12. 2022, 12:15 – 13:45, 14:00 –14:45 hod.

Sny a jejich pochopení, ovládání a přínos pro život

Pochopení nemoci, zdraví a kondice těla ve snech.

Vědomé snění, aneb mohu své sny řídit?

V rámci obou setkání vás lektorka navíc provede jemnou 

zvukovou LÁZNÍ netradičních léčivých hudebních nástrojů 

pro navození klidu a uvnitřnění (tibetské mísy, zvonkohry, 

deštný sloup).

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 

Diskuse nad probíranými 

tématy je na hodinách 

vítána.

Lektorka je velmi interaktivní a 

provázaná s posluchači.

Můžete diskutovat a společně 

vytvořit i další témata ve vzájemné 

spolupráci a na základě toho, co 

právě v ten daný moment budete 

prožívat, řešit a cítit.

Leona Hrnková
nezávislá průvodkyně v oblasti 

rozvoje osobnosti a lidského 

potenciálu, astroložka a 

cestovatelka. Dlouhá léta se 

věnuje i charitativním 

projektům, v roce 2009 zalo-

žila spolek Egéria. V součas-

nosti společně s partnerem 

provádí harmonizaci a léčení 

těla ZVUKEM a VIBRACEMI 

tibetských mís a zvonkoher,  

které také sami vytvářejí.

Pracuje s jednotlivci i skupi-

nami a silně je vztahována 

k tématu smrti a vědomého 

umírání. Do všech setkání 

s lidmi vkládá osobitý humor a 

vlastní prožité zkušenosti.

10

BYLINKOVÁ 

ABECEDA

(BAB1)

PaedDr. Jiří Roth

Kurz seznámí uchazeče se základními informacemi 

o podobě léčivých bylin „dostupných v Čechách“, 

o jejich vlastnostech a účincích.    

20. 10. 2022, 9:30 – 11:00 a 11:15 – 12:00 hod.

Obecný úvod - sběr a sušení  bylinek, příprava čajů, 

mastí,  tinktur a sirupů.

3. 11. 2022, 9:30 – 11:00 a 11:15 – 12:00 hod.

Bylinky od A do D.

10. 11. 2022, 9:30 – 11:00 a 11:15 – 12:00 hod.

Bylinky od F do H.

24. 11. 2022, 9:30 – 11:00 a 11:15 – 12:00 hod.

Bylinky od I do L.

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 

PaedDr. Jiří Roth 

je nejen odborník na léčivé 

rostliny, ale též znalec 

v oboru mykologie, 

přírodovědec a pedagog, 

člen severočeské pobočky 

České botanické 

společnosti. Dokáže 

poskytnout rady a návody, 

jak využít nabídku přírody 

pro zdraví. Od roku 1991 

provozuje obchod 

s léčivými bylinami 

v Chomutově viz 

http://bylinyroth.webmium.   

com/.

KURZY UNIVERZITY 3. VĚKU
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12

CESTOVÁNÍ V EU 

PRO SENIORY

(CPS)

PaedDr. Václav 

Netolický

CESTOVÁNÍ V EU PRO SENIORY

Senior je druh cestovatelský. Touha poznávat nová 

místa, přírodní krásy a umělecké památky nemizí 

s přibývajícím věkem, možná i naopak - někdu je tu 

snaha stihnout to, co nám v mládí uniklo. Anebo 

naopak, chceme se alespoň na chvilku vrátit na místa, 

kde jsme prožili krásné dětství. 

Naše povídání bude o tom:

Jaké jsou možnosti cestování seniorů v různých 

zemích Evropské unie?

Jaké jsou tam k tomu podmínky?

Jaké formy cestování a jeho cíle senioři volí? 

Přednáška nevyžaduje 

předchozí znalosti. 

Termín přednášky: 

24. 10. 2022 (pondělí) 

12:30 - 13:30 hod. 

PaedDr. Václav 

Netolický je 

manažerem IC Europe 

Direct Most.

Problematice EU se věnuje 

od r. 1992, kdy absolvoval 

stáž v evropských 

institucích.

V letech 2004 -2009 byl 

konzultantem poslankyně 

Evropského parlamentu.

Od r. 2003 je pedagogem 

na VŠFS v oblasti veřejné 

správy v EU.

13

VÁNOCE

V EVROPĚ 

(VVE)

PaedDr. Václav 

Netolický

VÁNOCE V EVROPĚ

Jak tráví Vánoce lidé v různých zemích Evropské 

Unie? 

V čem se liší zvyky, slavnostní pokrmy i termíny 

těchto svátků?

Přednáška nevyžaduje 

předchozí znalosti. 

Termín přednášky: 

6. 12. 2022 (úterý) 

10:30 - 11:30 hod.

PaedDr. Václav 

Netolický je 

manažerem IC Europe 

Direct Most.

Problematice EU se věnuje 

od r. 1992, kdy absolvoval 

stáž v evropských 

institucích.

V letech 2004 -2009 byl 

konzultantem poslankyně 

Evropského parlamentu.

Od r. 2003 je pedagogem 

na VŠFS v oblasti veřejné 

správy v EU.

PŘEDNÁŠKY EUROPE DIRECT MOST
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Příloha č. 2 – kurz „TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI“ – Gabriela Mezzei, DiS. 

Lektorka Gabriela Mezzei, DiS. – o sobě: 

Jmenuji se Gabriela Mezzei, trénování paměti se věnuji 
od roku 2010, kdy jsem absolvovala kurz trénování paměti 
a začala vést první kurzy. Nejprve jako dobrovolník 
v kombinaci s canisterapií, později jako hlavní pracovní 
náplň.  

Kurzy se snažím vést zábavně,  lehce, vtipně.  Mým cílem 
je, aby každý účastník odcházel z hodiny s dobrým 
pocitem, co  jeho mozek dokáže. Procvičujeme 
krátkodobou i  dlouhodobou paměť, postřeh, 
pozornost,  úsudek. Učíme se techniky ke snadnému 
zapamatování velkého množství informací a číselných řad.  

 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, logických počtů, vzpomínek například na 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 „CESTY PO FILIPÍNÁCH, NEPÁLU A BOLÍVII.“  
– Mgr. Václav Janoščík, Ing. Jiří Kopecký 
 

Lektoři Mgr. Václav Janoščík a  Ing. Jiří Kopecký – o sobě: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Něco málo o nás – jsme dlouholetými kamarády, seznámili jsme se, když jsme zakládali 
horolezecký oddíl v Jirkově, oba nás spojuje zejména vztah k přírodě - horám a zájem 
o cestování, takže do roku 1989 jsme cestovali do zemí na východ od železné opony, poté se 
už paleta cest rozprostřela i směrem na západ, a to především do Asie a Ameriky. Cestování se 
věnujeme i nadále, i když už většinou nejde o společně absolvované cesty.  

Lektoři o kurzu: 

V rámci tohoto kurzu se vám prostřednictvím svých zážitků a fotografií pokusíme přiblížit některá 
zajímavá místa v těchto zemích.  

 Na Filipínách to bude např. ostrov Pandan, korálový útes Apo reef, národní park na 

ostrově Mindoro. Na ostrově Luzon se pak setkáme s největšími žraloky a navštívíme 
proslulé rýžové terasy. 

 

Filipíny 



OBSAH KURZŮ UNIVERZITY 3. VĚKU  
zimní semestr 2022/2023 (33. cyklus) 

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

8 

 V Nepálu navštívíme vedle hlavního města Káthmándú také královské město Bhaktapur, 

hlavně vás však provedeme trekem kolem osmitisícovky Manaslu. Jako zpestření máme pro 
vás připraveno také povídání a foto z navazující cesty do Bhútánu. 

 V Bolívii se ponoříme do amazonského pralesa s kajmany a růžovými delfíny, podíváme 

se na jezero Tititaca, projedeme náhorní plošinu Altiplano se solnou plání Salar de Uyuni, 
navštívíme město Potosí, kde vejdeme do nitra stříbrné hory Cerro Rico. 

U všech zemí samozřejmě nevynecháme postřehy a dojmy ze setkání s lidmi, se kterými jsme 
na těchto cestách setkali. 

Nepál 

Bolívie 


