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SEZNAM OTEVÍRANÝCH KURZŮ  

PODLE TEMATICKÉHO ZAMĚŘENÍ 

 

 

   

Tematické 
zaměření 

Pořadové 
číslo dle 
přihlášky 

Název kurzu/ přednášky ED Lektor/-ka Strana 

Cestopisy 8 Zážitky z cest po naší planetě 1  Eslem Mart 3, 8, 9 

Historie 1 Mýty a záhady českých dějin Mgr. Šlajsna Jiří 2 

Psychologie 2 
Psychologie štěstí a duševní 
pohody 

Ing. Procházka Aleš 2, 5 

Trénování 
paměti 

3 Trénování paměti Mezzei Gabriela, DiS. 2, 6 

Zdraví 
4 

Imunita těla – jak ji rozumět. 
Cesty, jak si imunitu získat, 
zvýšit a udržet. 

Ing. Cabák Jaroslav 3, 7 

7 Přírodní léčba nemocí  PaedDr. Roth Jiří 3 

Přednášky 
Europe 

Direct Most 
10 Senioři v Evropě PaedDr. Netolický Václav 4 
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Poř. č. 

v při-

hlášce

Název kurzu

(forma výuky)

(zkratka)

Lektor/-ka Stručný obsah kurzu Požadované znalosti Poznámka

1

MÝTY A ZÁHADY 

ČESKÝCH DĚJIN 

(prezenční výuka)

(MČD)
Mgr. Jiří Šlajsna

Mýty a záhady českých dějin ve světle moderní 

kritické historie. Jak je to s českými mýty a legendami, 

mají pravdivý základ? Jak se liší dnešní historický 

pohled na český vrcholný středověk a husitství od 

pohledu historiků 19. a počátku 20. století? Je v 

budoucnosti šance na svatořečení mistra Jana Husa? 

Bylo opravdu období baroka v českých zemích dobou 

temna Aloise Jiráska? 

1. Praotec Čech a ti druzí 

2. Slované, povaha holubičí 

3. Případ Hus 

4. Husité, loupežníci či hrdinové?

5. Doba temna či sláva barokní Čechie?

6. Žalář národů

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 

Mgr. Jiří Šlajsna

Historik a archeolog, 

lektor, autor článků o 

historii Chomutovska a 

Mostecka; pracuje 

v Oblastním muzeu 

v Mostě. 

2

PSYCHOLOGIE 

ŠTĚSTÍ A 

DUŠEVNÍ 

POHODY

(prezenční výuka)

(PŠP)
Ing. Aleš 

Procházka

Jak být moudřejší, silnější, velkorysejší k ostatním, jak mít 

více disciplíny a jak se lépe vyrovnat s nepřízní a 

odmítáním, jak být šťastnější, a to na základě prací Dr. 

Martina Seligmana, zakladatele pozitivní psychologie, prof. 

Mihaly Csikszentmihalyi, autora knihy „Flow - O štěstí a 

smyslu života“ nebo i Wikinga Meika, autora knih „Hygge – 

Prostě šťastný způsob života“, o šťastném způsobu života 

Dánů a „Lykke - Tajemství nejšťastnějších lidí na světě“, o 

hledání a nalézání dobra, které ve světě kolem nás ještě je.

11. 4. 2022, 9:30 – 11:00 a 11:15 – 12:00 hod.

* Co je pozitivní psychologie a jak nám může pomoci? * 

Nejšťastnější národy světa a jejich tajemství 

spokojenosti. * Jak rozvíjet optimismus a pozitivní 

přístup?

25. 4. 2022, 9:30 – 11:00 a 11:15 – 12:00 hod.

* Jak si udržovat duševní pohodu? * Jak neztrácet chuť 

do života? * Inspirace pro dobrou náladu.

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 

Ing. Aleš Procházka, 

lektor, poradce, 

trenér paměti

 Specializuje se na 

vzdělávání a osobní 

rozvoj s využitím 

poznatků neurověd, 

psychologie, výsledků 

moderních výzkumů i 

tradičních 

mnemotechnik.

Více o lektorovi a 

kurzu viz Příloha č. 1 

a také na:  

www.zlepsipamet.cz

3

TRÉNOVÁNÍ 

PAMĚTI

(prezenční výuka)

(TP6) 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 

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. 

Více o průběhu výuky 

a ukázka materiálů 

viz Příloha č. 2.

KURZY UNIVERZITY 3. VĚKU
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Poř. č. 

v při-

hlášce

Název kurzu

(zkratka)
Lektor Stručný obsah kurzu Požadované znalosti Poznámka

4

IMUNITA TĚLA 

- JAK JI 

ROZUMĚT.            

CESTY, JAK SI 

IMUNITU ZÍSKAT, 

ZVÝŠIT A 

UDRŽET.

(prezenční výuka)

(IMU)

Ing. Jaroslav 

Cabák

Přednášky vychází z obecně platných  principů používaných 

pro fungování imunitního systému člověka  společně s 

využitím poznatků spojených s alternativními metodami 

ozdravení. Jsou rozšířeny o osobní a praktické zkušenosti . 

Přednášky budou doplněny praktickými ukázkami a 

cvičením se zaměřením na ozdravné body z reflexní terapie.

6. 4. 2022,  8:45 –10:15, 10:30 –11:15 hod.

Předpoklady být zdravý. * Původce nemocí. * Energetická 

centra lidského těla. * Čemu říkáme imunita. * Imunitní 

orgány a jejich funkce. * Úvod do reflexní terapie. * 

Posilování imunity pomocí reflexní terapie. * Ukázky praktik.

4. 5. 2022,  8:45 – 10:15, 10:30 – 11:15 hod.

Člověk je součástí přírody. * Být zdravý, znamená být a žít v 

harmonii. * Příčiny některých zdravotních problémů a nízké 

imunity. * Posilování imunity pomocí reflexní terapie - 

pokračování. * Vliv stravy na imunitu a zdraví. * Doporučené 

dávky vitamínů a minerálů. * Ukázky praktik a procvičování.

Kurz nevyžaduje  předchozí 

znalosti.

 Ing. Jaroslav Cabák 
se zabývá alternativními 

metodami péče o zdraví, 

zejména reflexní terapií, 

kterou využívá a 

propaguje již 25 let.

Posluchači se naučí, jak 

svému tělu rozumět a jak 

si pomoci, aby se těšili z 

dobrého zdraví.

Lektor připraví 

písemného průvodce 

přednáškou.

Informace o kurzu

viz Příloha č.3.

7

PŘÍRODNÍ LÉČBA 

NEMOCÍ

(prezenční výuka)

(PLN)

PaedDr. Jiří Roth

Kurz seznámí  posluchače s možnostmi přírodní léčby 

při posilování obranyschopnosti a detoxikace našeho 

těla, léčby stravou při otravách a alergiích.

14. 4. 2022, 8:45 – 10:15 a 10:30 –11:15 hod

Podpora obranyschopnosti organismu

* Očista těla od překyselení, podpora imunity

21. 4. 2022, 8:45 – 10:15 a 10:30 –11:15 hod

Jídlo jako jed, jídlo jako lék

* Co našemu tělu škodí a čím si zlepšíme zdraví

28. 4. 2022, 8:45 – 10:15 a 10:30 –11:15 hod.

Otravy z potravin a přírodní léčba

* Koření, houby, paraziti

12. 5. 2022, 8:45 – 10:15 a 10:30 –11:15 hod.

Alergie a léčba bylinkami 

* Alergenní rostliny a potraviny

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.c

om/.

8

ZÁŽITKY Z CEST 

PO NAŠÍ 

PLANETĚ 1

(prezenční výuka)

(ZCP1)
Mart Eslem

Cestovatelská promítání z expedic po třech 

kontinentech. Povídání plné příběhů doplněné 

fotografiemi a videoklipy či krátkými filmy, které byly 

úspěšně promítány i na filmových soutěžích.  

8. 4. 2022  –  Jižní Amerika   

8:45 – 10:15 hod. Venezuela

10:30 – 12:00 hod. Kolumbie (Me gusta Colombia)

22. 4. 2022 – Afrika

8:45 – 10:15 hod. Madagaskar

10:30 – 12:00 hod. Komorské ostrovy

6. 5. 2022 – Asie

8:45 – 10:15 hod. Sultanát Omán

10:30 – 12:00 hod. Persie - Írán (Tři tisíce tun lásky 

z Persie)

Kurz nevyžaduje předchozí 

znalosti. 

               

Více o lektorovi a  

obsahu přednášek

viz Příloha č. 5 

a také na:  

www.marteslem.cz

KURZY UNIVERZITY 3. VĚKU
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Poř. č. 

v při-

hlášce

Název přednášky

(forma výuky)

(zkratka)

Termín výuky Stručný obsah přednášky Požadované znalosti Poznámka

10

SENIOŘI 

V EVROPĚ 

(prezenční výuka)

(SVE)
PaedDr. Václav 

Netolický

Senioři v Evropě - život seniorů v zemích EU. 

Důchodová politika - věkové vymezení odchodů do 

důchodu. 

Zajišťuje penze odpovídající životní úroveň? 

Sociální a zdravotní péče pro seniory. 

Podpora aktivního života občanů v různých zemích 

Unie.

Přednáška nevyžaduje 

předchozí znalosti. 

Termín přednášky: 

10. 5. 2022 (úterý) 

13:00 - 13:45 hod. 

PŘEDNÁŠKY EUROPE DIRECT MOST
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Příloha č. 1 – kurz „PSYCHOLOGIE ŠTĚSTÍ A DUŠEVNÍ POHODY“ 
– Ing. Procházka Aleš 

Jak být moudřejší, silnější, velkorysejší k ostatním, jak mít více disciplíny a jak se lépe vyrovnat 
s nepřízní a odmítáním, jak být šťastnější, a to na základě prací Dr. Martina Seligmana, 
zakladatele pozitivní psychologie, prof. Mihaly Csikszentmihalyi, autora knihy „Flow - O štěstí 
a smyslu života“ nebo i Wikinga Meika, autora knih „Hygge – Prostě šťastný způsob života“, 
o šťastném způsobu života Dánů a „Lykke - Tajemství nejšťastnějších lidí na světě“, o hledání 
a nalézání dobra, které ve světě kolem nás ještě je. 

11. 4. 2022, 9:30 – 11:00 a 11:15 – 12:00 hod. (3 vyučovací hodiny) 

 Co je pozitivní psychologie a jak nám může pomoci? 
 Nejšťastnější národy světa a jejich tajemství spokojenosti. 
 Jak rozvíjet optimismus a pozitivní přístup? 

25. 4. 2022, 9:30 – 11:00 a 11:15 – 12:00 hod. (3 vyučovací hodiny) 

 Jak si udržovat duševní pohodu? 
 Jak neztrácet chuť do života? 
 Inspirace pro dobrou náladu. 

 

Pár slov lektora: 

Téma psychologie štěstí a dušení pohody vnímám jako velmi 
zajímavé a důležité. Člověk může v seniorském věku ztrácet chuť 
do života, cítit se zbytečný. K tomu se v současné době přidává 
strach z onemocnění covidem a uzavření se vůči okolí. Pro 
seniory je o to náročnější. Věřím, že si lidé z přednášek odnesou 
pozitivní energii, dobrou náladu, inspiraci i řadu zajímavých 
poznatků. 

Těším se na viděnou. 

 Aleš Procházka 

O lektorovi: 

Ing. Aleš Procházka, lektor, poradce, trenér paměti. 

Specializuje  se na vzdělávání a osobní rozvoj s využitím poznatků neurověd, psychologie, 
výsledků moderních výzkumů i tradičních mnemotechnik.  

Vede semináře psychologie v organizační a manažerské praxi, akreditované kurzy MŠMT pro 
pedagogy a kurzy tréninku paměti a efektivního učení pro děti, dospělé a seniory.  

Studoval ekonomii na ZČU v Plzni a UTB ve Zlíně, je akreditovaný trenér paměti ČSTPMJ. 
Založil konferenci Den zdravého mozku a paměti. Podílí se přednáškami v rámci Týden mozku. 

Zájmy a koníčky: rodina, vzdělávání, poznatky vědy a výzkumu, sport (florbal, karate, aj), 
cestování. 

www.zlepsipamet.cz 
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Příloha č. 2 – kurz „TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI“ – Gabriela Mezzei, DiS. 

Lektorka 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 „IMUNITA TĚLA – JAK JI ROZUMĚT. CESTY, 
JAK SI IMUNITU ZÍSKAT, ZVÝŠIT A UDRŽET.“  
– Ing. Jaroslav Cabák 

Přednášky vychází z obecně platných  principů používaných 
pro fungování imunitního systému člověka  společně 
s využitím poznatků spojených s alternativními metodami 
ozdravení. Jsou  rozšířeny o osobní a  praktické zkušenosti. 

Přednášky budou doplněny praktickými ukázkami a cvičením 
se zaměřením na ozdravné body z reflexní terapie. 

Ing. Jaroslav Cabák se zabývá alternativními metodami 

péče o zdraví, zejména reflexní terapií, kterou využívá a 
propaguje již 25 let. 

 

 

6. 4. 2022,  8:45 –10:15, 10:30 –11:15 hod. (3 vyučovací hodiny) 

 Předpoklady být zdravý. 
 Původce nemocí. 
 Energetická centra lidského těla.  
 Čemu říkáme imunita. 
 Imunitní orgány a jejich funkce. 
 Úvod do reflexní terapie. 
 Posilování imunity pomocí reflexní terapie. 
 Ukázky praktik. 

 

4. 5. 2022,  8:45 – 10:15, 10:30 – 11:15 hod. (3 vyučovací hodiny) 

 Člověk je součástí přírody. 
 Být zdravý, znamená být a žít v harmonii. 
 Příčiny některých zdravotních problémů a nízké imunity. 
 Posilování imunity pomocí reflexní terapie - pokračování. 
 Vliv stravy na imunitu a zdraví.  
 Doporučené dávky vitamínů a minerálů. 
 Ukázky praktik a procvičování. 

 
Posluchači se naučí, jak svému tělu rozumět a jak si pomoci, aby se těšili z dobrého zdraví. 

Lektor připraví písemného průvodce přednáškou. 
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Příloha č. 5 – kurz „ZÁŽITKY Z CEST PO NAŠÍ PLANETĚ 1“ –  
Mart Eslem 

Cestovatelská promítání z expedic po třech kontinentech. Povídání plné příběhů doplněné 
fotografiemi a videoklipy či krátkými filmy, které byly úspěšně promítány i na filmových soutěžích.   

Mart Eslem – lektor o sobě 

Narodil jsem se předčasně a celý měsíc lékaři bojovali o to, aby mě sebrali 
doslova hrobníkovi z lopaty. V době, kdy jsem chodil do mateřské školy, mě byla 
diagnostikována epilepsie a díky několika ztrátám vědomí na veřejnosti jsem si 
pár měsíců poležel po nemocnicích. Ještě své 15. narozeniny jsem slavil 
za železnou oponou komunistického bloku, bez možnosti dostat se 
do svobodného světa jinak než emigrací, při které bych riskoval vlastní život 
a značně jej svým činem znepříjemnil všem svým příbuzným. 

Ani ne za dalších 15 let jsem se v neděli 16. února 2003 v 9 hodin a 38 minut 
vylodil na místě zvaném Neko Harbour a otiskl svou stopu do posledního 
7. kontinentu naší planety. 

Své 46. narozeniny jsem oslavil v Paraguayském Asuncionu a v tu dobu jsem měl 
procestováno 94 zemí světa. 

Jaká byla v mých 15 letech šance, že prožiju podobný život? Prakticky nulová 
a přesto se to stalo. 

Co jsem k tomu nejvíce potřeboval? Většina lidí si myslí, že peníze. Jsou úplně vedle. Spousta lidí má mnohonásobně 
více peněz než já a přesto necestuje. To hlavní, co k tomu bylo zapotřebí, byla touha. Pokud po něčem toužíte, život vždy 
zařídí, aby vám do cesty přihrál možnosti, jak svůj sen zrealizovat. Říká se, že Bůh nám nikdy do života nepustí žádný 
sen, aniž by nám zároveň dal v životě možnost jej uskutečnit... 

8. 4. 2022 – Jižní Amerika  (4 vyučovací hodiny) 

 8:45 – 10:15 hod. Venezuela 
 Báječná fotoexpedice s fotografem divoké zvěře Petrem Slavíkem. Harpyje, kajmani, 
mokřady i hory. A samozřejmě nejvyšší vodopád světa Salto Angel. 

 10:30 – 12:00 hod. Me gusta Colombia 
 Kolumbie - nádherná země se špatnou pověstí, která si rozhodně zaslouží, abyste ji vzali 
na milost. Jak vypadá dnes město Pabla Escobara? Jak chutnají obří mravenci? Kde se 
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točil filmový Černý Korzár? Čím se inspiroval Gabriel García Márques? Poznejte jednu 
z nejrozmanitějších zemí světa. 

22. 4. 2022 – Afrika   (4 vyučovací hodiny) 

 8:45 – 10:15 hod. Madagaskar 
 Korupce, neuvěřitelná chudoba v téměř starověkých kulisách, ale báječní lidé. Afriku si 
člověk buď zamiluje anebo se do ní nikdy nebude chtít vrátit. My jsme si ji rozhodně 
zamilovali. 

 10:30 – 12:00 hod. Komorské ostrovy 
 Jak si najmout šoféra bez vlastního automobilu a jezdit s ním veřejnou dopravou? Kde 
všude se dá provozovat půjčovna skútrů? Chlapi s mačetami na každém rohu. Pestré, 
barevné a zdánlivě divoké. Vítejte v Komorské Unii. 

 

6. 5. 2022 – Asie   (4 vyučovací hodiny) 

 8:45 – 10:15 hod. Sultanát Omán 
 Cesta na největší pískoviště světa. Líhnutí želviček a jejich boj o přežití. Nocleh na dně 
kaňonu, zajímavé setkání se sběrači soli, vůně kadidla a mnohé další. 

 10:30 – 12:00 hod. Tři tisíce tun lásky z Persie 
 Podíváme se na Írán očima tzv. Husákových dětí. Zamyslíme se nad rozdílem mezi 
Íránem a Persií. Budeme žasnout nad tím, kde se bere tolik lásky ve stínu teokratického 
režimu. Je mnoho zemí a mnoho národů, ale málokde zažijete to, co v bývalé Persii. Díky 
místním lidem si budete každý den připadat jako Alenka v říši divů. 

 


