Nabídka kurzů pro letní semestr:
Etika jako východisko z krize společnosti

(360,-)

Nedlouho po nástupu demokratizace společnosti počátkem 90. let došla naše
společnost ke všeobecné shodě v názoru, že k největším ztrátám došlo během
posledních dvou generací v oblasti mravnosti a zejména morálky.
Dějiny oděvní kultury (360,-)
V našem cyklu přednášek se společně vydáme na dlouhou pouť módní historií.
Dějiny oděvní kultury II. (360,-)
Ve druhé části historických návratů k počátkům oděvní kultury se ocitáme v období
po Bílé hoře, kdy Evropu decimují hrůzy třicetileté války, abychom byli následně
oslněni nádherou dvora Krále Slunce Ludvíka XIV.
Život a dílo Michelangela Buonarroti (360,-)
Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (6. března 1475, Caprese – 18. února
1564, Řím). Florentský sochař, malíř a architekt, jenž se stal nejslavnějším umělcem
v dějinách lidstva.
Umění rané renesance v Itálii (360,-)
Cyklus přednášek z dějin umění, který je věnován raně renesančnímu umění v Itálii,
tedy umění spjatému s obdobím 15. století a především s městem Florencie.
Evropské kulturní hodnoty (360,-)
Přednášky v tomto kurzu se dotýkají evropské kultury a jejích kořenů.
Kouzelná geometrie (360,-)
Příroda byla nejen životním prostředím našich prapředků poskytující stravu a úkryt,
ale rovněž pramenem zkušeností a inspirací, z nichž se rodily technické znalosti,
estetické cítění, prvopočátky vědeckého myšlení i první geometrické poznatky.
Lesnictví (360,-)
Semestrální kurz se zabývá lesnictvím od obecné roviny až k jednotlivým
specifikacím a specializacím s důrazem na význam půdy jako skutečného základu
trvalých produkčních podmínek lesa.

Historie a současnost české myslivosti (360,-)
Myslivost není pro nikoho z nás něčím zcela neznámým. Cyklus šesti přednášek Vás
však jistě dokáže v leckterých směrech překvapit.
Lidské zdraví (360,-)
V šestidílném cyklu jsou první dvě přednášky věnovány výkladu základních pojmů
v lékařství.
Čínská medicína v naší zahrádce (240,-)
Tradiční čínskou medicínu můžeme běžně využívat i my, neboť některé léčivé
rostliny můžeme také pěstovat našich podmínkách.
Pěstování a využití jedlých a léčivých hub (240,-)
Účelem kursu je seznámit posluchače s pěstováním jedlých a léčivých hub. Bude též
poukázáno na rozdíly v pěstebních postupech různých skupin pěstovaných
léčebných hub a jejich účinných látek.
Hudební nástroje (360,-)
Cyklus přednášek o hudebních nástrojích nahlíží do světa hudby skrze bližší pohled
na jednotlivé předměty evropského i mimoevropského organologického
instrumentária.
Vývoj a současnost Evropské unie (240,-)
Výukový kurz zaměřený na problematiku evropské integrace se skládá z šesti
přednášek, které mají za cíl poskytnout posluchačům základní informace týkající se
Evropské unie a jejího fungování.
Vývoj informačních technologií (240,-)
V přednáškách se senioři seznámí s vývojem počítačů a internetu, až po jejich
současné možnosti, včetně základních informací o elektronickém obchodování a
elektronické státní správě (e-Government).
Osobní finance (260,-)
Kurz Osobní finance poskytuje základní informace o fungování finančního trhu v
rámci České republiky.

