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VÝUKA PROBÍHÁ TAKÉ NA PRACOVIŠTI V ERNOVICÍCH VÍCE INFO NA WWW.UCILISTE-CERNOVICE.CZ.

DNY OTEV ENÝCH DVE Í SE BUDOU KONAT V TERMÍNECH 24. 11. 2017 OD 8 DO 16 HODIN A 13. 1. 2018 OD 8 DO 13 HODIN.

Přednáškovou činnost pro 
veřejnost pro ŽN přibližuje 
Milan Hána, zástupce ředitele, 
Gymnázium Žďár nad Sáza-
vou. On sám v říjnu  přednášel 
na téma České mýty… 

 Lenka Kopčáková

Vzpomenete, co vás před lety při-
vedlo na nápad pořádat vzdělávací 
přednášky pro veřejnost - a čerpali 
jste např. ze zkušeností jiných škol? 

Inspirovali jsme se Univerzitou tře-
tího věku. Rozšířili jsme témata, vstu-
pem zdarma jsme zpřístupnili účast 
široké žďárské veřejnosti. Samozřej-
mostí je fundovanost přednášejících.

Jaké máte zkušenosti s účas-
tí veřejnosti? Přichází si témata 
poslechnout spíše starší generace, 
nebo i mladší lidé?

Náš projekt od samého počátku 
míří na všechny věkové skupiny. Pro-
to jsme zvolili i název „Vzdělávat se 
lze v každém věku“. A jsme skutečně 
rádi, že se nám naše představy plní. 

Převažují starší posluchači, ale 
setkáváme se běžně i s mladšími roč-
níky, včetně absolventů školy.

Která témata v zájmu posluchačů 
nejvíce vedou, a dávají vám lidé své 
tipy, o čem by se příště rádi dozvě-
děli - nebo sami přicházíte s tématy?

Všechna témata jsou podle mě zají-

mavá. Ale přesto, některá jsou více 
navštěvovaná. Jedná se o cestovatel-
ská, politologická a historická, zájem 
je také o regionální témata. Přihlíží-
me i k tipům našich posluchačů. 
Sám jsem na příští rok slíbil Českou 
otázku.

Musejí se zájemci na vybranou 
přednášku předem nahlásit, nebo 
lze jen tak přijít a posadit se...

Všichni zájemci mohou přijít podle 
svého zájmu. Dokonce nejsou potře-
ba ani hlubší znalosti. Přednášející s 
tím počítají.

Jaká bývá dle vašich zkušeností, 
i vašich kolegů, atmosféra v sále, a 

dojde i na diskuze s posluchači?
Osobně své posluchače chválím. 

Jsou motivovaní a pozorní, zajímají se  
i o odbornou literaturu. Odkazy jim 
posíláme mailem, aby si mohli rozší-
řit znalosti z přednášky. Vždy vítáme 
i diskuzi.

Přednášky běží od konce září, a 
až do května jich proběhne rov-
ných osmnáct. Na jaké téma, tře-
ba i v podání kolegů, se vy osobně 
nejvíce těšíte?

Mým zájmem, kromě jiného, je ast-
rofyzika. Úzce souvisí i s fi lozofi í, kte-
rou na škole vyučuji. Takže: Albert 
Einstein, Země ve vesmíru, Symboly 
kolem nás.

Vedou témata cestovatelská i historická

Od konce září běží na žďárském 
gymnáziu již čtvrtým rokem série 
zajímavých přednášek pro veřejnost 
s názvem „Vzdělávat se lze v každém 
věku“. 

Přijít může kdokoliv a vstup je 
zdarma. Lidé si vybírají témata dle 
svých zájmů. Od listopadu do květ-
na proběhne ještě patnáct předná-
šek. Ty v aule školy vždy začínají od 
15.30 hodin. -red-

PŘEDNÁŠKU pro neformální skupinku Žďáráků vedl 
koncem září  RNDr. Jaroslav Klán, CSc., na téma: Houby, 
houby, houbičky. Foto: Václav Černík

Vzdělávat se lze v každém věku... 
Aktuální přehled: 
 8. 11. Jak číst etikety na potravinách (Jarmila Kašparová)
22. 11. Kazachstán (Roman Veselský)
 6. 12. František Josef I. a jeho manželka (Alena Čeplová)
20. 12. Machu Picchu, Posvátné údolí (Rösslerová, Štěpánková)
 3. 1. Země ve vesmíru (Václav Černík)
10. 1. Norsko (opakování, R. Veselský)
17. 1. Symboly kolem nás (Vlastimil Čepelák)
31. 1. Lidské tělo očima radiologie (Irena Hladká)
14. 2. Kypr (R. Veselský)
28. 2. Marie Terezie (Lenka Nováková)
14. 3. Rok na Moravském Horácku – jaro (Jana Rosecká)
28. 3. Kouzelný svět hmyzu (Lubomír Doubek)
11. 4. Albert Einstein – život, dílo, smrt (Stanislav Novák)
25. 4. Heraldika (L. Nováková)
 9. 5. Literatura pro děti (G. Sittová Zelená)
23. 5. Závěrečné setkání.  
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