
AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU

 ZDARMA/8 lekcí ZDARMA/8 lekcí

BESEDY S ODBORNÍKY
2. středa v měsíci
- kurzy a besedy 
na různá témata 
(archeologie, práce
s chytrými telefony,

léčivá síla bylin a další)

ZDARMA/8 lekcí

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze a Městská knihovna Lanškroun otevírají
zimní semestr Virtuální Univerzity třetího věku (VU3V). 
Cílem této aktivity je zpřístupnit vzdělávání Univerzity třetího věku všem zájemcům 
v místě jejich bydliště. Tento kurz bude probíhat v Knihovně Lanškroun.
Téma: ČESKÉ DĚJINY A JEJICH SOUVISLOSTI

 JÓGA PRO SENIORY

500 Kč/10 lekcí

DEN V MUZEU

ZDARMA/8 lekcí

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TRETÍHO VEKU

1x za měsíc
setkání

v Muzeu Lanškroun
- návštěva

a zhlédnutí výstav
s odborným

výkladem

tel.: 778 769 559

čtvrtek 16:50-17:50
Sportcentrum Forea

- jóga pomáhá 
protahovat svaly,

přispívá k lepší
duševní pohodě

KNIHOVNA

Slavnostní zahájení akademie bude v suterénu lanškrounské radnice 21. 9. 2022 ve 14 hodin.

  Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun,

 Rodinné centrum Dětský svět z.s.

 ve spolupráci s Městem Lanškroun

a Městská knihovna Lanškroun

ZDARMA/10 lekcí

PROHLÍDKY 
LANŠKROUNSKÝCH ŠKOL

1x za měsíc
- vraťte se zpět

do školních lavic
v rámci  prohlídek

ZŠ a SŠ

ZDARMA/5 lekcí

ANGLICTINA

TRÉNINK PAMETI

1x týdně
- výuka probíhá 
v malé skupině

dle úrovně 
(začátečníci, mírně
pokročilí, pokročilí)

úterý 15:30
1x za 14 dní
- pro dobrou

kondici mozku

30 Kč/lekce

1x měsíčně
 začátek již v září
- cyklus setkání
o historických

stavbách města

úterý 10:30
1x za 14 dní

- cyklus besed

500 Kč/10 lekcí

RC

 150 Kč/5 setkání

180 Kč/6 lekcí

TOULKY 
LANŠKROUNSKOU 

HISTORIÍ

ZDRAVÍ A ZIVOT
Z POHLEDU VÝCHODNÍ

FILOSOFIE

Přihláška 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:

KURZ/KURZY:
možno vypsat více kurzů najednou

BYDLIŠTĚ, EMAIL:

Přihlášku odevzdejte nejpozději do 30.9.2022 do DDM Vančurova 46 nebo RC B.Martinů 980 nebo knihovny Lanškroun.

TELEFON: PODPIS

ZDARMA/8 lekcí

KREATIVNÍ TVORENÍ
2. středa v měsíci

9:00-11:00
- tradiční i netradiční 

řemesla
- max. počet účastníků 6

KURZ HISTORIE FEUERSTEINOVA
METODA

úterý 17:00-19:00
- učíme se učit,

rozvíjíme myšlení,
pracujeme

s informacemi

úterý 15:00-16:30
1x měsíčně

- různé obory nebo
období historie

dle zájmu účastníků

DDM
DAMIÁN ZAHRADNÍKEM

sobota 9:00-11:00
1x měsíčně 

- pomozte nám svými
znalostmi opečovávat

naši  komunitní zahradu
- navíc online kurz

o pěstování

ZDARMA/8 lekcí 

RODOKMEN
2. úterý v měsíci

9:00-11:00
- praktická výuka
genealogického

vyhledávání našich 
pokrevních předků

Souhlasíme s tím, že budeme navštěvovat kurz a prohlašujeme, že jsme obeznámeni s charakterem činnosti v kurzu. Bereme na vědomí výši a účel poplatku 
za kurz. Byli jsme seznámeni s vnitřním, organizačním řádem DDM DAMIÁN, BOZ a PO. Souhlasíme se zveřejňováním fotografií.
Výstupy jednotlivých kurzů jsou výsledkem tvůrčí činnosti účastníků kurzů a nevztahuje se na ně autorské právo dle zákona č. 121/2000 Sb. Osobní údaje 
účastníka a jejich evidence vyplývají ze zákonných podmínek pro poskytování zájmového vzdělávání. Tyto údaje jsou nezbytné pro zajištění péče o účastníky 
kurzu, k organizačnímu zajištění kurzu a vedení školní matriky. Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Osobní údaje pro 
propagační aktivity však podléhají udělení vašeho souhlasu. Vyplněním a podpisem této přihlášky poskytujeme Domu dětí a mládeže DAMIÁN souhlas se 
zpracováním osobních údajů pro vnitřní potřebu organizace.

sobota
1x měsíčně

- naučíme se péct
chleba, pizzu, husu

nebo vyrobit domácí
těstoviny, sushi

ZDARMA/10 lekcí

DAMIÁN V ZÁSTERE

400 Kč/SEMESTR

Lekce zdarma jsou financovány v rámci komunitního setkávání v projektu Šance pro váš volný čas II. 

tel.: 777 257 709

tel.: 776 221 738

DESKOVÉ HRY

1x měsíčně
- objevte kouzlo

stolních her

30 Kč/lekce

PREDVÁNOCNÍ TVORENÍ
S HANOU KOZUBOVOU

bude upřesněno,
 celkem 4 lekce

listopad - prosinec

50 Kč/lekce

PRÁCE NA PC 

pondělí 12:30-14:00
- práce s textem,

 internetem, 
fotografií,

elektronická pošta

500 Kč/15 lekcí

 

OD ŘÍJNA 2022 


