PR E VE NTIVN Í
Zákon č. 218/2003 Sb.
O odpovědnosti mládeže za protiprávní činy soudnictví
ve věcech mládeže. / Ing. kpt. Rostislav Chobola /

Kriminalita mládeže
Nejčastější trestná činnost děti a mládeže, vysvětlení základních skutkových podstat trestních činů ve vztahu k šikaně
a protiprávnímu jednání . / Ing. kpt. Rostislav Chobola /

Extremismus
Vysvětlení pojmů rasová, národnostní, politická a náboženská
nesnášenlivost, historie, vývoj a současnost extremistické scény
v kontextu České republiky. / Ing. kpt. Rostislav Chobola /

Kriminalita informačních technologií
– internetová kriminalita
Sociální sítě – Facebook, komunikační prostředí – chat, IRC, ICQ,
chatová fóra, zásady bezpečného provozu na internetu,
kriminalita páchaná prostřednictvím internetu.
/ Ing. kpt. Rostislav Chobola /

Alkoholismus
Pozdní důsledky dlouhodobého pití alkoholu, zdravotní
a sociální problémy. / MUDr. Petr Augustin /

Drogy z mého pohledu
Beseda se zpovědí mladých narkomanů léčících se ze
závislosti na farmě v Jeseníku. / Mgr. Petr Opletal /

Drogová závislost
Droga jako sociální problém, právní aspekty nealkoholické
toxikomanie. / Mgr. Václav Šaroch /

Mezi námi … AIDS
Jak se chránit před pohlavními nemocemi.
/ Petr Hanzlík /

1. část Dospívání
Proces dospívání, puberta, tělesné a psychické změny.
/ Anna Kohutová /

2. část Dospívání – žena a muž
Fyziologie, antikoncepce, pohlavní nemoci.
/ Anna Kohutová /

Láska ano – děti ještě ne
Ucelený souhrn informací pro teenagery, potencionální rizika
spojené s pohlavním životem. / MUDr. Petr Kovář /

Rady začínajícím milencům
Další stupeň v rámci celorepublikové koncepce sexuální výchovy a osvěty pro žáky a studenty. / MUDr. Petr Kovář /

Mentální anorexie a bulimie
Nebezpečné extrémy ve výživě, nové životní priority, léčba.
/ MUDr. Šárka Andělová, CSc. /

Nechceme se zaskočit
Problematika příjmu potravy. Kontaktní centrum Anabell.
/ Dana Starostková /

Kouření
Zdravotní rizika, testování závislosti.
/ Marie Hlavsová /

onko.amazonky@volny.cz
Prevence, samovyšetření, zdravý životní styl.
/ Ludmila Váchová, Jana Libařová /

SPOLEČE NSKÉ VĚ DY
ADRA
Mezinárodní humanitární organizace, pomoc dobrovolnického
centra nemocným a opuštěným lidem.
/ Ing. Dagmar Hoferková /

Médecins Sans Frontières
Lékaři bez hranic.
/ MUDr. Jan Trachta /

Právo v praxi
Fungování práva v každodenním životě na základě
skutečných soudních případů. / Michael Novotný /

Nebezpečí sekt a náboženských kultů
Nejdůležitější náboženské proudy u nás i ve světě,
destruktivní kulty, techniky získávání nových členů.
/ Doc. Tomáš Novotný /

Bible – základ evropské kultury
Vznik a předávání knihy knih. / Doc. Tomáš Novotný /

Judaismus
Výklad judaismu na základě filmu L.de Funés
„Dobrodružství rabína Jákoba“. / Doc. Tomáš Novotný /

Islám a střet kultur
Z religionistického pohledu vysvětlení kořenů problémů mezi
islámskou a tzv. západní civilizací. / Doc. Tomáš Novotný /

Buddhismus
Vznik a vývoj, současné rozšíření a regionální specifika,
buddhistická věrouka a praxe, sakrální architektura,
buddhismus v ČR. / PhDr. Přemysl Mácha, PhD. /

Hinduismus
Vznik a vývoj, vnitřní členění hinduismu, posvátné texty, věrouka, rituál, sakrální architektura, hinduismus v ČR.
/ PhDr. Přemysl Mácha, PhD. /

Přírodní náboženství
Přírodní svět a duchovní síly, šamanismus, náboženství severoamerických indiánů. / PhDr. Přemysl Mácha, PhD. /

Starověká náboženství
Charakteristické rysy nejstarších státních náboženství (Egypt,
Mezopotámie, Řecko a Řím, Mezoamerika), význam velkých
chrámových komplexů, pyramid a sakrálních staveb, představy
o posmrtném životě (egyptská Kniha mrtvých), lidské oběti
v předkolumbovské. Mezoamerice (Aztékové, Mayové).
/ PhDr. Přemysl Mácha, PhD. /

Holocaust
Vznik, útlak židů, koncentrační tábory, vyhlazovací tábory smrti.
/ Mgr. Šárka Špičáková /

Terorismus: Skrytá hrozba
Historie, hlavní teroristické skupiny a jejich politické cíle a metody. (AL KAIDA, IRA, ETA, OOP, HAMAS) / Mgr. Šárka Špičáková /

Teorie dlouhého ocasu
Teorie, která staví dosavadní ekonomiku na hlavu. Proč klesá
prodej CD alb, podle čeho si lidé vybírají oblíbenou TV stanici
a co je vlastně nej …? Nejlepší, největší, nejoblíbenější, nejprodávanější? Jak to zjistit a je to vůbec pravda? Okraj vítězí nad
mainstreamem. Ale jak oslovit ty, kdo jsou na okraji?
/ ThLic. Vladimír Šiler, Dr. /

Free – Zdarma!
Co je zadarmo a jak to, že je něco zadarmo? Jak to zařídit, aby
nikdo neprodělal? Teorie, která nutí přepsat dosavadní ekonomické zákony. Ekonomie bez peněz. / ThLic. Vladimír Šiler, Dr. /

Pirátství a squatování dat
Jánošíkovské přerozdělování. Husitské sdílení. Digitální komunismus. Bude jednou všechno všech? V kybersvětě a v digitální
podobě – žádný problém. / ThLic. Vladimír Šiler, Dr. /

Originál a kopie
Je plagiát hřích? Krize autora. Nové koncepce autorských práv
a duševního vlastnictví. / ThLic. Vladimír Šiler, Dr. /

SPEC-OPS
S.A.S., SEAL, GSG 9, Delta Forse- jednotky speciálního určení
v boji proti světovému terorismu. / Příslušník URNA /

Etiketa
Respektování pravidel společenského chování, praktické
návody a řešení společenských situací. / Bc. Jana Bilicerová /

Život nevidomých
Osobní výpověď učitele hudby, ukázky čtecího přístroje.
/ Milan Habrnál /

UM ĚNÍ

CESTO PI SNÉ
Panamericana
Na kole za 233 dnů , 26 233 km – směr Aljaška – Ohňová zem.
/ Vít Dostál /

Češi v Antarktidě
Výstavba první české vědecké stanice na ostrově Jamese Rosse
s týmem National Geographic.
/ RNDr. Hynek Adámek /

Hory shora
Příběhy nejen z deseti osmitisícovek- Mt. Everest, K2, Kangchenjunga, Makalu, Cho Oyu, Dhaulaghiri, Manaslu, Nanga
Parat, Broad Peak, Shisha Pangma. / Radek Jaroš /

Z 0 do 8000 metrů
Na mořských kajacích kolem Sardinie, lezení na ledopádech
v Rakousku, skalní lezení ve Španělsku, expedice na Huascarán
v Jižní Americe až po 8 167m vysokou Dhaulaghiri.
Vysvětlení základní techniky lezení, ukázka expedičního a horolezeckého materiálu. / Radek Jaroš /

Přehrady a povodně
Historie,vznik a ochrana před povodněmi, vodní zákon, první
přehrada v Čechách, technika. / Jiří Čaputa /

Výstavba přehrad a jejich vliv na krajinu
Výjimečnost přehrad dle geologického podloží, druhy přehrad
jejich funkce. / Jiří Čaputa /

Voda
Problematika zásobování vodou, její využívání, globální úbytek
ve světě i u nás, sledování kvality a zásob vody, znečišťování
vody s praktickými ukázkami vybavení na monitorování vody.
/ Ing. Radim Ptáček, Ph.D. /

Staré ekologické zátěže
Existence a způsob řešení ekologických zátěží, znečištění
podzemních a povrchových vod, působení na lidské zdraví
a ekosystémy v České republice a ve světě.
/ Ing. Radim Ptáček, Ph.D. /

Dějiny umění v obrazech
Základní umělecké slohy, architektura, malířství a sochařství,
díla české a světové provenience. Cyklický pořad.
1. Gotika
2. Renesance
3. Baroko
4. Významné směry přelomu 19. a 20. století
impresionismus, expresionismus, secese
5. Moderní umění 1. poloviny 20. století
kubismus, surrealismus, funkcionalismus, abstrakce
/ Mgr. Gabriela Pelikánová /

centr um kultur y a vzdělávání
Moravská Ostrava, příspěvková organizace

N a b ídky po ř a d ů
pro 2 . st u pe ň Z Š a st ř ední školy

Velikonoce - Kristovy pašije v proměnách staletí
Pašijový týden ve výtvarných a významových souvislostech,
ukázky malířství a sochařství. / Mgr. Gabriela Pelikánová /

Vánoce - Příběhy Kristova narození v proměnách staletí
Konkrétní výtvarná díla od gotiky až po současnost.
/ Mgr. Gabriela Pelikánová /

Stezkou indiánů Natchez Trace
400 mil přes gumovníkové mokřady a bavlníková pole.
/ Ing. Radim Ptáček, Ph.D. /

Bližší informace a objednávky pořadů:
Kulturní zařízení Gama

Gen Píky 13A/2975, 702 00 Ostrava
Tel. 596 611 760, 774 905 686
www.ckv – ostrava.cz
gama@ckv-ostrava.cz
Těšíme se na spolupráci
Šárka Dospivová, Eliška Moskvová
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