HISTORIE
HISTORICKÉ SEMINÁŘE
Přehled vypsaných seminářů z
historie a dějin umění.

Obsah

Semináře jsou určeny pro:

NOVINKA! Ukažte turistům nejlepší
plastiky Davida Černého!................ 2

 průvodce Prahou,
 průvodce cestovního ruchu,
 pedagogy ZŠ, SŠ,
 zájemce o historii z řad odborné
i laické veřejnosti.
Po ukončení každého semináře
obdržíte osvědčení o absolvování.
Přeji Vám příjemné studium a
mnoho úspěchů u závěrečné zkoušky!!
PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová,

ředitelka

Navštivte nás osobně!
Na Morání 5, 128 00 Praha 2
(pondělí až pátek 9:00 – 16:00)

Telefonujte na 224 916 485
Na Morání 5, 128 00 Praha 2
(pondělí až pátek 9:00 – 16:00)
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Pište na e-mail: kurzy@tyrkys.cz

Přihlaste se ještě dnes!!!
Počet míst je omezen!!!

NOVINKA! Okružní jízda v Praze
autobusem – autem – pěšky – velký
rozdíl! ............................................ 3
NOVINKA! Jak připravit prohlídku
pro děti v Praze a Česku ......... Chyba!
Záložka není definována.
NOVINKA! Poslední cesta Karla IV.
Prahou v roce 1378 ........................ 4

Přednáška je vedena
přehlednou formou.

Ukažte turistům
nejlepší plastiky
Davida Černého!


Víte, kde se v Praze nachází obří Trabant
na sloních nohách?



Znáte historii tzv. Babies?



Ukazejete turistům sochu sv. Václava,
který sedí na mrtvém koni?



Víte, kam se poděl tzv. Klikující autobus?



A co třeba Viselec nebo Entropa?

zajímavou,

poutavou

a

Odpovědi na všechny tyto otázky dostanete na
našem semináři o umělci Davidovi Černém.
David Černý je současný český umělec a autor
mnoha kontroverzních plastik, které znají turisté
z celého světa. Autor je významný tím, že rád
provokuje a především šokuje. Zcela jistě jste již
některé z jeho výtvorů viděli.

CENA: 300. Na závěr obdržíte osvědčení o
absolvování. (cena obsahuje desky, papíry na psaní
a prezentaci přednášky na CD)
Přednáší: PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová,
ředitelka a zakladatelka TYRKYS, dlouholetá
zkušená průvodkyně
Termíny (klikněte a přihlaste se):

14. ledna 2017 (sobota) od 10:00 do 12:00 hodin

Přihlaste se ještě dnes!!! Počet míst je
omezen!!!
Telefonujte na +420 224 917 908

Během přednášky Vám představíme nejzajímavější
plastiky Davida Černého v Praze a na dalších
místech. Dozvíte se zajímavé informace o vzniku
těchto plastik a jejich historii. Dále Vám ukážeme,
jak pomocí takovýchto zajímavostí zpestřit výklad o
Praze, a upoutat pozornost klienta.

Pište na e-mail: kurzy@tyrkys.cz
Navštivte nás Na Moráni 5, Praha 2
Webové stránky www.tyrkys.cz

Přednáška je vhodná pro průvodce, průvodce
Prahou, pedagogy středních i základních škol, pro
zájemce o historii a studenty středních a vysokých
škol.
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Okružní jízda
v Praze autobusem –
autem – pěšky –
velký rozdíl!
Přednáší : PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová,
ředitelka TYRKYS, odborná lektorka a dlouholetá
zkušená průvodkyně

Okružní jízda Prahou patří mezi nejoblíbenější
prohlídky mezi turisty. Seznámíte se s nejčastějšími
trasami v Praze, praktickými radami a tipy
k jednotlivým místům v Praze. Dozvíte se, jak si
rozvrhnout a načasovat program a na co si máte dát
pozor při okružce autobusem nebo autem.

Semináře se mohou účastnit:


Všichni průvodci s platnou
Průvodce pro region Praha,
Prahou



Absolventi a studenti TYRKYS - kurzu
Průvodce pro region Praha, Průvodce
Prahou
a Spojeného kurzu Průvodce
cestovního ruchu + Praha i před zkouškou



Seminář není určen pro širokou veřejnost

V semináři se naučíte:


základní trasu Prahou při okružní jízdě
autobusem - kudy smí jet autobus



které významné památky při okružní jízdě
autobusem ukazujete turistům



kde v Praze smí zastavit autobus - místa pro
nástup a výstup klientů



kde v Praze může autobus parkovat (tak,
abyste měli k památkám co nejblíže)



základní trasu okružní jízdy Prahou
minibusem a osobním automobilem



jak se liší okružka autobusem a osobním
autem

zkouškou
Průvodce

CENA: 300 Kč, zahrnuje vlastní přednášku,
prezentaci na CD, osvědčení o absolvování
semináře.
Přednáší: PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová,
ředitelka a zakladatelka TYRKYS, dlouholetá
zkušená průvodkyně
TERMÍNY (klikněte a přihlaste se):
14. ledna 2017 (sobota) od 13:00 do 15:00 hodin



specifika okružní jízdy osobním autem - pro
VIP klienty

Seminář se koná v učebně Tyrkys, Na Moráni 5,
Praha 2.



průvodcovský výklad a chování průvodce v
autě a autobuse

Přihlaste se ještě dnes!!!



jak naplánovat polodenní a celodenní
okružku s využitím autobusu nebo osobním
autem

Počet míst je omezen!!!
Telefonujte na +420 224 917 908
Pište na e-mail: kurzy@tyrkys.cz
Navštivte nás Na Moráni 5, Praha 2
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Jediná žena na
českém trůně
- Marie Terezie

Přednášet bude PhDr. František Kadlec, který je
znám svým poutavým a bohatým výkladem velice
zajímavou a přehlednou formou. Na semináři
obdržíte desky, papír na psaní a v závěru osvědčení
o absolvování.
Kurz je určen průvodcům, pracovníkům v cestovním
ruchu, pedagogům, studentům, a všem, kdo se
chtějí zdokonalit v dané tématice.

Rok 2017 je významným výročím Marie Terezie. Je
tomu totiž přesně 300 let, co se tato česká a uherská
královna narodila. A právě proto jsme pro vás
připravili velice zajímanou přednášku k příležitosti
oslav tohoto velkého jubilea. Nenechte si ujít tuto
událost a přihlaste se na jedinečnou přednášku,
kterou povede průvodce přímo z Pražského hradu –
odborník ve svém oboru, PhDr. František Kadlec.

CENA: 400 Kč.

V přednášce si připomeneme její čtyřicetiletou vládu
z pohledu obyvatel českého království a Prahy.
Potvrdilo se dávné rčení „Běda národu, kterému
žena vládne“?

TERMÍNY (klikněte a přihlaste se):
7. března 2017 (úterý) od 17:00 do 18:45 hodin

V průběhu přednášky uvidíte velmi bohatou
obrazovou dokumentaci, která Vás zavede do míst
historicky významných pro české dějiny, a díky níž
se přenesete do doby 18. století.
Přednáška se koná v učebně Tyrkys, Na Moráni
5, Praha 2.

Přihlaste se ještě dnes!!!
Počet míst je omezen!!!
Telefonujte na +420 224 917 908
Pište na e-mail: kurzy@tyrkys.cz
Navštivte nás Na Moráni 5, Praha 2
Webové stránky www.tyrkys.cz
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Drážďany pro
průvodce – příprava
nejen na adventní
zájezdy…

Obsah:

V době adventu se každoročně vydává mnoho
turistů do Drážďan, německého města poblíž
českých hranic, které každého uchvátí jak svými
monumentálními historickými památkami, tak
svou poklidnou předvánoční atmosférou.



základní trasy a prohlídky v Drážďanech



které významné památky v Drážďanech
ukazujete turistům



zajímavosti města - adventní trhy, nákupy



jak do Drážďan - vlakem, autobusem

Semináře se mohou účastnit:

Lidé jezdí do Drážďan nejen shánět vánoční
dárky, nakupovat krásné věci pro své nejbližší, ale
také obdivovat impozantní prostředí historické
části města. Toto je pochopitelně veliká
příležitost pro průvodce, kteří mnohdy jezdí
s turisty, aby je zasvětili do historie města, a
zajistili tak cestovatelům neopakovatelné zážitky,
vzpomínky a nabyté vědomosti.



Všichni průvodci s platnou
Průvodce pro region Praha,
Prahou



Absolventi a studenti TYRKYS - kurzu
Průvodce pro region Praha, Průvodce
Prahou
a Spojeného kurzu Průvodce
cestovního ruchu + Praha i před zkouškou

zkouškou
Průvodce

CENA: 400 Kč, zahrnuje vlastní přednášku,
prezentaci na CD, osvědčení o absolvování
semináře – obdrží pouze průvodci cestovního ruchu.
Přednáší: PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová,
ředitelka a zakladatelka TYRKYS, dlouholetá
zkušená průvodkyně

Připravte se jako průvodce na takovou cestu!
Máme pro Vás zbrusu nový seminář, na kterém se
naučíte, jak provádět turisty v Drážďanech,
upozorní na nejzajímavější místa, zajímavosti
města a další užitečné rady a informace.

Po ukončení semináře můžeme zůstat a neformálně
diskutovat a vyměnit si další zkušenosti.
TERMÍNY (klikněte a přihlaste se):
21. listopadu 2016 od 17:15 do 19:30 hodin
29. listopadu 2016 od 17:15 do 19:30 hodin
Seminář se koná v učebně Tyrkys, Na Moráni 5,
Praha 2.

Přihlaste se ještě dnes!!!
Počet míst je omezen!!!
Telefonujte na +420 224 917 908
Pište na e-mail: kurzy@tyrkys.cz
Navštivte nás Na Moráni 5, Praha 2
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Passau pro průvodce
– příprava nejen na
adventní zájezdy …
Každoročně se v předvánoční době vydá do
zahraničí za vánočními nákupy mnoho turistů.
Jezdí nejen nakupovat, ale také obdivovat tamní
památky.
Využijte tuto jedinečnou příležitost a přihlaste se
na náš nový seminář, který Vám ukáže, jak
správně provádět turisty v zahraničí v adventní
době. Konkrétně se přednáška bude zaměřovat
na německé město Passau.

CENA: 400 Kč, zahrnuje vlastní přednášku,
prezentaci na CD, osvědčení o absolvování
semináře – obdrží pouze průvodci cestovního ruchu.

Přednášku povede zkušená průvodkyně, lektorka,
zakladatelka a ředitelka školy TYRKYS. Přednáška
bude velmi zajímavá, vykládána přehlednou
formou a založena na vlastních zkušenostech a
praktických radách zkušené průvodkyně.

Přednáší: PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová,
ředitelka a zakladatelka TYRKYS, dlouholetá
zkušená průvodkyně
Po ukončení semináře můžeme zůstat a neformálně
diskutovat a vyměnit si další zkušenosti.

Dozvíte se:


základní trasy a prohlídky v Passau



které významné památky v Passau
ukazujete turistům

TERMÍNY (klikněte a přihlaste se):
14. listopadu 2016 od 17:15 do 19:30 hodin.



zajímavosti města - adventní trhy, nákupy



jak do Passau - autobusem, osobním
autem

Seminář se koná v učebně Tyrkys, Na Moráni 5,
Praha 2.

Přihlaste se ještě dnes!!!
Počet míst je omezen!!!
Telefonujte na +420 224 917 908

Semináře se mohou účastnit:




Všichni průvodci s platnou
Průvodce pro region Praha,
Prahou

Pište na e-mail: kurzy@tyrkys.cz

zkouškou
Průvodce

Navštivte nás Na Moráni 5, Praha 2

Absolventi a studenti TYRKYS - kurzu
Průvodce pro region Praha, Průvodce
Prahou
a Spojeného kurzu Průvodce
cestovního ruchu + Praha i před zkouškou
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