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Zůstaňte s námi i po skončení kurzu!!!  
 

TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o., Na Moráni 5, 120 00 Praha 2 
IČ 62586319, DIČ CZ62586319 www.tyrkys.cz, tel.: 224 916 485  e-mail: kurzy@tyrkys.cz 

 
Všechny akce se konají v prostorách TYRKYS, Na Moráni 5, Praha 2, jen pár kroků od stanice metra Karlovo 
náměstí a tramvají Palackého náměstí.  

Přihlaste se zasláním e-mailu na kurzy@tyrkys.cz nebo na našem webu www.tyrkys.cz je u každého kurzu        
on-line přihláška.  TELEFONUJTE -  224 916 485 - PIŠTE na kurzy@tyrkys.cz Více informací o seminářích a 
možnost přihlášení na www.tyrkys.cz v sekci KURZY-historie, přednášky 

 

NOVINKA – Stavební vývoj chrámu sv. Víta na Pražském hradě –  začátečníci i pokročilí 
Víte, že  

• že katedrála je již třetím monumentálním kostelem na tomto místě,  

• že první stavitel chrámu Matyáš z Arrasu vedl stavbu pouhých 8 let, 

• že druhý stavitel chrámu Petr Parléř převzal stavbu ve 23 letech, 

• že katedrála byla velmi dlouho nedokončená,  

• že vlastní stavba chrámu od položení základního kamene k dokončení trvala 585 let? 
Koná se: 22. října (pondělí )  od 17:15 – 19:15          cena: 400,- Kč (obsahuje osvědčení + prezentaci na CD) 
Přednáší: PhDr. Rudolf Pošva, CSc.  
Více informací a možnost přihlášení:  https://www.tyrkys.cz/akce/novinka-stavebni-vyvoj-chramu-sv-vita-na-
prazskem-hrade-vit1-2018.html 
 

NOVINKA Poznejte tajemství pražských pomníků –  začátečníci i pokročilí 
Dozvíte se,  

• co  je vlastně „pomník“ ,  

• seznámíte se s jednotlivými pomníky v Praze,  

• dozvíte se, proč vznikly 

• kdo je financoval a další zajímavé informace  
Koná se: 24. října (středa)  od 17:15 – 20:00                           cena: 400,- Kč (obsahuje osvědčení + prezentaci na CD) 
Přednáší: PhDr. Rudolf Pošva, CSc.  
Více informací a možnost přihlášení:  https://www.tyrkys.cz/akce/novinka-poznejte-tajemstvi-prazskych-
pomniku-pmn1-2018.html 
 
 
Jak začít pracovat jako průvodce ? Základní rady + jak se propagovat na sociálních sítích  
Facebook, Instagram a další sociální sítě pro průvodce - (pro začátečníky i pokročilé průvodce) 
 
Proč navštívit seminář – přednášku o sociálních sítích?  

• Budeme se věnovat praxi – žádná suchá teorie, ale podělím se s Vámi o své lety ověřené 
zkušenosti průvodkyně zahraničních i tuzemských turistů. 

• Vše se dozvíte srozumitelnou formou – pokud čemukoliv nebudete rozumět, můžete se optat. 
Navíc si ukážeme mnoho praktických příkladů. 

• Seminář pro Vás bude inspirující – již mnoho kolegů před Vámi se dalo inspirovat a vybudovali si 
úspěšnou pozici průvodce na sociálních sítích. 

• Vše, co se dozvíte, opravdu funguje v reálném životě, protože to jsou informace ověřené 
zkušeností a praxí. 

Koná se: 30. října (úterý)  od 17:30 – 20:00                           cena: 500,- Kč (obsahuje osvědčení + prezentaci na CD) 
Přednáší: PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová   
Více informací a možnost přihlášení:  https://www.tyrkys.cz/akce/jak-se-propagovat-jako-pruvodce-na-
socialnich-sitich-vyuzijte-facebook-instagram-pro-svuj-byznys-s2018-2.html 
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NOVINKA - Tvůrci, kazitelé a padělatelé peněz - Vzestupy a pády české měny v 10. - 20. století. –  začátečníci i 
pokročilí 

Koná se: 31. října 2018 (středa ) od 17:00 – 19:00 hodin  
Dozvíte se: 

• Jak vypadaly nejstarší mince, které vznikly na našem území 

• Příčiny a důsledky nejvýznamnějších mincovních reforem 

• Jaká byla v 16. století denní mzda tesaře, zedníka či kominíka 

• Kolik stála kopa vajec, sud vína nebo pár bot 

• Jaký postup používala k výrobě falešných mincí nejznámější pokoutní dílna v Čechách 
Koná se: 31. října 2018 (středa ) od 17:00 – 19:00 hodin  
Přednáší: PhDr. Jan Boublík, historik, numismatik, průvodce,  cena: 400,- Kč (obsahuje osvědčení + prezentaci na CD)  

Více informací a možnost přihlášení:  https://www.tyrkys.cz/akce/novinka-tvurci-kazitele-a-padelatele-penez-
vzestupy-a-pady-ceske-meny-v-10-20-stoleti-boub2-2018.html 
 

 
 
 
 
 

NOVINKA  Barokní kultura na dvoře Vídeňských Habsburků –  začátečníci i pokročilí 

• Přednáška obsahuje systém reprezentace Habsburků v tomto období, dvorský a pohřební 
ceremoniál, kulturu oslav významných událostí a výročí, kulturní zájmy Habsburků a jejich 
podporu jistých oborů dvorské kultury.  

• Tento celek je myšlen jako základní zdroj inspirace pro českou šlechtickou kulturu barokního 
období. 

Koná se: 1. listopadu 2018 (čtvrtek ) od 17:30 – 19:30 hodin             
Přednáší: PhDr. Rudolf Pošva, CSc. – historik umění, odborný lektor a průvodce                                     Cena: 400,- Kč                                                    
.                                                                                                                                (obsahuje osvědčení + prezentaci na CD) 
Více informací a možnost přihlášení:  https://www.tyrkys.cz/akce/barokni-kultura-na-dvorech-videnskych-
habsburku-barkul1-2018.html 
 

 
 
 
 
 
O čem mluví Pražská domovní znamení – spíše začátečníci a méně pokročilí  

• Víte, jak to bylo s číslováním pražských domů, kdo a kdy je nechal číslovat?  

• Víte, proč mají domy v Praze červené a modré číslo?  

• Znáte logiku přidělování domovních čísel?  

• Víte, kdy a jak vznikala a co vyjadřovala domovní znamení?  
Koná se: 5. listopadu (pondělí) od 17:15 – 19:15   
Přednáší: PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová, zakladatelka  TYRKYS, zkušená lektorka a průvodkyně     Cena: 400,- Kč 
                                                                                                                             (obsahuje osvědčení + prezentaci na CD) 
Více informací a možnost přihlášení:  https://www.tyrkys.cz/akce/o-cem-mluvi-prazska-domovni-znameni-
historie-a-legendy-zn2-2018.html 
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Drážďany, jak je ještě neznáte  
Víte,  

• proč se Zwinger nazývá německý Louvre?  

• jak to bylo s dostavbou tzv. Frauenkirche?  

• že se Drážďany pyšní nejoriginálnější a nejkrásnější mlékárnou na světě?  

• kde se za deště pořádá koncert pod širým nebem?  

• ke které restauraci s krásnou vyhlídkou Vás zaveze pozemní lanovka?  

• proč byly Drážďany vyškrtnuty ze seznamu památek UNESCO? 
Koná se: 6. listopadu (úterý) od 17:30 – 19:30   
Přednáší: PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová, zakladatelka  TYRKYS, zkušená lektorka a průvodkyně     Cena: 400,- Kč 
                                                                                                                             (obsahuje osvědčení + prezentaci na CD) 
Více informací a možnost přihlášení:  https://www.tyrkys.cz/akce/drazdany-jak-je-jeste-neznate-priprava-
nejen-na-adventni-zajezdy-dr1-2018.html 
 
 

Přehled historie a dějin umění – základní přehled  
Seminář je vhodný jako příprava na zkoušku Průvodce cestovního ruchu, Průvodce pro region Praha, na maturitu a 
vůbec pro všechny, kdo mají zájem o historii a dějiny umění. Přednáška je vedena zajímavou a poutavou formou a 
je doplněna bohatou prezentací s mnoha obrazovými materiály.  
Cena semináře:  1000 Kč za všechny 3 bloky (cena zahrnuje desky, papíry na psaní, na závěr obdržíte osvědčení o 
absolvování) 
Termín:      7. listopadu (středa) od 9:00 do 12:00 a 13:00 do 16:00 a v pátek 9. listopadu od 9:00 do 12:00 hodin  
Přednáší: Ing. arch Jaroslav Horký 
Více informací a možnost přihlášení:  https://www.tyrkys.cz/akce/modul-prehled-ceske-historie-a-dejin-kultury-
hist4-2018.html 

 
 

Hurá na zkoušku průvodce cestovního ruchu - refresh znalostí!  
Proč?  

• získat sebevědomí a nebát se jít ke zkoušce  

• zopakovat si zapomenuté  

• zacílit své učení na úspěch u zkoušky  
Co Vás čeká?  

• divoká jízda opakování znalostí průvodce PRAHOU 

• řeknu Vám nejžhavější informace o zkoušce  

• dostanete aktuální zkušební otázky + CD s informacemi  

• procvičíte si otázky, ve kterých se nejvíce chybuje   

• získáte návod, jak se nejlépe vrhnout na písemnou práci  

• vyzkoušíte si praktickou část zkoušky   

• vyzkoušíte si ukázku vzorového testu  
S kým?  s PhDr. Jolanou Kopřiva Myslivcovou, autorizovanou osobou, zkoušející, ředitelkou a 
zakladatelkou TYRKYS 
Kdy?  9. listopadu (pátek) od 10:00 do 12:00 a od 13:00do 16:00  
Za KOLIK?   Cena: 1 000 Kč  
A ještě jedna výhoda!  
získáte kupón na motivační slevu 300 Kč z ceny odborné části zkoušky :-) 
Více informací a možnost přihlášení:  https://www.tyrkys.cz/akce/novinka-hura-na-zkousku-pruvodce-prahou-
refresh-znalosti-r-pha2-2018.html 
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NOVINKA Petr Brandl a kostel sv. Markéty v Břevnově  

• Kostel sv. Markéty v Břevnově a místní benediktinský klášter jsou nedílně spjati s donátorskou 
aktivitou místních opatů v době baroka.  

• Z nich svým komplexním přístupem vynikal opat Otmar Zinke. 

• Díky němu je komplex zdejšího kláštera pokládán i v evropském kontextu za jeden z 
nejucelenějších příkladů barokních klášterů vůbec.  

• Opat Otmar jako architekta zaměstnal od roku 1709 Kryštofa Dientzehofera, díky němuž je zdejší 
kostel sv. Markéty asi nejkrásnějším příkladem tzv. pronikové barokní architektury. 

• Tento vrcholný architektonický projev své doby se opat Otmar rozhodl vyzdobit podle jím 
vymyšleného ikonografického systému, ve kterém měly být připomenuty nejen dějiny kláštera, 
nejdůležitější postavy benediktinského řádu a obecněji dějin církve, ale i jeho osobní patron sv. 
Otmar. 

• Do tohoto systému byl pojat i cyklus šesti oltářních obrazů od mistra našeho vrcholného baroka 
Petra Brandla. 

• Petr Brandl na obrazech pro kostel sv. Markéty pracoval velmi soustředěně a vytvořil jeden ze 
svých nejkvalitnějších malířských souborů. 

• Z hlediska architektury celku kostela je nesmírně zajímavé i zakomponování Brandlových obrazů 
do iluzívně malovaných oltářních architektur.   

Koná se: 12. listopadu (pondělí) od 17:15 – 19:15   
Přednáší: Přednáší: PhDr. Rudolf Pošva, CSc. – historik umění, odborný lektor a průvodce           Cena: 400,- Kč 
                                                                                                                          (obsahuje osvědčení + prezentaci na CD) 
Více informací a možnost přihlášení:  https://www.tyrkys.cz/akce/novinka-petr-brandl-a-kostel-sv-markety-v-
brevnove-br1-2018.html 
 
 
 

NOVINKA  Staňte se expertem na město Vídeň  

Víte,  
že vídeňský Prater patří mezi nejstarší a nejnavštěvovanější zábavní parky v Evropě?  
že ZOO Vídeň je nejstarší na světě?  
že se ve Vídni nachází druhý největší hřbitov v celé Evropě a najdete zde hroby velikánů jako například  

Beethovena, Schuberta, Brahmse  a celé rodiny Straussů?  
že poté, co císařská rodina odešla, zůstalo po ní v tzv. Schatzkammer - klenotnici mnoho klenotů včetně 

skutečných skvostů?  
Naučím Vás:  
základní trasy a prohlídky ve Vídni  
které významné památky ve Vídni ukazujete turistům  
zajímavosti města - nákupy   
jak do do Vídně - vlakem, autobusem 
Koná se: 13. listopadu (úterý)  od 17:15 – 19:15          cena: 400,- Kč (obsahuje osvědčení + prezentaci na CD) 
Přednáší: PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová  
Více informací a možnost přihlášení: https://www.tyrkys.cz/akce/novinka-stante-se-expertem-na-mesto-viden-
vid1-2018.html 
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Pracovník cestovní kanceláře – rozšiřující modul 
Naučím Vás:  

• tvorba vlastního produktu  

• rozdíl mezi zájezdem a výletem (legislativa) 

• rozdíl cestovní agentura x koncesovaná cestovní kancelář          (legislativa, jak získat koncesi)  

• tvorba produktu cestovního ruchu - výlet, zájezd 

• kalkulace ceny  

• prodej produktu  

• základy provizního prodeje, výhody a nevýhody provizního prodeje   

• jak oslovit cestovní kanceláře a získat produkt k proviznímu prodeji 

• jak provizně prodávat  
Koná se: 17. listopadu (sobota) od 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00          
cena: 1 900 Kč (cena je platná pouze pro absolventy kurzu TYRKYS - Průvodce, Spojený kurz Průvodce a Delegát, 
kteří absolvovali od roku 2005, ostatní - vyžádejte si kalkulaci) 
Přednáší: PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová  
Více informací a možnost přihlášení: https://www.tyrkys.cz/akce/cestovni-kancelar-pracovnik-cestovni-
kancelare-rozsirujici-modul-ck-3-2018.html 
 
 

Účetnictví pro průvodce a delegáty  
Co se naučíte? 

• Naučíte se pracovat s účetními doklady (hotovostní příjmové i výdajové doklady, faktury a další). 

• Naučíte se vést daňovou evidenci, vytvořit účetní uzávěrku, vyplnit daňové přiznání. 

• Seminář je veden srozumitelnou, jednoduchou, přehlednou a poutavou formou. Velká pozornost je 
věnována praktickým příkladům.  

Naším cílem je NAUČIT Vás účetnictví tak, jak v praxi potřebujete! 
Koná se: 18. listopadu (neděle) od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin  
Přednáší: Ing. Jana Mesterová  
Více informací a možnost přihlášení: https://www.tyrkys.cz/akce/danova-evidence-zaklady-ucetnictvi-pro-
pruvodce-a-delegaty-dan-ev-2018-002.html 
  
 

 
Zlatá ulička na Pražském hradě – začátečníci  
Koná se: 21. listopadu  (středa) od 17:30 – 19:30   
Přednáší: PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová, zakladatelka  TYRKYS, zkušená lektorka a průvodkyně     Cena: 400,- Kč 
Více informací a možnost přihlášení:  https://www.tyrkys.cz/akce/zlata-ulicka-a-severni-opevneni-prazskeho-

hradu-zlata4-2018.html 
 
 

 
NOVINKA - Pražské synagogy  
Přednáška o pražských synagogách bude pojata jako historický přehled synagog postavených na území Prahy, a to 
počínaje raným středověkem a konče první polovinou dvacátého století. 
Samozřejmě bude též pojednáno i o synagogách dnes již zbořených. 
Přednáší:  PhDr. Rudolf Pošva, CSc - historik umění, zkušený průvodce  
Koná se: 27. listopadu (úterý) od 17:30 - 19:45 hodin v TYRKYSu  
Cena: 400 Kč zahrnuje (vlastní přednášku, prezentaci na CD, osvědčení o absolvování semináře) 
Více informací a možnost přihlášení:  https://www.tyrkys.cz/akce/novinka-prazske-synagogy-syn1-2018.html 
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Základy první pomoci – naučte se používat laický defibrilátor  
Platí nová pravidla v poskytování laické první pomoci!  
Naučte se použít laický defibrilátor (AED)  

• dnes jsou na mnoha veřejných místech (obchodní domy, divadla atd) 

• obsluha je jednoduchá, zvládne ji i laik  

• hlasová nápověda přístroje provede zachránce celým postupem  
Minimum teorie - hlavně praxe - defibrilátory a zkušební figuríny zajištěny!  
Přednáší:  Marek Hylebrant, školitel záchranné služby  
Koná se: 30. listopadu (pátek) od 13:00 - 15:00 hodin v TYRKYSu  
Cena: 400 Kč zahrnuje (vlastní přednášku, prezentaci na CD, osvědčení o absolvování semináře) 
Více informací a možnost přihlášení:  https://www.tyrkys.cz/akce/zakladni-seminar-prvni-pomoci-naucte-se-

pouzit-defibrilator-aed-pp2018-list.html 
 
 

Pracovník cestovní kanceláře – rozšiřující modul 
Naučím Vás:  

• tvorba vlastního produktu  

• rozdíl mezi zájezdem a výletem (legislativa) 

• rozdíl cestovní agentura x koncesovaná cestovní kancelář          (legislativa, jak získat koncesi)  

• tvorba produktu cestovního ruchu - výlet, zájezd 

• kalkulace ceny  

• prodej produktu  

• základy provizního prodeje, výhody a nevýhody provizního prodeje   

• jak oslovit cestovní kanceláře a získat produkt k proviznímu prodeji 

• jak provizně prodávat  
Koná se: 2. prosince (neděle)  od 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00          
cena: 1 900 Kč (cena je platná pouze pro absolventy kurzu TYRKYS - Průvodce, Spojený kurz Průvodce a Delegát, 
kteří absolvovali od roku 2005, ostatní - vyžádejte si kalkulaci) 
Přednáší: PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová  
Více informací a možnost přihlášení: https://www.tyrkys.cz/akce/cestovni-kancelar-pracovnik-cestovni-
kancelare-rozsirujici-modul-ck-4-2018.html 

 
 

Nové Město Pražské, jak ho ještě neznáte  
Co se dozvíte?  

• založení Nového Města pražského, 

• významu Nového Města pražského, 

• urbanistickém pojetí Nového Města, 

• jak vypadal prostor Nového Města před a po jeho založení, 

• poznáte důležité stavby, které byly součástí založení Nového Města, jako byly farní, klášterní a kapitulní 
kostely, kláštery a Novoměstská radnice, 

• uvidíte dokumentaci největších urbanistických proměn Nového Města v pozdějších dobách, 

• seznámíte se zmizelými stavbami z doby založení i z pozdějších dob. 
Koná se: 10. prosince (pondělí) od 17:00 – 19:00  
cena: 400 Kč  
Přednáší: PhDr. Rudolf Pošva, CSc.   
Více informací a možnost přihlášení: https://www.tyrkys.cz/akce/nove-mesto-prazske-jak-ho-jeste-neznate-
2018-nove1.html 
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Základy první pomoci u dětí  
Platí nová pravidla v poskytování laické první pomoci!  
Minimum teorie - hlavně praxe - defibrilátory a zkušební figuríny zajištěny!  
Co se dozvíte a naučíte? 

• dozvíte se, jak úrazům dětí předcházet - prevence je důležitá,  

• naučíte se poskytnout základní laickou první pomoc,  

• dozvíte se, co dělat, když dítě pozře nějaký prostředek v domácnosti, sní jedovatou rostlinu či její plod. 
Přednáší:  Marek Hylebrant, školitel záchranné služby  
Koná se: 11. prosince (středa) od 15:00 - 16:30 hodin v TYRKYSu  
Cena: 400 Kč zahrnuje (vlastní přednášku, prezentaci na CD, osvědčení o absolvování semináře) 
Více informací a možnost přihlášení:  https://www.tyrkys.cz/akce/seminar-urazy-a-prvni-pomoc-u-detiseminar-

urazy-a-prvni-pomoc-u-deti-ppd2018-11pros.html 

 
 
 

Sledujte NOVINKY na našem webu 😊 www.tyrkys.cz  
 

TYRKYS, škola kultury podnikání + JOMYS, tourist centrum, s.r.o  
Nabízíme:  

✓ přípravné kurzy + státní zkoušky profesní kvalifikace pro: 
Průvodce cestovního ruchu 
Průvodce Prahou  
Delegáty  
Pracovníky cestovních kanceláří  

✓ semináře akreditované MŠMT ČR jako DVPP  
✓ semináře a exkurze pro pedagogy  
✓ přednášky o Praze a prohlídky Prahy  
✓ pronájem učeben na setkání, semináře, kurzy 

 
Kontaktní osoba: PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová, tel.: 602 204 123 
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