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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 

 
Máte při slově účetnictví kopřivku? Daňová evidence pro průvodce  
Naučíte se vše, co průvodce přednáší Ing. Jana Mesterová – ráda Vám předá své zkušenosti! Co se dozvíte? Minimum 
teorie – maximum toho, co průvodce opravdu potřebuje 

Cena: 1000 Kč (cena obsahuje desky, papíry na psaní ).  Na závěr semináře obdržíte osvědčení.  

Koná se: 15. září od 9:00 do 12:00 hodin a v neděli 16. září od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin 
Více informací a možnost přihlášení: https://www.tyrkys.cz/akce/danova-evidence-zaklady-ucetnictvi-pro-
pruvodce-a-delegaty-dan-ev-2018-001.html 

Pražská  nádraží –  začátečníci i pokročilí 
• Co se dozvíte?  

Co společného měl Joachim Barrande se železnicí? 

• Kde se na území dnešní Prahy nachází nejstarší nádražní budova? 

• Jak vypadaly lokality předtím, než na nich byla postavena současná nádraží? 

• Kdy a kde se Pražané mohli svézt poprvé parním strojem? 

• Víte, kde dříve stávalo nádraží Bruska, Těšnov či Královské Vinohrady? 

• Připomeneme si významné stavitele českých železnic na úsvitu železniční éry - Aloise Negrelliho, Jana 
Pernera či rodinu Lannovu. 

• Neuskutečněná železnice přes Kampu a Karlův most. 

• Řekneme si, na jakých nádražích se nacházejí původní císařské čekárny, a jaké významné osobnosti v nich 
čekaly na vlak.  

Koná se: 17. září (pondělí) od 17:00 – 19:00   
Přednáší: Tomáš Bezouška                                                       Cena: 400,- Kč (obsahuje osvědčení + prezentaci na CD) 
Více informací a možnost přihlášení: https://www.tyrkys.cz/akce/novinka-prazska-nadrazi-a-zacatky-zeleznice-

na-uzemi-prahy-bez2.html 
 

NOVINKA Praha vědecká a astronomická –  začátečníci i pokročilí 
Dozvíte se, 
kteří astrologové, hvězdáři, alchymisté a vědci působili v Praze, 
jaká byla spolupráce Keplera a Braheho v Praze,  
jaká byla příčina úmrtí Tychona Braheho a kde je pohřben, 
kde vznikla v Praze první pozorovatelna oblohy, 
jak dlouho se měří v Praze teplota vzduchu a jaké byly za tu dobu zaznamenány rekordy, 
jak funguje pražský orloj, 
jak se v Praze určoval čas, 
která místa a památky v Praze astronomicky fungují, 
co na Praze miloval Albert Einstein. 
Koná se: 2. října (úterý) od 17:30 – 19:30 
Přednáší: Tomáš Bezouška, zkušený průvodce, odborný lektor, specialista na technické památky  

                                                                                                    Cena: 400,- Kč (obsahuje osvědčení + prezentaci na CD) 
Více informací a možnost přihlášení: https://www.tyrkys.cz/akce/novinka-praha-vedecka-a-astronomicka-

bez2.html 
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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: 3. října (středa)  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-poznejte-tajemstvi-prazskych-
pomniku-pmn1-2018.html 
 
 
 

NOVINKA  Dílo Karla Škréty v Pražských kostelech –  začátečníci i pokročilí 

• V první části přednášky bude krátce představen malíř Karel Škréta a jeho místo v dějinách českého 
barokního umění a do jisté míry i to, jaké postavení v tehdejší pražské společnosti zaujímal. 

• S tím totiž úzce souvisí i jeho poměrně značná umělecká aktivita soustředěná na spolupráci s různými 
pražskými církevními institucemi.    

• Největší soubor Škrétových děl se dochoval v kostele Panny Marie před Týnem, a to dokonce většinou ve 
stejných oltářích, kam je osazoval sám malíř. 

• Další ucelený soubor malířových děl se dodnes nachází v kostele sv. Tomáše augustiniánů na Malé Straně. 

• Vynikající místo ve Škrétově tvorbě pak zaujímá obraz na hlavním oltáři kostela Panny Marie pod 
Řetězem. 

• Dalším místem, se kterým je spojována umělecká aktivita Karla Škréty, je malostranský kostel sv. Mikuláše 
a bývalý jezuitský profesní dům. 

• Trochu méně známé pak jsou Škrétovy obrazy v kostelech sv. Štěpána na Novém Městě a sv. Prokopa na 
Žižkově.        

• Koná se: 8. 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-dilo-karla-skrety-v-prazskych-
kostelech-skr1-2018.html 
 
 
 

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 
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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 
 

 
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 
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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 
 
 

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 
 
 

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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