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2017
Přednáškový cyklus Estetika pro seniory: 6.ročník (Karlínské
spektrum Praha)
pořádající agentura
Vycházkový cyklus Univerzita pro každého: 4.ročník
pořádající agentura
Seminář s workshopem Mezní situace v životě člověka nebo-li
Labyrinty života v rámci vzdělávacího programu Jak vyučovat
o holocaustu (Památník Terezín)
lektorská činnost
Přednášky, komentované vycházky a prohlídky (Městská
knihovna v Praze, Knihovna města Hradce Králové, Studijní a
vědecká knihovna Hradec Králové, Centrum celoživotního
vzdělávání Ing. Steinové, Centrum Na Fialce Říčany, Městská
knihovna Nové Město nad Metují, aj.)
lektorská činnost
2016
Přednáškový cyklus Letní univerzita pro každého: 5.ročník
(Friends Coffee House Praha)
pořádající agentura
Přednáškový cyklus Estetika pro seniory: 5.ročník (Friends
Coffee House Praha)
pořádající agentura
Vycházkový cyklus Univerzita pro každého: 3.ročník
pořádající agentura
Seminář s workshopem Mezní situace v životě člověka nebo-li
Labyrinty života v rámci vzdělávacího programu Jak vyučovat
o holocaustu (Památník Terezín)
lektorská činnost
Přednášky, komentované vycházky a prohlídky (Městská
knihovna v Praze, Městská knihovna Cheb, Knihovna města
Hradce Králové, Městská knihovna Most, Studijní a vědecká
knihovna Hradec Králové, Centrum celoživotního vzdělávání
Ing. Steinové, aj.)
lektorská činnost
2015

• Přednáškový cyklus Letní univerzita pro každého: 4.ročník
(Friends Coffee House Praha)
pořádající agentura
• Přednáškový cyklus Estetika pro seniory: 4.ročník (Fakulta
tělesné výchovy a sportu UK v Praze)
pořádající agentura
• Vycházkový cyklus Univerzita pro každého: 2.ročník
pořádající agentura
• Francouzský jazyk nejen pro seniory (Friends Coffee House
Praha)
pořádající agentura
• Seminář s workshopem Mezní situace v životě člověka nebo-li
Labyrinty života v rámci vzdělávacího programu Jak vyučovat
o holocaustu (Památník Terezín)
lektorská činnost
• Přednáškový cyklus Čajové dýchánky s uměním: Tibet (Dobrá
čajovna Praha)
pořádající agentura
• Přednášky, komentované vycházky a prohlídky (Městská
knihovna v Praze, KK Serafin, Knihovna města Hradce
Králové, Městská knihovna Most, Studijní a vědecká knihovna
Hradec Králové, Třináctka Brno, Centrum celoživotního
vzdělávání Ing. Steinové, Městská knihovna Sokolov, aj.)
lektorská činnost
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2014
Seminář s workshopem Hmatová terapie (Knihovna města
Hradce Králové)
lektorská činnost
Přednáškový cyklus Letní univerzita pro každého: 3.ročník
(Friends Coffee House Praha)
pořádající agentura
Francouzský jazyk nejen pro seniory (Friends Coffee House
Praha)
pořádající agentura
Seminář s workshopem Masky (Knihovna města Hradce
Králové)
lektorská činnost
Přednáškový cyklus Čajové dýchánky s uměním: Japonsko
(Dobrá čajovna Praha)
pořádající agentura

• Přednáškový cyklus Estetika nejen pro seniory: 1.ročník
(Friends Coffee House Praha)
pořádající agentura
• Přednáškový cyklus Univerzita pro každého: 1.ročník
(Friends Coffee House Praha)
pořádající agentura
• Přednáškový cyklus Estetika pro seniory: 3.ročník (Fakulta
tělesné výchovy a sportu UK v Praze)
pořádající agentura
• Seminář s workshopem Terapie uměním (Knihovna města
Hradce Králové)
lektorská činnost
• Přednáškový cyklus Čajové dýchánky s uměním: Čína (Dobrá
čajovna Praha)
pořádající agentura
• Seminář s workshopem Mezní situace v životě člověka nebo-li
Labyrinty života v rámci vzdělávacího programu Jak vyučovat
o holocaustu (Památník Terezín)
lektorská činnost
• Seminář s workshopem Labyrinty v nás (Knihovna města
Hradce Králové)
lektorská činnost
• Přednášky, komentované vycházky a prohlídky (Městská
knihovna v Praze, KK Serafin, Knihovna města Hradce
Králové, Městská knihovna Most, Studijní a vědecká knihovna
Hradec Králové, Centrum celoživotního vzdělávání Ing.
Steinové, aj.)
lektorská činnost
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2013
Seminář s workshopem Mandala jako meditační Arteterapie
(Knihovna města Hradce Králové)
lektorská činnost
Seminář s workshopem Symbolika barev a pointilistické
kompozice (Knihovna města Hradce Králové)
lektorská činnost
Přednáškový cyklus Letní univerzita pro každého: 2.ročník
(Friends Coffee House Praha)
pořádající agentura
Přednáškový cyklus Čajové dýchánky s uměním: Tibet (Dobrá
čajovna Praha)
pořádající agentura

• Přednáškový cyklus Estetika pro seniory: 2.ročník (Fakulta
tělesné výchovy a sportu UK v Praze)
pořádající agentura
• Přednáškový cyklus Čajové dýchánky s uměním: Indie (Dobrá
čajovna Praha)
pořádající agentura
• Seminář s workshopem Mezní situace v životě člověka nebo-li
Labyrinty života v rámci vzdělávacího programu Jak vyučovat
o holocaustu (Památník Terezín)
lektorská činnost
• Seminář s workshopem Mandala jako meditační Arteterapie
(Art Galerite Azeret Praha)
pořádající agentura
• Přednášky, komentované vycházky a prohlídky (Městská
knihovna v Praze, Knihovna města Hradce Králové, Městská
knihovna Most, Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové,
Centrum celoživotního vzdělávání Ing. Steinové, aj.)
lektorská činnost
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2012
Seminář s workshopem Mandala jako meditační Arteterapie
(Ateliér Arteterapie Poříčany)
pořádající agentura
Přednáškový cyklus Estetika pro seniory: 1.ročník (Fakulta
tělesné výchovy a sportu UK v Praze)
pořádající agentura
Seminář s workshopem Mezní situace v životě člověka nebo-li
Labyrinty života v rámci vzdělávacího programu Jak vyučovat
o holocaustu (Památník Terezín)
lektorská činnost
Přednáškový cyklus Letní univerzita pro každého: 1.ročník
(Friends Coffee House Praha)
pořádající agentura
Seminář s workshopem Didaktika Arteterapie (Ateliér
Arteterapie Poříčany)
pořádající agentura
Přednáškový cyklus Čajové dýchánky s uměním: Čína (Dobrá
čajovna Praha)
pořádající agentura
Přednáškový cyklus Čajové dýchánky s uměním: Japonsko
(Dobrá čajovna Praha)
pořádající agentura

• Přednášky, komentované vycházky a prohlídky (Městská
knihovna v Praze, Pražská informační služba, Centrum
celoživotního vzdělávání Ing. Steinové, aj.)
lektorská činnost
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2011
Seminář s workshopem Symbolika barev (Týden žen Hluboká
nad Vltavou)
lektorská činnost
Seminář s workshopem Franz Kafka a Praha magická
(Městská knihovna v Praze)
lektorská činnost
Seminář s workshopem Secese: barva, tvar a tvořivost
(Městská knihovna v Praze)
lektorská činnost
Seminář s workshopem Mezní situace v životě člověka nebo-li
Labyrinty života v rámci vzdělávacího programu Jak vyučovat
o holocaustu (Památník Terezín)
lektorská činnost
Seminář s workshopem Didaktika Arteterapie (Fakulta
tělesné výchovy a sportu UK v Praze)
lektorská činnost
Seminář s workshopem Masky: hmatová terapie (Fakulta
tělesné výchovy a sportu UK v Praze)
lektorská činnost
Seminář s workshopem Terapeutické možnosti barvy
(Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze)
lektorská činnost
Seminář s workshopem Labyrinty v nás (Fakulta tělesné
výchovy a sportu UK v Praze)
lektorská činnost
Seminář s workshopem Kresba jako možnost terapie (Fakulta
tělesné výchovy a sportu UK v Praze)
lektorská činnost
Seminář s workshopem Mandala jako meditační Arteterapie
(Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze)
lektorská činnost
Přednášky, komentované vycházky a prohlídky (Městská
knihovna v Praze, Pražská informační služba, aj.)
lektorská činnost

