
Senioři jsou za vzdělávání vděční 
 

Již třetím rokem jsme posluchači univerzity třetí věku (U3V) Masarykovy univerzity obor Kulturní 
dědictví, což je jeden z pilířů identity národa. Během studia nám byla dána možnost stát se čtenáři univerzitní 
knihovny. Mnozí z nás toho využili a nelitují. Je zde k dispozici a k zapůjčení řada časopisů a knih, které jsou 
určeny i pro širokou veřejnost. Najdou se mezi nimi knihy historické, životopisné, naučné a odborné. Hned na 
počátku studia nám byla předložena nabídka - přihlásit se do kurzu na počítače. Zájemci se sešli velmi brzy a 
kurz zahájil svou činnost. Scházíme se 1x za týden v době od 13 do 15 hodin. Absolvovali jsme celkem 3 kurzy a 
čtvrtý právě probíhá. 

V prvním kurzu jsme se učili obsluhovat počítač, seznámili se s jednotlivými částmi počítače, s 
operačním systémem Windows, s prohlížeči, programy, poznali jsme práci se složkami a soubory. Druhý kurz 
byl zaměřený na počítačovou grafiku. Zde jsme pracovali v programu PIXLR.com, Photo Filtr ad. Vytvářeli jsme 
různé koláže a vánoční přáníčka. Třetí kurz měl název Komunikace přes internet. Zde jsme pronikli do tajů skypu 
a facebooku. Přineslo nám to mnoho novinek, poznali jsme tak sociální sítě. Čtvrtý kurz nás seznamuje s 
kancelářskými programy např. word a excel. 

My, účastníci kurzu jsme všichni již ve starobním důchodu a jsme různých profesí. Často zapomínáme, 
někdy hůře a pomaleji chápeme. Jindy je potřeba učivo zopakovat i vícekrát, ukázat nám příklady a možnosti 
využití v našem životě. Naším lektorem je mladičký pan inženýr Kamil Mrkvička. Je to skvělý člověk. Je vždy 
ochotný, trpělivý, vstřícný. Věnuje se nám na 100%, vždy nám poradí, pomůže, má k nám individuální přístup. 
Je velmi vzdělaný ve svém oboru a je výborný kantor. Chceme mu proto touto cestou velice poděkovat - 
děkujeme, pane inženýre, hodně jste nás naučil, děkujeme za vaši trpělivost, ochotu a laskavost. 
Účastníci všech čtyř kurzů (Žofie Kolmanová) 
 
Příspěvek neprošel jazykovou korekturou. 
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