
Z LS, o. s. a Lašské univerzity libovolného věku 
 

Váženi příznivci, 

v září začne již 14. ročník činnosti Lašské univerzity. Bude pokračovat kurzy jazykovými – 

angličtina, němčina, ruština, … a dalšími, o které bude zájem. Připravujeme kulaté stoly a 

řadu přednášek. Ateliér Milana Konečného nabízí zajímavé vzdělávaní v oblasti projektového 

řízení.  Nabídku můžete průběžně sledovat na www.mawisak.cz  

        RNDr. Milan Konečný   

 

Přednášky  
 

Pátek 18. září v 18 hodin Národní dům Brušperk  

Lašská univerzita libovolného věku a Alternativní konzervatoř LULV  

Cyklus přednášek - Vývoj hudby od konce 19. stol. až po současnost z pohledu Pavla Nesita 

1. část - Konec 19. století až po začátek 20. století 
Cyklus se skládá z minimálně 4 přednášek proložených ukázkami  

 

Pátek  25. září v 18 hodin Kanceláře LS, o.s.  

Atelier Milana Konečného a Knihovna LULV Ing. Lumíra Vantucha  

Kulatý stůl v rámci cyklu Ekonomické modely nepostavené na financích 

Nad knihou Michaela Morrise Co neSMÍTE VĚDĚT! 

Na kulatý stůl je nutno přihlásit se týden předem. 

 

Novinky, standardy a výhody v oblasti studia na LULV 
 

Pro děti - nejlevnější angličtina pro děti, 45 minut 30 Kč. Je možno platit i pomocí  

Nanoobchodu, tedy nefinančně. Sestavíme i kurz němčiny nebo ruštiny. 

 

Začátečníci – angličtina, ruština, francouzštiny, italština a španělština. 

 

Standardní kurzy – angličtina a němčina – začátečníci, pokročilí, konverzace, udržovací, 

víkendové kurzy. 

 

On line kurzy -  angličtina, němčina, francouzština po INTERNETU s rodilými mluvčími cena 

hodiny max. 20 Kč. 

 

Matematika -  pro středoškoláky a vysokoškoláky 

Projektové řízení  - tvorba a realizace projektů buď Vašich nebo výukových.  

Kurzy pro Vás  - zařídíme dle možnosti individuální výuku či kurz v jakémkoliv oboru dle zájmu.  

  

Výhody pro Vás – kvalita, malé kolektivy, dobrá partyja, navrátilci a nově příchozí do již běžících 

kurzů mají slevu 1000 Kč, možno platit pomocí NanoObchodu, možno využívat dalších slev a další 

možnosti. 

 

U nás se  na studiu nejen vydělává, ale dá se i vydělat! 

Podrobněji na www.mawisak.cz 

 

Informační média - RNDr. Milan Konečný, 775 872 789, konecny@lassko.cz, 

www.mawisak.cz, Info centrum Radostný Svět - kanceláře LS, o.s. na ZŠ Brušperk, hlavní budova 

LS, o.s. K Náměstí č. 500, 739 44 Brušperk. 

http://www.mawisak.cz/

