
Lingua Lingua 
LatinaLatina GraecaGraeca

         Latina         Latina Novozákonní řečtinaNovozákonní řečtina
Co:Co:

Osvojení jazyka, které již od prvních setkáníOsvojení jazyka, které již od prvních setkání
umožňuje četbu textů v původním zněníumožňuje četbu textů v původním znění

Komu:Komu:
Všem zájemcům z řad veřejnostiVšem zájemcům z řad veřejnosti

Jak:Jak:
Cílem není samoúčelné opakování vzorů a slovíček,Cílem není samoúčelné opakování vzorů a slovíček,

ale zorientování v systému a okamžitá četba původních textů.ale zorientování v systému a okamžitá četba původních textů.
Kurzy jsou rozděleny do čtyř samostatných semestrů.Kurzy jsou rozděleny do čtyř samostatných semestrů.

Jeden semestr se skládá z 5 setkání po 6 vyučovacích hodinách,Jeden semestr se skládá z 5 setkání po 6 vyučovacích hodinách,
výuka se koná v sobotu.výuka se koná v sobotu.

V roce 2019/2020 se otevírá 1. – 2. semestr pro řečtinu V roce 2019/2020 se otevírá 1. – 2. semestr pro řečtinu 
3. a 4. semestr pro latinu.3. a 4. semestr pro latinu.

Kdy:Kdy:
1. a 1. a 3. semestr:3. semestr: 26. října, 2. listopadu, 14. a 21. prosince 2019, 25. ledna 2020 26. října, 2. listopadu, 14. a 21. prosince 2019, 25. ledna 2020
2. a 4. semestr: 2. a 4. semestr: 15. února, 14. března, 18. dubna, 16. května a 13. června 202015. února, 14. března, 18. dubna, 16. května a 13. června 2020

Výuka probíhá od 9:00 do 15:30.Výuka probíhá od 9:00 do 15:30.
Kde:Kde:

Brno, Joštova 7Brno, Joštova 7
Kdo:Kdo:

Mgr. Pavel Černuška, Ph.D.Mgr. Pavel Černuška, Ph.D.
Mgr. Veronika Černušková, Ph.D.Mgr. Veronika Černušková, Ph.D.

Cena:Cena:
1800 Kč za semestr 1800 Kč za semestr 

(pro členy MSKA, studenty, seniory a osoby na rodičovské dovolené 1600 Kč)(pro členy MSKA, studenty, seniory a osoby na rodičovské dovolené 1600 Kč)
Přihlášky:Přihlášky:

Pro přihlášení do 1. semestru se nevyžadují žádné předchozí znalosti neboPro přihlášení do 1. semestru se nevyžadují žádné předchozí znalosti nebo
kvalifikace. Přihlášky přijímáme kvalifikace. Přihlášky přijímáme do 21. října 2019do 21. října 2019..

Další informace a kontakt:Další informace a kontakt:
www.cernuska.cz: Kurzy latiny a řečtiny, e-mail: kurzy@cernuska.czwww.cernuska.cz: Kurzy latiny a řečtiny, e-mail: kurzy@cernuska.cz

Kurzy se nabízejí ve spolupráci s MSKA.Kurzy se nabízejí ve spolupráci s MSKA.


