VZDĚLÁVACÍ INSTITUT STŘEDOČESKÉHO KRAJE
ve spolupráci s městem Mnichovo Hradiště
nabízí v akademickém roce 2018/2019 v rámci

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU – A3V VISK
cyklus seminářů

Příběhy českých šlechtických rodů a jejich sídel
Cyklus přednášek, který volně navazuje na Vlastivědné putování po českých regionech. Jednotlivé
semináře budou věnovány šlechtickým rodům v českých zemích, jejich šlechtickým sídlům a jejich vlivu na
českou historii. Zaměří se na osudy významných představitelů, ale i dalších inspirativních dobových
postav.

Témata seminářů:
Šlechta a šlechtictví v českých zemích, původ a význam šlechty. Staré šlechtické rody doby
přemyslovské a lucemburské, šlechtické úřady a správa státu, šlechtický statek v době jagellonské.
Buzicové, Ronovci, Vartenberkové a Vítkovci.
Česká šlechta v době baroka. Doba světel a stínů, emigrace a nová šlechta. Ke dvoru nebo do armády?
S Habsburkem či proti trůnu. Černínové z Chudenic, Schwarzenberkové a Lobkowiczové.
Šlechta úřednická a rody měšťanské, které se vypracovaly až na vrchol aristokratické hierarchie.
Schlikové, Chotkové z Vojnína, Neuberkové a Bartoňové z Dobenína.
Cizí šlechtické rody, které se se staly nedílnou součástí české aristokracie.
Buquoyové, Colloredo-Mansfeldové, Dietrichsteinové a Tchurn Taxisové.

Lektor: Mgr. Ivan Bauer, Mgr. Radek Kotlaba
Cyklus seminářů je určen pro seniory od 55 let, ale otevřen je i široké veřejnosti.
Rozsah:
Cyklus přednášek o celkovém rozsahu 20 hod. obsahuje 4 semináře v průběhu pololetí, rozsah každého je 5
výukových hodin a probíhá vždy od 9.00 do 13.30 hod.
Časový průběh a termíny seminářů Mnichovo Hradiště:
Cyklus bude probíhat jedenkrát měsíčně (od října 2018 do ledna 2019) v těchto termínech:…………………….
termíny budou upřesněny
Místo konání:
Volnočasové centrum Mnichovo Hradiště, Zámecká 744.
Účastnický poplatek: 850,- Kč/pololetí
O zařazení do programu rozhoduje datum přijetí přihlášky, o přijetí do programu Vás budeme informovat
elektronicky nebo poštou na Vámi uvedené adresy.
Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu: tomasova@visk.cz nebo VISK, Havlíčkova 456, 293 01 Mladá Boleslav.



PŘIHLÁŠKA – AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU – VISK, středisko MH

Příběhy českých šlechtických rodů a jejich sídel
Jméno a příjmení, titul
Datum a místo narození
Adresa trvalého bydliště (včetně PSČ)
Kontaktní telefon
Kontaktní e-mail
Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu: tomasova@visk.cz nebo VISK, Havlíčkova 456, 293 01 Mladá Boleslav.
Bližší informace poskytne Petra Tomášová, DiS., tomasova@visk.cz, tel. 724 961 090.

