VZDĚLÁVACÍ INSTITUT STŘEDOČESKÉHO KRAJE
ve spolupráci s městem Mnichovo Hradiště
nabízí v akademickém roce 2017/2018 v rámci

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU – A3V VISK
cyklus seminářů

VLASTIVĚDNÉ PUTOVÁNÍ PO ČESKÝCH REGIONECH
Cyklus seminářů se zaměřuje na významné oblasti a regiony naší země.
Jednotlivé semináře se budou věnovat historickým kořenům osídlení krajiny a vlivu lidí na její
další vývoj, pokusí se propojit tvář krajiny s významnými historickými postavami, šlechtickými
rody i s moudrými hospodáři, zaměří se na to, jakou stopu nám minulé generace zanechaly a jak
se krajina a lidé propojují dnes.
Program zároveň nabídne účastníkům možné cíle výletů pro aktivní trávení volného času.

Témata seminářů:
Sever – Pojizeřím k pohraničním horám, Šporkovo panství Lysá ve stopách Máchovy pouti krkonošské
Jih – Povltavím po panství Rožmberků, od husitů k píseckým obrozencům
Východ – krajem Divoké i Tiché Orlice, dávná pernštejnská podnikavost i nedávná neveselá troufalost
Západ – Poohřím od Litoměřic do lázeňského trojúhelníku, po česko–německém jazykovém rozhraní

Lektor: Mgr. Radek Kotlaba a Mgr. Ivan Bauer
Cyklus seminářů je určen pro seniory od 55 let, ale otevřen je i široké veřejnosti.
Rozsah:
Cyklus o celkovém rozsahu 20 hod. obsahuje 4 semináře, rozsah každého je 5 výukových hodin a probíhá
vždy od 9.00 do 14.00 hod.
Časový průběh a termíny seminářů:
Cyklus bude probíhat jedenkrát měsíčně od září 2017 do prosince 2017, zahájen bude prvním seminářem
v pondělí 25. 9. 2017, upřesnění dalších termínů proběhne na prvním setkání.
Místo konání:
Volnočasové centrum Mnichovo Hradiště, Zámecká 744.
Účastnický poplatek: 850,- Kč
Přihlášky se přijímají nejdéle do 30. 6. 2017, nebo do naplnění kapacity studijní skupiny.
Přihlásit se je možné zasláním přihlášky umístěné níže - elektronicky na tomasova@visk.cz nebo
poštou na adresu: VISK, Havlíčkova 456, 293 01 Mladá Boleslav.
O zařazení do programu rozhoduje datum přijetí přihlášky, o přijetí do programu Vás budeme
informovat elektronicky nebo poštou na Vámi uvedené adresy.


PŘIHLÁŠKA – AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU – VISK, středisko Mnichovo
Hradiště

Vlastivědné putování po českých regionech – 9-12/2017
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.

