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

PRAHA MNOHA TVÁŘÍ
Praha středověká – tvář drsná a chladná / počátky Prahy, románské dvorce a rotundy, Praha gotickáStaré a Nové město Pražské. Hradby a brány, nejstarší most a největší náměstí, Ungelt, Karolinum.
Praha barokní - tvář tajemná a mystická / první krůčky baroka v Praze i opravdové barokní skvosty.
Malá Strana a Nový Svět. Paláce a zahrady, první Diezenhoferova stavba i poslední roubená chalupa.
Praha vlastenecká - tvář odhodlaná a vlídná / veřejný pak, první nádraží, české divadlo i Národní
muzeum. Klasicismus a romantismus v Praze. Historické sochy a pomníky. Karlín, Smíchov, Vyšehrad.
Praha přelomu století - tvář mnohotvárná a krásná / Pražská secese a její projevy. Znovu na Novém
Městě. Nakladatelský dům a banka, luxusní hotel a vila. Architekti Hilbert a Ulmann, sochaři jako Bílek.
Vinohrady a Bubeneč.

Lektor: 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 13.30 hod.
Časový průběh a termíny seminářů Mnichovo Hradiště:
Cyklus bude probíhat jedenkrát měsíčně v těchto termínech: 27. 2. 2019, 19. 3. 2019, 2. 4. 2019, 14. 5. 2019
Místo konání:
Mnichovo Hradiště….bude upřesněno
Účastnický poplatek: 850,- Kč
KAPACITA NAPLNĚNA!!!
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 MH

Praha mnoha tváří
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.

