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 II.
Pokračování oblíbeného cyklu 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:
Putování divokým západem – Kušnohořím na Šumavu po stopách „našich“ Němců, místních šlechticů
(např. Lažanských), ale i trojhvězdím klášterů a nakonec i literárním místopisem až do Velhartic.
Putování podle vody – Zlatá stoka a poslední Rožmberkové. O řemeslech s vodou spojených, mlynářství
a rybníkářství. Zdržíme se v Třeboni i v Krumlově, na Veselském mlýně i na tom bošileckym mostku.
Putování pod horami – Podbrskem, krajem poustevníků i romantiků. Třemšín sám by mohl vyprávět.
Dáme slovo také pánům z Rožmitálu i Hanušovi Kolovratskému. Region malý, příběhy velké.
Cesta (po)hraniční – povede mezi Moravou a Čechami, z Kladska přes Jesenicko a Hřebečsko (Svitavy)
na Vysočinu, která inspirovala tolik výtvarníků. Cíl cesty bude ve Slavonicích na rakouské hranici.

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 Mnichovo Hradiště:
Cyklus bude probíhat jedenkrát měsíčně v těchto termínech: 12. 2. 2018, 28. 3. 2018, 9. 4. 2018, 15. 5. 2018
Místo konání:
Volnočasové centrum Mnichovo Hradiště, Zámecká 744.
Účastnický poplatek: 850,- Kč
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 MH

Vlastivědné putování po českých regionech II.
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.

