Komenského nám. 2, 602 00 Brno
www.u3v.muni.cz, mail: u3v@rect.muni.cz, tel.: 549 49 8141
Úřední hodiny: Po, St: 9.00 – 11.00, Út, Čt: 13.00 – 15.00
hodin

Vážení přátelé,
nad rámec základního programu U3V Vám ve spolupráci s Moravským zemským muzeem a
Filozofickou fakultou MU nabízíme kurz

VELKÁ MORAVA
Počet účastníků:

maximálně 130 osob

Lektor:

doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc., Centrum Slovanské archeologie, MZM
Mgr. Aleš Flídr, Seminář dějin umění, FF MU

Termín:

22. 3. – 26. 4. 2018, vždy ve čtvrtek od 13.00 do 14.30 h, tj. 6 setkání
(22. 3., 29. 3., 5. 4., 12. 4., 19. 4., 26. 4. 2018)

Místo konání:

Komenského nám. 2, Velká posluchárna č. 200 (1. patro naproti schodiště)

Cena:

400,- Kč
300,- Kč (cena pro posluchače U3V MU)

Přehled přednášek:
1. Etnogeneze Slovanů a Morava – doc. Galuška
2. Pohanství a křesťanství staré Moravy – doc. Galuška
3. Od hrazených sídlišť Moravanů ke Starému městu Rostislavovu a Veligradu
doc. Galuška
4. Počátky architektury na Moravě – Mgr. Flídr
5. Velkomoravské stavební kultura v Podunají – Mgr. Flídr
6. Stavitelství Velké Moravy v evropském kontextu – Mgr. Flídr

22. 3.
29. 3.
5. 4.
12. 4.
19. 4.
26. 4.

Náplň kurzu: uvedena na druhé straně materiálu
V případě zájmu se přihlaste prostřednictvím elektronické přihlášky! Odkaz na elektronickou
přihlášku je umístěn níže.
Kurzovné je nutno uhradit v hotovosti minimálně týden před zahájením kurzu.

Elektronická přihláška do kurzu Velká Morava
Kurz je určen také pro veřejnost. Můžete na něj tedy pozvat i své přátele a známé, kteří již dosáhli
seniorského věku a nejsou posluchači Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity.

Ing. Bc. Barbora Hašková, v. r.
manažerka pro koordinaci CŽV

doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc., v. r.
Mgr. Aleš Flídr., v. r.
odborní garanti kurzu

Náplň kurzu:
V prvních dvou přednáškách se dotkneme otázek spojených s formováním slovanského etnika
a jeho příchodu na Moravu a dále přerodu pohanského světa starých Moravanů v křesťanskou víru
a konečně třetí setkání bude orientováno na vývoj opevněných sídel na území Moravy, se zvláštním
přihlédnutím k oblasti Starého Města-Uherského Hradiště, tj. Veligradu, Mikulčic a Pohanska
u Břeclavi.
Další přednášky budou zaměřeny na počátky kamenné architektury na Moravě, které můžeme
především spojit s knížecím a církevním prostředím Velké Moravy v 9. století. Archeologické
výzkumy probíhající ve 2. polovině 20. století odhalily základy celé řady staveb na hradiscích
i dvorcích na moravské i slovenské straně Karpat. Teprve v nedávné době se podařilo prokázat
existenci jediné dodnes stojící stavby z velkomoravského prostředí, a to kostelíka sv. Margity
v Kopčanech. První stavby na Moravě lze svázat s karolínskou stavební tradicí přicházející spolu
s latinským klérem z prostředí Franské říše, později se připojily vlivy dalmatské, italské či
byzantské, což souviselo s příchodem věrozvěstů Cyrila a Metoděje na starou Moravu.

