Vážení posluchači,
nad rámec základního programu Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity Vám nabízíme
krátkodobý kurz

Počet účastníků:
Lektor:
Termín:
Místo konání:
Ubytování:
Odjezd z Brna:

maximálně 35 osob (z toho 28 osob ubytovaných v UCT)
PhDr. Martina Indrová
7. 3. – 10. 3. 2019
Telč
Univerzitní centrum Telč (www.uct.muni.cz)
ve čtvrtek 7. 3. 2019 (čas a místo bude upřesněno)

Cena:

1 900 Kč – cena zahrnuje ubytování ve dvoulůžkových pokojích
(3 noci bez stravování – k dispozici je společná kuchyňka), poplatek za
kurz a cestu autobusem
800 Kč – cena zahrnuje pouze poplatek za kurz, nezahrnuje přepravu
a ubytování

V ceně není zahrnuto vstupné na zámek. To si v případě „mokré varianty“ bude hradit
každý sám.
Kurz se bude věnovat nejvýznamnějším šlechtickým rodům u nás. Kromě přednášek
s oblíbenou lektorkou U3V MU a autorkou mnoha populárních publikací PhDr. Martinou
Indrovou se budou moci posluchači zúčastnit také exkurzí s odborným výkladem.
Poplatek za kurz je nutné uhradit nejpozději 14 dní před zahájením kurzu.

Elektronická přihláška do kurzu Významné
šlechtické rody

Ing. Bc. Barbora Hašková, v. r.
vedoucí Oddělení CŽV

PhDr. Martina Indrová, v. r.
odborný garant kurzu

Program
Čtvrtek 7. 3. 2019
 příjezd v 10.00 hod.
 10.30–12.00 hod. – přednáška „Páni z Hradce a jejich sídla“
 12.00–14.00 hod. – oběd a ubytování
 14.00–16.00 hod. – procházka historickým centrem Telče s výkladem
Pátek 8. 3. 2019

9.30–11.00 hod. – přednáška „Rožmberkové a jejich sídla“
 11.00–13.00 hod. – oběd
 13.00–14.30 hod. – přednáška „Schwarzenbergové a jejich sídla“
 15.00–16.30 hod. – procházka na Staré Město s výkladem
(mokrá varianta – prohlídka zámku Telč)
Sobota 9. 3. 2019

9.30–11.00 hod. – přednáška „Pernštejnové a jejich sídla“
 11.00–13.00 hod. – oběd
 13.00–14.30 hod. – přednáška „Příběh rodu Haugwitz a jejich sídla“
Neděle 10. 3. 2019
 odjezd v 10.00 hod.
Přednášky a exkurze povede PhDr. Martina Indrová.

