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Anotace:Anotace:
Starověké civilizace nestály jen na významných osobnostech, jako byli vládci, vojevůdciStarověké civilizace nestály jen na významných osobnostech, jako byli vládci, vojevůdci  
a vrchnosti. Daleko početnější a z principu důležitější byli obyčejní lidé – muži i ženy,a vrchnosti. Daleko početnější a z principu důležitější byli obyčejní lidé – muži i ženy,
  z jejichž práce a služeb vznikala moc a bohatství, kontrolované a využívané hrstkouz jejichž práce a služeb vznikala moc a bohatství, kontrolované a využívané hrstkou
vyvolených. Říše vznikaly a zanikaly, králové přicházeli a odcházeli, ovšem anonymnívyvolených. Říše vznikaly a zanikaly, králové přicházeli a odcházeli, ovšem anonymní
masa obyčejných lidí zůstávala a snažila se přežít strasti a užít si radosti. Jaký byl antickýmasa obyčejných lidí zůstávala a snažila se přežít strasti a užít si radosti. Jaký byl antický
člověk a jeho svět? Jak vypadal jeho každodenní život? To vše a něco navíc se dozvítečlověk a jeho svět? Jak vypadal jeho každodenní život? To vše a něco navíc se dozvíte  
v novém kurzu s názvem Antický člověk a jeho svět.v novém kurzu s názvem Antický člověk a jeho svět.

Antický člověkAntický člověk  
a jeho světa jeho svět
Mgr. Tomáš ŠtěpánekMgr. Tomáš Štěpánek

Masarykova univerzitaMasarykova univerzita

Univerzita třetího věkuUniverzita třetího věku
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Úřední hodiny: Po, St: 9:00 – 11:00 hod.; Út, Čt: 13:00 – 15:00 hod.Úřední hodiny: Po, St: 9:00 – 11:00 hod.; Út, Čt: 13:00 – 15:00 hod.

Pokyny k platbě:Pokyny k platbě:
Je-li to možné, zvolte prosím platbu bankovním převodem. Platební údaje obdržíteJe-li to možné, zvolte prosím platbu bankovním převodem. Platební údaje obdržíte  
ve formě faktury nejpozději týden od podání přihlášky. Poplatek za kurz prosím uhraďteve formě faktury nejpozději týden od podání přihlášky. Poplatek za kurz prosím uhraďte
co nejdříve, bez ohledu na splatnost faktury nejpozději týden před zahájením kurzu.co nejdříve, bez ohledu na splatnost faktury nejpozději týden před zahájením kurzu.

V případě zákazu fyzické výuky přejde kurz do online prostředí.V případě zákazu fyzické výuky přejde kurz do online prostředí.

Témata přednášek:Témata přednášek:
Bydlení, Rodina, Jídlo a pití, Volný čas a zabáva, Péče o tělo, NáboženstvíBydlení, Rodina, Jídlo a pití, Volný čas a zabáva, Péče o tělo, Náboženství
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