
Virtuální Univerzita třetího věku ve Mšeně

- pokračuje ve výuce v dalším semestru
Virtuální univerzita třetího věku ve Mšeně (v DSM)

zahajuje výuku v letním semestru 2022/2023

ve středu 1. února 2023.
Od 9:00 hod. zahajujeme první přednáškou semestrálního kurzu

Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě
Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze.

Když se díváme na dějiny určité doby, vždy jakoby podvědomě začínáme u vladařů
– králů, císařů či v moderní době prezidentů. Ale české dějiny neměly jen Karla IV.,
Jana Žižku či Valdštejna. Žily tam generace jakoby „zapomenutých“ prostých lidí,
mužů a žen. Ti přece museli mít také své dějiny, své životní příběhy. Pokud archivy
nabídnou dostatek dokumentů, můžeme je studovat se stejným zájmem a úspěchem
jako korunované hlavy. A tak tento kurz sleduje každodennost těchto lidí, kteří žili
před staletími na českém venkově, a nabízí témata, jež osvětlují život našich předků v
celé šíři. Sem patří také kriminalita, sex, životní běh prosté ženy, ale pro severní
Moravu také čarodějnické procesy či osobnost s nimi těsně spjatá – H. F. Boblig. Tato
témata prozrazují, že venkovský život nebyl jen o práci, robotě, ale bylo tam mnoho
zajímavých příběhů někdejších živých lidí, jejichž osudy mohou přinést jiný pohled na
naši minulost. A toto poznání představuje hlavní smysl celého cyklu přednášek.

Od 10:30 hod. pokračujeme první přednáškou semestrálního kurzu

Habsburkové bez trůnu
Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze.

Cyklus přednášek zachycuje osudy vybraných příslušníků habsburského rodu, kteří se
dostali do střetu se zavedenými rodovými předpisy a často i dobovou morálkou.
Všechny osobnosti, o kterých budeme hovořit, se dostaly z nejrůznějších, obvykle ryze
osobních důvodů do konfliktu s císařem Františkem Josefem I., jehož důsledkem bylo
vyloučení z habsburského rodu a nucený odchod z monarchie.

Informace:

Zájemci o tento způsob vzdělávání mohou získat další informace na internetových stránkách
www.e-senior.cz nebo v DSM u pověřeného lektora – tel.: 315 694 720, mobil: 606 823 127,
e-mail: dsm.reditel@seznam.cz (Blanka Dvorščíková) nebo tel. 315 694 721 – 2, e-mail:
dsm.zvnc@seznam.cz (Lukáš Bronec).


