AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU – A3V VISK

KAMÝK NAD VLTAVOU
Vzdělávací institut Středočeského kraje otevírá pro akademický rok 2022/2023 – podzimní semestr
ve spolupráci s obcí Kamýkem nad Vltavou studium pro seniory:

LABYRINTEM CTNOSTÍ A NEŘESTÍ – II.
• Termíny konání: říjen 2022 – leden 2023
• 17.10., 9.11., 5.12. 2022 a 13.1. 2023

Studium zajišťuje středisko Příbram Vzdělávacího
institutu Středočeského kraje
s podporou a ve spolupráci s obcí
Kamýk nad Vltavou.

Cena: přispívá obec Kamýk nad Vltavou

Místo konání: Komunitní centrum 155

JEDNOSEMESTRÁLNÍ STUDIUM BEZ ZÁVĚREČNÝCH
ZKOUŠEK – URČENO: pro seniory a další zájemce.

Lektoři: Mgr. Ivan Bauer, Mgr. Radek Kotlaba
PROGRAM
Část 1. Láska – Kdo jsou nejslavnější milenecké páry minulosti a co je proslavilo? Braun však nezobrazil
lásku ve významu „amor“ nýbrž „caritas“. Více tedy o lásce blíženecké a o proměnách vztahu společnosti
k dětem v minulosti a podobách dětství. Jak vidí minulost rodiny historická demografie a třeba dojde i na
naše prababičky feministky. Lektor: Mgr. Radek Kotlaba
Část 2. Faleš – je jistě zavrženíhodná. V Braunově pojetí má škrabošku a usmívá se poněkud potměšile.
Jako by věděla, co přijde. Jako by věděla, že málokdo odolá. Faleš a lstivost jsou sestry lži a zbraně
pomluvy. Umí jen trochu seknout, ale dovede také hanebně zradit. A zrádců v historii najdeme dost. Jsou
mezi rytíři i mezi učenci, nosí kněžský kolárek i sokolskou čamaru. Jejich motivy jsou různé. Jednou
strach, jindy zisk. A tak v tomto vyprávění potkáme básníka i husitu, advokáta i výsadkáře. A to zůstaneme
jen v Čechách. Lektor: Mgr. Ivan Bauer
Část 3. Obžérství – Co lidé v minulosti jedli? Nečekejte kurz historického vaření, ačkoliv i na nějaký
recept může dojít, ale spíše se budeme věnovat nejdůležitějším kulturním plodinám, jejich původu a vlivu,
který měly na vývoj společnosti. Netřeba zdůrazňovat, že se zemědělstvím úzce souvisí počasí a tak
můžeme zabrousit i do vlivu klimatických změn na náš jídelníček a bohatost stolu. A když už jsme u
obžerství, tak co opilství a kde jsou kulturně tolerované některé drogy a jiné ne? Lektor: Mgr. Radek
Kotlaba
Část 4. Chamtivost – hrabivost či lakota, to jsou neřesti, které otravují duši. Kradou radost, zužují pohled.
Ukázkovým příkladem je Moliérův hrdina. Ale ten má spousty předchůdců i následovníků. Braunova lakota
sedí na truhlici, zpoza které se vítězně usmívá ďábel. Lakomce totiž jeho bohatství svazuje, spaluje a
sžírá. S bohatstvím přichází často strach. A naši chamtivci? Věděli jste, že Dalibor se soudil s vlastním
otcem? Že královský poručník Ota získal místo peněz pěkný kus Čech? Že s válkou se výborně
obchoduje? Tedy alespoň na valdštejnských panstvích? Bohatství a štěstí ovšem málokdy chodí spolu.
Lektor: Mgr. Ivan Bauer
Rozsah studia:
Poplatek:
Místo konání:
Přihlášky:

20 hodin/semestr. Účastníci absolvují 4 přednášky v rozsahu 5 vyučovacích hodin, od 9:00 do 13:30 hod.
obec Kamýk nad Vltavou
Kamýk nad Vltavou, Komunitní centrum 155
Přihlášky ke studiu se přijímají nejdéle do 15. 9. 2022 nebo do naplnění kapacity studijní skupiny.
Přihlásit se je možné elektronicky: dubnicky@visk.cz, nebo na telefon 731 470 381, poštou na adresu:
Vzdělávací institut Středočeského kraje, vzdělávací středisko Příbram, tř. Osvobození 387,
261 01 Příbram

