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POZVÁNKA NA XV. VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ ASUD 
13. LISTOPADU  2004 V NÁRODNÍM MUZEU 

 
V Praze dne 20. září 2004 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,  
 podzimní seminář, kde členové ASUD mohou dále rozšířit své vzdělání o nové pohledy na naše dějiny opět 
náleží do akreditovaného cyklu K dějinám české státnosti, v němž jsme na předchozích seminářích otevřeli několik 
stránek historie 14.–19. století. Dohodli jsme se, že není třeba postupovat přísně chronologicky – není to možné 
vzhledem k časovým a dalším dispozicím historiků, s nimiž bychom se rádi v Národním muzeu setkali. Podle slibu z 
předchozí pozvánky se nejprve vrátíme k nejstaršímu období Českého státu – ranému středověku. Ten tvoří náplň 
badatelské práce i řady publikací vydaných v posledních letech dr. Petra Sommera (několik let ředitele 
Archeologického ústavu AV. Věnuje se též tematice vývoje církve a jejímu vztahu se státem. Druhou osobností, se 
kterou se zatím měli možnost osobně seznámit jen účastníci našich kursů Inspirace před několika lety, je prof. Josef 
Válka. Jeho práce o dějinách Moravy náleží k zlatému fondu české historiografie. Domluvili jsme s ním přednášku 
o začlenění Moravy v Českém státě a vztazích tohoto území k dalším částem Českého knížectví a království v 
různých dobách (Prof. Válka zatím nemohl stoprocentně zaručit svou účast – očekává po operaci nohy lázeňské 
léčení, jehož termín zatím nezná; zastoupil by ho na tomto semináři jeho žák, kterého doporučil, dr. Knoz  z MU, a 
on by pak zavítal mezi nás na některém z dalších seminářů).  
  Odpoledne věnujeme místu, které v hodnotících dotaznících navrhovala řada kolegů – Pražskému hradu. 
Navštívíme současnou výstavu Příběh Pražského hradu – jako vždy se zasvěceným odborným slovem znalce. 
  Seminář patří do metodických akcí akreditovaných MŠMT jako vzdělávací akce ASUD pod číslem    
29406/2003-25-154 ze dne 9. prosince 2003. Účastnický poplatek 350,- Kč (včetně vstupného na výstavu) může 
škola uhradit převodem na konto 1926 1573 99 / 0800 u České spořitelny v Praze 1, Václavské nám. 16, ale lze jej 
zaplatit i na místě proti potvrzení. Zjistěte, jaký dokument škola vyžaduje jako doklad (podle našich zkušeností je to 
různé), a pokud by nestačil výpis z banky nebo účetní příjmový doklad, který dostanete při zaplacení spolu s 
potvrzením o účasti na semináři, uveďte, co škola žádá (např. údaje pro fakturu). Kapacita sálu umožňuje pozvat i 
další zájemce z řad vašich kolegů – nečlenů ASUD – avšak poplatek za účast je pochopitelně vyšší (o 60,- Kč).  

Na semináři budeme mít i dosud vydané sborníky, které členové dostávají zdarma v rámci členství. Pokud 
by měla škola zájem zařadit je do učitelské knihovny, jejich cena je 90,- Kč, poraďte se s vedením. Stejně tak v 
případě učebnic Dialogu – nabídneme Vám poslední díl – Dějiny 20. století., pracovní sešity a metodickou příručku, 
které vyšly v srpnu tr.; v NM je možné koupit je se slevou 10%. Pokud by měl někdo zájem i o učebnice a sešity 
Dialogu pro 6.–8. třídu, sdělte nám to e–mailem, abychom publikace přivezli.  

Těšíme se opět na setkání s pravidelnými účastníky seminářů i na další, kteří se rozhodli do Prahy a 
Národního muzea se vypravit, na nové členy přihlášené do naší asociace v posledním období i naše hosty, zájemce 
o přednášky a exkurzi.                         Výbor ASUD 
 

P Ř I H L Á Š K A 
Přihlašuji se na podzimní vzdělávací seminář pořádaný Asociací učitelů dějepisu ČR v sobotu 13. listopadu  2004 
(začátek 13.11. v 9:30 hod.) v Národním muzeu v rámci akreditace vzdělávacího programu MŠMT pod číslem 29 
406/2003-25-154 ze dne 9. prosince 2003. Součástí semináře je návštěva výstavy Příběh Pražského hradu s 
odborným výkladem (od 14 hod.) – kvůli zajištění průvodců potřebujeme znát počet zájemců!! 
Jméno ____________________________________ Škola ___________________________________ 
Adresa _________________________________________PSČ _____ e-mail ____________________ 
*/ Účastnický poplatek 350,- Kč uhradí škola převodem na konto u České spořitelny Praha 1, Václavské nám. 16, 

č. 1926 1573 99 / 0800. K identifikaci platby je třeba uvést jako variabilní symbol Vaše evidenční číslo v naší 
kartotéce (uvedené na obálce – jinak dochází k problémům). Sdělte ho proto pracovníkům, kteří budou platbu 
posílat. Pokud by se semináře chtěl účastnit někdo další – nečlen ASUD, je poplatek o 60,- Kč vyšší.  

*/ Účastním se – neúčastním se odpolední exkurze (zaškrtněte - NUTNÉ!!!) 
*/ Poplatek uhradím v hotovosti na místě. 

*/ = Označte, co platí. Přihlášku můžete poslat i e–mailem nebo faxem (asud@volny.cz; 251 56 13 89) 
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V                                          dne  
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