
 

 

 
 
Univerzita třetího věku v Telči - „Etudy ze středověkého a raně novověkého života“   

Se životem – nejen – ve středověku se budou moci v Telči blíže seznámit posluchači Univerzity 
třetího věku Masarykovy univerzity. Od druhého května se mohou hlásit do dalšího, 
tentokrát jednoletého, kurzu U3V nazvaného Etudy ze středověkého a raně novověkého 
života.  

Kurz je v Univerzitním centru MU realizován ve spolupráci s Národním památkovým ústavem 
Telč a bude na něm prezentován svět od vrcholného středověku až k prahu raného novověku 
(13. - počátek 16. století). Vedle života šlechty bude představeno běžné fungování celé 
tehdejší majoritní společnost (včetně venkovského obyvatelstva, měšťanů či církve). Cílem 
kurzu bude informovat o této době komplexním způsobem. Důraz bude kladen na vyvrácení 
často opakovaných, nesprávných tvrzení o středověku. Vybrané přednášky budou 
doprovázeny replikami archeologických artefaktů (oděvy, kuchyňské předměty, brnění atd.). 

„Univerzita třetího věku má v Telči již dlouholetou tradici. Kurzy zde pořádáme od roku 2006 a 
je o ně stále velký zájem. V kurzu nazvaném Etudy ze středověkého a raně novověkého života 
čekají seniory nejen zajímavé přednášky, ale také možnost vyzkoušet si jednotlivé části brnění, 
prohlédnout si středověké nádobí, oblečení, pracovní nářadí a další zajímavosti z tehdejšího 
každodenního života.“, říká k další etapě U3V manažerka pro koordinaci celoživotního 
vzdělávání Masarykovy univerzity Barbora Hašková.  

Přednášky Univerzity třetího věku trvají vždy 90 minut a konají se jednou za 14 dní v pátek od 
října do května. Zápisné do kurzu v akademickém roce 2018/2019 činí 800 Kč. Přihlášky je 
možné podat od 2. května do 30. června 2018 v knihovně Univerzitního centra Telč (nám. 
Zachariáše z Hradce 2, Telč). Další informace a podrobnosti o nabízených kurzech, podmínkách 
přijetí a možnostech přihlašování naleznete na www.uct.muni.cz.  
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