Projev zástupce posluchačů U3V při předání osvědčení o absolvování
tříletého studijního programu Kulturní dědictví II.

V Telči 21. září 2018
Vaše magnificence paní prorektorko, honorabilis pane promotore, paní doktorko, pane senátore, pane
místostarosto, milí absolventi, hosté, dámy a pánové.
Dnešní slavnostní promocí končí tříletý kurz nazvaný Kulturní dědictví. Po tři roky jsme se scházeli
v Univerzitním centru v Telči, ve městě podmanivé krásy i nevšední harmonie, abychom se zaujetím sledovali
přednášky o kulturních pokladech ve všech koutech naší vlasti. Dovídali jsme o souvislostech dějinných
událostí naší země s architekturou, výtvarným uměním a způsobem života v různých obdobích,
charakterizovaných slohovými styly.
Díky vedení Masarykovy univerzity v Brně, která už více než před 20 lety založila tradici Univerzity třetího
věku jako jednu ze součástí celoživotního vzdělávání, jsme v Telči mohli navštěvovat již čtyři tříleté kurzy a
za nás za všechny mohu říci, že jsme se pokaždé těšili na poutavé přednášky, které rozšiřovaly naše dosavadní
vědomosti a prezentovaly nové poznatky. Během studia jsme také navázali nové kontakty, našli nové přátele.
Zájem posluchačů neutuchá, spíše naopak a tak se těšíme na další kurz s názvem Etudy ze středověkého a raně
novověkého života. Jsme rádi, že Masarykova univerzita při zajištění kvalitní náplně kurzů U3V spolupracuje
i se Státním památkovým ústavem.
Dovolte mi, abych jménem posluchačů poděkoval za osvědčení, které jsme dnes získali z rukou
akademických hodnostářů Masarykovy univerzity v Brně. Poděkování patří i všem přednášejícím, kteří nám
přinášeli zajímavé informace a dokázali v nás vyvolat pocity duševní svěžesti i chuti se dále vzdělávat ať to
byli pedagogové univerzity, pracovníci Státního památkového ústavu, či četní kasteláni, kteří spravují naše
kulturní památky. Jsme vděčni za práci, kterou našemu kurzu věnovali paní PhDr. Martina Indrová. paní Ing.
Barbora Hašková a ředitelé Univerzitního centra v Telči Ing. Josef Plucar a Mgr. Jaroslav Makovec. Dále
děkujeme za správu kurzu paní Ivaně Štanclové a paní Iloně Martinů.
Vím, že za všechny absolventy mohu říci: Prožili jsme za ta tři léta pěkné chvíle a budeme na ně rádi
vzpomínat. Díky za ně!
Ing. Bohumil Nosek

