
 

 

Tisková zpráva UC Telč ze dne 30. 11. 2018 

 

Do univerzitního centra přichází Vánoční čas! 
 
Model Betlému, vánoční stromeček, malované figury v životní velikosti nebo třeba pohlednice s vánoční 
tématikou, to je nabídka výstavy Čas vánoční, na kterou se můžete přijít podívat do výstavních prostor a 
do prostor Cukrárny a kavárny Haas v univerzitním centru v Telči. Výstavu společně pořádají telčská 
pobočka Muzea Vysočiny Jihlava a Univerzitní centrum Masarykovy univerzity v Telči. Výstava potrvá do 
31. ledna a přístupná je každý den od 9 do 17 hodin.      
 
Jedná se o historicky první společnou vánoční výstavu, která se letos do univerzitního centra 
přestěhovala společně s pobočkou muzea z telčského Zámku. Ten čeká v příštích letech rozsáhlá 
rekonstrukce. „Se stěhováním ze zámku bohužel skončil tradiční Betlém manželů Vostrých, ale věřím, 
že se lidem bude líbit i výstava v univerzitním centru. Ještě musím dodělat sníh a můžeme začít,“ 
směje se vedoucí telčské pobočky Muzea Vysočiny Jihlava Helena Grycová Benešová. „Historické 
vánoční pohlednice pochází z muzejních i soukromých sbírek a zdobí prostor univerzitní kavárny Haas. 
Výstavní prostor obsadily Betlémy a malované figury v životní velikosti, se kterými si mohou 
návštěvníci pořídit i veselou fotografii. Ty byly rovněž zapůjčeny ze sbírek jihlavského muzea,“ 
upřesňuje.  
 
Spokojený s instalací je i ředitel univerzitního centra Jaroslav Makovec: „Akce s vánoční tématikou 
k prosinci a adventu prostě patří. Výstavě Vánoční čas v tomto týdnu předcházelo již páté tradiční 
Adventní setkání v univerzitním centru, které pořádáme společně se studenty oborů Květinářská a 
aranžérská činnost a Cukrář z třešťské Střední odborné školy a Středního odborného učiliště. Jsem rád, 
že si Advent i Vánoce našly cestu i do našeho univerzitního centra.“  
 
Univerzitní centrum Telč poskytuje studijní a vzdělávací příležitosti fakult Masarykovy univerzity v Kraji 
Vysočina, nabízí studijní a vzdělávací programy v rámci celoživotního vzdělávání a reaguje na 
vzdělávací potřeby regionu – konají se zde semináře, konference a letní vzdělávací kurzy. Součástí 
objektu jsou také ubytovací a stravovací kapacity, knihovna a Cukrárna a kavárna Haas. Výstava 
Vánoční čas bude v prostorách univerzitního centra v Telči přístupná od dnešního dne až do konce 
ledna.  
 
Fotogalerie z instalace Vánoční čas: https://bit.ly/2AxYOME  
Fotogalerie z Adventního setkání: https://bit.ly/2KJyLqC  
 

 
Kontakt: 
Mgr. Jaroslav Makovec  
ředitel Univerzitního centra Telč 
tel.: 777119220  
e-mail: makovec@rect.muni.cz 
www.uctelc.cz   

https://bit.ly/2AxYOME
https://bit.ly/2KJyLqC
mailto:makovec@rect.muni.cz
http://www.uctelc.cz/

