Letošní rok je z pohledu Masarykovy univerzity opravdu bohatý na různá výročí. Nejen, že je to sto let od založení
Masarykovy univerzity, ale 15 let od svého vzniku slavíme i my v Univerzitním centru Masarykovy univerzity Telč
(UCT). Na podzim si navíc připomeneme 10 let od zahájení komplexní rekonstrukce.
Asi klíčovým datem pro vznik UCT bylo 19. 3. 2004, kdy byla tehdejším
rektorem Jiřím Zlatuškou a starostou Telče Romanem Fabešem
podepsána smlouva o převodu objektu jezuitské koleje do majetku
Masarykovy univerzity. Tím se de facto UCT stalo její plnohodnotnou
součástí (hospodářské středisko bylo zřízeno k 1. 1. 2005).
K oběma výročím jsme v Telči připravili a připravujeme několik akcí, které
mají za cíl naše působení připomenout a popularizovat. V lednu jsme
například pro veřejnost pořádali přednášku proděkana Filozofické fakulty
Lukáše Fasory o historii a rozvoji Masarykovy univerzity v kontextu
středoevropského univerzitního prostředí. Náš filmový klub přichystal
projekci filmu Hovorů s TGM a dokumentu o MUNI Otevřená pevnost,
v sobotu 18. května od 19 hodin se na telčském náměstí bude
ve spolupráci s Městem Telč konat koncert symfonického orchestru a
pěveckého sboru MUNI.
S partnery z NPÚ a CET chystáme společnou prezentaci UCT jako
Středoevropského centra pro kulturní dědictví v rámci Festivalu MUNI
100, který pořádá MUNI 15. června na brněnském výstavišti. Poslední
velkou akcí tohoto typu bude výstava 100 příběhů MUNI, která se
po vystavení na zmíněním festivalu přesune na letní měsíce právě
do Univerzitního centra v Telči.

S tradicí v srdci – osudy „malírny“ v Telči

Výstava Na vlně retro

V roce 2018 jsme v Telči prostřednictvím samostatné výstavy připomínali 110. výročí založení lidové malírny.
Činnost malírny byla zrušena úředním příkazem, výroba se
však nezastavila a v 50. letech 20. století podnik převzal
Karlovarský porcelán. Původní ráz malby se změnil, až
úplně zanikl. Novým hlavním úkolem pracovníků bývalé
malírny bylo opatřovat lékárenské láhve a prachovnice
štítky, vedlejším oborem se stala dekorace užitkového skla.

Retro – v poslední době čím dál používanější slovo označující něco minulého, bývalého. Někomu při jeho vyslovení
vytanou na mysli výrobky a móda 60. až 80. let minulého
století. Mnoho z nás má tyto roky stále v živé paměti. Častý
byl nedostatek zboží všeho druhu, fronty se stály na jižní
ovoce, na elektroniku, nábytek, auta, ale i na základní
hygienické potřeby. Pro některé zboží se jezdilo také
do Německé demokratické republiky nebo Maďarska.

Po roce 1989 došlo k rekvalifikacím, kdy si volný trh vynutil
změnu sortimentu. Ruční malbou byly dekorovány
skleněné výrobky – vázy, džbány, čajové sklenice… Výrobky byly určeny jak na domácí, tak i zahraniční trh. Tuto
druhou etapu telčské provozovny dokumentuje
výstava Alice Grünwald s názvem S tradicí v srdci.
Výstava spolupořádaná Muzeem Vysočiny Jihlava a
Univerzitním centrem MU Telč byla slavnostně zahájena
vernisáží 18. března v knihovně univerzitního centra a
ke zhlédnutí je v prostorách univerzitní Cukrárny-Kavárny
Haas až do konce května 2019.

Na výstavě, kterou společně připravily telčská pobočka
Muzea Vysočiny Jihlava a UCT, nazvané Na vlně retro
návštěvníci uvidí dobové oděvy a výrobky, na některé
z nich je dodnes možné narazit v obchodech. K vidění
jsou třeba remoska, sifonová lahev, různé hračky a další
exponáty, které překonaly zkoušku dějin. Součástí výstavy
je dobový obývací pokoj. Připomeneme i to, jaká byla
dovolená pod stanem – většinou v českých luzích a hájích,
neboť i dovolená v Jugoslávii byla jen pro vyvolené.
Zavzpomínat či nahlédnout do nepříliš vzdálené minulosti
Na vlně retro, můžete v knihovně univerzitního centra
v Telči až do 31. května.

Univerzitní centrum nabízí novou expozici
fotografií z výtvarného plenéru
V prostorách UCT a za účasti prorektorky MU Naděždy
Rozehnalové proběhla v pondělí 25. 3. vernisáž kreseb a
fotografií účastníků Univerzity třetího věku MUNI.
Výstava představuje práce posluchačů, které vznikly
v rámci kurzu U3V Výtvarný plenér v minulém roce.
Výtvarný plenér se stal v rámci U3V tradicí a v létě roku
2018 se konal v Telči již podvanácté. Účastníci výtvarné
části plenéru zde měli možnost osvojit si základy kresby a
dalších výtvarných technik, lineární perspektivu, kresbu
stromů aj. (lavírovaná kresba, kolorovaná kresba a
akvarel). Účastníci fotografické části pak pod vedením
lektorů kladli důraz na vytříbenou kompozici, práci se
světlem a docílení technicky kvalitního snímku.
Výstava je k vidění v chodbách prvního patra UCT denně
od 9 do 16 hodin po domluvě a potrvá celý letošní rok.

čt 4. – so 6. 4.
COFOLA 2019
XIII. ročník konference pro doktorandy a mladé právní vědce, pořádá Právnická fakulta Masarykovy univerzity
st 10. 4.
Prezentace aktivit U3V MUNI pro univerzity z Makedonie a Srbska
pořádá Soukromá vyšší odborná škola sociální Jihlava
st 10. – so 13. 4.
Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze
pořádá Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA)
pá 12. a 26. 4.
Středověké etudy
přednášky pro posluchače U3V
út 16. a st 17. 4.
Památky žijí
vzdělávací seminář, pořádá Vysočina Tourism
čt 18. – pá 19. 4.
Výjezdní zasedání
Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity
pá 26. – ne 28. 4.
Seminář www.vet-stom.cz
Česká společnost veterinárních stomatologů

st 17. 4. od 17:00
Přednáška Mgr. Jany Kindlové zaměřená na duševní hygienu,
jak se starat o svoje nitro a cítit se v pohodě i
v dnešní uspěchané době: „Jak zářit, ale neshořet“,
informace Ilona Martinů, tel. 774 886 640
st 24. 4. od 18:00
Přednáška z cyklu Rodinné stříbro – Památky kolem nás:
Přednáška Hernán Cortés a dobytí Mexika
po 29. 4. od 18:00
Beseda s jihlavským rodákem, novinářem, publicistou a spisovatelem
Alešem Palánem v knihovně UCT,
informace Ilona Martinů, tel. 774 886 640
Další volnočasové aktivity pro veřejnost
Kurzy jógy, pilates, meditace, Ženské kruhy, Divadlovník pro děti,
kurzy kreslení pro dospělé,
bližší informace: Lucie Zemanová, tel. 731 404 899.
Začátkem února 2019 jsme spustili nový projekt – Filmový klub.
Promítáme každý pátek v historickém sále (P1) nebo knihovně UCT
a po každé projekci bude neformální beseda na dané téma.
Dramaturgem filmového klubu je student FAMU, spolupracovník
Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava a rodák
z Kamenné na Vysočině David Dittrich, tel. 739 921 115.
Termíny a aktuální program naleznete
na www.uct.muni.cz/filmovy-klub

