Jezuitská kolej
Centrum vzniklo v prostorách bývalé jezuitské koleje. Základní
kámen byl položen v roce 1651 a již roku 1655 byla stavba
dokončena jako trojkřídlá dvoupatrová budova kolem nepravidelného dvora. Stavba se svou monumentálností a jednoduchým až
strohým vzezřením vymyká z typologie okolní zástavby. V areálu
byla nejprve otevřena lékárna a později i tiskárna. Po zrušení
jezuitského řádu roku 1773, připadla budova koleje státu a o čtyři
roky později tu byla zřízena kasárna. Po roce 1883 zde působila
dívčí měšťanská škola, ve druhé polovině 20. století pak střední
odborná škola. V roce 2002 získala objekt Masarykova univerzita.
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V Telči se pravidelně konají letní a zimní hudební festivaly, koncerty či divadelní představení.

O městě se v historických pramenech poprvé hovoří od roku
1366. Po požáru města roku 1386 byly postaveny první domy
kamenné s barokními a renesančními štíty, které postupně
nahradily původní raně gotickou architekturu. Od poloviny 16.
století, za vlády Zachariáše z Hradce, nastal nebývalý rozkvět
města. Italští stavebníci, štukatéři a zedníci kromě přestavby
hradu začali pracovat také na náměstí. Jednotlivé domy byly
pokrývány malovaným fresko-sgraﬁtem s ﬁgurálními motivy,
sgraﬁtovými psaníčky nebo rustikou. Patrové domy
s renesančními štíty a arkádami podloubí lemují telčské
náměstí dodnes.
K dalším zajímavostem Telče patří renesanční zámek, vyhlídkové věže kostelů sv. Ducha a sv. Jakuba, 11 kostelů a kaplí.
Pro historickou cenu památek a pro jedinečné dochované
náměstí byla Telč v roce 1992 zapsána do seznamu světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Okolí Telče
Okolí Telče nabízí množství zajímavostí, které stojí za vidění.
Návštěvníci by si určitě neměli nechat ujít návštěvu nedalekého
pozdně gotického hradu Roštejn nebo výstup na nejvyšší vrchol
Vysočiny Javořici (837 m.n.m.). Vrchovinná oblast Geoparku
Vysočina, které je Telč a její okolí součástí, je krajinou lesů
a rybníků. Se značenými turistickými cestami, cyklotrasami
i hipostezkami je ideálním místem pro milovníky kratších
a nenáročných výletů do přírody.

Telč leží na rozhraní tří teritorií - Moravy, Čech a Rakouska.
Vzdálenost města Telče od Brna je 100 km, do Prahy i Vídně
je to 150 km.

Univerzita třetího věku

Ubytování

Výuka Univerzity třetího věku probíhá v univerzitním centru od
roku 2006. U3V je souborem programů celoživotního vzdělávání,
který je zaměřen na vzdělávání osob seniorského věku.

Centrum disponuje 75 lůžky ve studenských či lektorských pokojích.

Knihovna
Knihovna poskytuje
kvalitní zázemí pro
studium. Slouží i jako
výstavní a přednáškový
prostor, primárně pro
studenty Masarykovy
univerzity, ale otevřena
je i pro širokou
veřejnost.

Učebny a prostory
– 20 učeben a seminárních místností (kapacita od 10 do
60 míst)
– 3 počítačové učebny (od 14 do 24 míst)
– Přednáškový sál P1 (historický sál - až 100 míst při
divadelním uspořádání)
– Přednáškový sál P2 (84 míst + 4 místa pro imobilní)
Všechny společenské místnosti jsou bezbariérové.
Vybaveny standardními didaktickými prostředky (možná
variabilní úprava dle charakteru akce) a bezdrátovým
připojení k internetu.

Využití/pronájem prostor:
– Vzdělávací akce (konference, letní a zimní školy, semináře,
workshopy)
– Kulturně-společenské akce (festivaly, soutěže...)
– Prezentační a ﬁremní pobyty, školení, teambuildingové akce
– Jiné individuální či skupinové akce pro široké spektrum zájemců

Lektorské pokoje
– 6 dvoulůžkových nadstandardních mezonetových pokojů
s kuchyňkou, sociálním zařízením, pokojem v přízemí
a lůžkovou úpravou v patře
– 1 pětilůžkový mezonet
– 1 čtyřlůžkový apartmán (2+2 lůžka)

Studentské pokoje
– 12 čtyřlůžkových standardních pokojů se
sociálním zařízením
– 2 bezbariérové třílůžkové pokoje se
sociálním zařízením
Pro studentské pokoje je k dispozici
společná kuchyňka.

Doplňkové služby

Univerzitní centrum
Telč
vybudovala Masarykova univerzita v areálu
bývalé jezuitské koleje. Toto mimobrněnské
celouniverzitní pracoviště působí v Telči jako
středisko vzdělávání a kultury.
V citlivě zrekonstruovaném komplexu
historických budov vzniklo kvalitní zázemí
pro vysokoškolské vzdělávání: posluchárny,
pracovny, knihovna, kavárna i prostory pro
ubytování naplněné neopakovatelnou
atmosférou.

Pro naše klienty můžeme zprostředkovat další služby:
– Volnočasové aktivity v Panském dvoře Telč
– Provázené prohlídky města a zámku

Naše
aktivity

– Ubytování v místních ubytovacích zařízeních
– Catering
– Půjčování loděk na projížďky po Štěpnickém rybníku
– Půjčování jízdních kol
– Projížďky na koni
– Pronájem tenisových kurtů a zapůjčení raket
– Pronájem golfového hřiště
– Pořádání výletů po okolí s průvodcem

Stravování
Univerzitní centrum je vybaveno moderním kuchyňským zázemím a zařízením
s dostatečnou kapacitou umožňující na
základě předchozí domluvy poskytovat
všechny služby spojené s kvalitním a
plnohodnotným stravovacím servisem
(vč. degustací vín, coﬀee breaků či rautů).
Součástí univerzitního centra je též nově
zrekonstruovaná kavárna, umístěná
v malebném prostředí nádvoří a arkád.
Od roku 2017 je v provozu i cukrárna,
s vlastní výrobou zákusků a dortů.

– Studijní programy
Masarykovy univerzity
– Univerzita třetího věku
– Vlastní kulturní aktivity,
společenské akce,
výstavy
– Komerční služby –
konferenční servis,
pronájmy prostor
– Knihovna, informační
centrum
– Kavárna, stravování,
ubytování

