Zprávičky z

Univerzitního centra
červen 2019
Společná prezentace telčských institucí na MUNI100
V červnu v areálu brněnského výstaviště vyvrcholí letošní oslavy stého výročí založení
Masarykovy univerzity, a to festivalem plným hudby, zábavy a gastronomie s názvem MUNI100.
Festivalem bude provázet oblíbený moderátor Ondřej Sokol a program na několika stagích
nabídne hudbu, divadlo, film a celou univerzitu na jednom místě. Svou prezentaci na festivalu
bude mít i Univerzitní centrum Masarykovy univerzity z Telče, které zde představí nejen své
vzdělávací aktivity v rámci Univerzity třetího věku, ale především spolupráci s dalšími telčskými
institucemi Centrem Telč ÚTAM AV ČR a NPÚ Telč, sdružené v projektu Středoevropské
centrum pro kulturní dědictví v Telči. Centrum Telč ÚTAM AV ČR nabídne obrazovou
prezentaci laboratoří a výsledků i interaktivní demonstrací vybraných diagnostických přístrojů.
Telčská pobočka NPÚ bude prezentovat především své vědeckovýzkumné projekty a výsledky.
Stěžejní bude interaktivní 3D model telčské jezuitské koleje i s kostelem. Dále bude představen
projekt Archeologie z nebe, kde bude prezentována letecká bezpilotní technika (dron) včetně
leteckých fotografií a videí. K nahlédnutí budou i vědecké výstupy z terénních operativních a
archeologických výzkumů a pomůcky pro dokumentaci.
Festival se koná
v sobotu 15. června na Výstavišti v Brně
a všechny informace jsou k dispozici na adrese:
https://muni100.cz/festival-muni-100

Ohlédnutí: Koncert Orchestr.MUNI v Telči
Kdo se přišel podívat na koncert Symfonického orchestru a Smíšeného pěveckého sboru
Masarykovy univerzity, určitě neprohloupil. Koncert se konal v sobotu 18. května na nám.
Zachariáše z Hradce v rámci oslav 100 let Masarykovy univerzity a byl to skutečně nevšední
a krásný zážitek, na který budeme v univerzitním centru dlouho vzpomínat. Chceme moc
poděkovat městu Telč, konkrétně panu starostovi Fabešovi i Věře Peichlové, za velkou
pomoc s přípravou koncertu. Velké poděkování ale platí i divákům, kterých přišlo skutečně
nebývale hodně a vytvořili pro koncert nádhernou atmosféru. Nezbývá než si přát, aby se
spojení Telče a Masarykovy univerzity dále rozvíjelo a přinášelo další podobné zážitky.

pá 31. 5. – ne 2. 6.
Setkání fotochemických skupin
pořádá Ústav chemie PřF MU a Centrum
pro výzkum toxických látek v prostředí
so 1. – ne 2. 6.
Výjezdní zasedání Studentské komory AS MU
jednání se zúčastní i nový rektor MU Martin Bareš
po 3. – st 5. 6.
Letní škola pro pedagogy
pořádá Kraj Vysočina
.
st 5. – so 8. 6.
Konference 17th Youth Symposium
on Experimental Solid Mechanics
& High-Resolution 3D X-ray Imaging Workshop
pořádá Institut teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
so 8. – po 10. 6.
Soustředění Fakultní divadelní společnosti
pořádá Právnická fakulta MU
st 12. – pá 14. 6.
Central European Conference on Cryptology
pořádá Fakulta informatiky MU
po 17. – út 18. 6.
Pracovní porada projektových manažerů
pořádá Kraj Vysočina
st 19. – pá 21. 6.
Letní škola pro pedagogy
pořádá Kraj Vysočina
so 22. – ne 30. 6.
dok.incubator
workshop dokumentárních filmů

Letos budou v Telči opět letní kurzy
angličtiny, nezapomeňte se přihlásit!
Již po čtrnácté pořádá Jazyková škola FFMU letní kurzy
angličtiny v Univerzitním centru Telč.
Letos se budou konat od 28. července do 2. srpna,
v době konání hudebního festivalu Prázdniny v Telči.
Zaměří se na zlepšení komunikačních dovedností,
rozšíření slovní zásoby a zdokonalení Vašich
schopností rychle a správně reagovat. Výuka probíhá od
9:00 do 13:45, v kurzech učí profesionální a
kvalifikovaní lektoři s mnoha lety praxe.
Více informací najdete na www.jazykovka.phil.muni.cz
nebo u Jarmily Svobodové na tel. čísle 606 036 043.

Návštěva rakouského velvyslance
V květnu navštívil naše univerzitní centrum rakouský velvyslanec v ČR,
jeho excelence Dr. Alexander Grubmayr. Zajímal se především
o Univerzita třetího věku MU, celoživotní vzdělávání a naší spolupráci
s rakouskou Donau-Universität Krems, se kterou máme společný projekt
SCOLA TELCZ. Za velmi milé setkání děkujeme i kolegům z Kraj Vysočina,
speciálně paní náměstkyni hejtmana pro kultury, památkovou péči a
cestovního ruchu Jana Fischerová.
Více v tiskové zprávě

Zakončili jsme třináctý rok U3V v Telči
Za účasti paní prorektorky Naděždy Rozehnalové jsme slavnostně
zakončili roční kurz Univerzita třetího věku MU v Telči.
Kurz „Etudy ze středověkého a raně novověkého života“ jsme pořádali
společně s telčskou pobočkou NPÚ a chodilo na něj pravidelně
přes 80 posluchačů. Telčská U3V funguje nepřetržitě již od roku 2006 a
patří k našim nejúspěšnějším vzdělávacím programům, také proto na příští
rok chystáme kromě pokračování středověkých etud nově i přednášky
z oblasti astronomie a psychologie.

čt 6. 6. od 18:00
Roman Lavička – Dvoulodní gotické kostely
Přednáškový cyklus Rodinné stříbro – Památky kolem nás
ne 9. 6. od 19:00
Friedrich Dürrenmatt – Návštěva staré dámy
Fakultní divadelní společnost Právnické fakulty MU,
historický sál P1
ne 16. 6. od 16:30
Koncert Symfonického orchestru ZUŠ Jihlava
a dětských sborů
nádvoří UCT
st 19. 6. od 18:00
Jaroslav Čechura – Václav IV.
Přednáškový cyklus Rodinné stříbro – Památky kolem nás
so 22. 6. od 19:00
Tomáš Mejdrech – In memoriam
vernisáž výstavy, knihovna UC Telč,
výstava potrvá do 31. 8. 2019
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

