
 

 

             

 

 

 

 

 

Univerzitní centrum Telč na MUNI 100 

    

Velkým festivalem MUNI 100 skončily v červnu stoleté oslavy od založení Masarykovy univerzity. Přes velmi teplé 

počasí na akci dorazilo skoro deset tisíc lidí a nechyběla ani prezentace UCT. 

„Telčské Univerzitní centrum Masarykovy univerzity se představilo jako Středoevropské centrum pro kulturní dědictví,“ 

říká ředitel UC Telč Jaroslav Makovec. „Chtěl bych velmi poděkovat dvěma svým kolegům Pavlovi Macků, řediteli 

telčské pobočky NPÚ a Jakubovi Novotnému, řediteli Centra Telč ÚTAM AV ČR, že se nebáli jít do společné prezentace 

v rámci našeho telčského stanoviště. Díky nim bylo telčské zastavení nejen krásným, ale také interaktivním místem,“ 

dodává. 

NPÚ v Brně vůbec poprvé představilo interaktivní 3D model telčské jezuitské koleje i s kostelem, velký zájem byl ale 

také o model Telče z roku 1865, vypůjčený z telčské pobočky Muzea Vysočiny Jihlava. Centrum Telč zase úspěšně 

prezentovalo své diagnostické přístroje a kolemjdoucí si tak mohli třeba pořídit svůj tepelný snímek nebo si nechat změřit 

obsah zlata ve snubním prstýnku. 

„Jsem velmi pyšný, že se nám povedlo ukázat, že Telč není jen náměstí nebo zámek, ale také město se zajímavými, 

skvěle spolupracujícími institucemi,“ zhodnotil sobotní prezentaci Jaroslav Makovec. 

FOTOGALERIE: https://bit.ly/2Rk4e5P  

https://bit.ly/2Rk4e5P
https://bit.ly/2Rk4e5P


   

 

Déšť medailí od univerzity do Telče 

Masarykova univerzita ocenila ve čtvrtek 13. června při 

příležitosti oslav stého výročí svého založení pamětními 

medailemi partnery, kteří přispívají k činnosti jejích 

fakult. Mezi 99 oceněnými bylo také telčské pracoviště 

NPÚ, Univerzitní centrum Telč, Česko-francouzská 

akademie Telč, o.p.s., Město Telč, PhDr. Martina Indrová 

a prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc. 

Slovo starosty Telče Romana Fabeše 

To, že Masarykova univerzita slaví 100 let od svého 

založení, jste se už v Telčských listech mohli dočíst. 

Ostatně slavnostní koncert jejího symfonického orchestru 

na náměstí byl důstojným připomenutím tohoto výročí. 

Ale hlavně jsem rád, že již patnáct let je součástí druhé 

nejvýznamnější české univerzity i její centrum v Telči. 

Když se jen krátce ohlédnu – v roce 2004 jsem podepsal s tehdejším rektorem Zlatuškou darovací smlouvu na 

budovu bývalé jezuitské koleje. V roce 2012 proběhla rozsáhlá rekonstrukce této budovy. V mezidobí a i po 

rekonstrukci v centru probíhaly akce jednotlivých fakult i řada mezinárodních konferencí. A mnohé z nich v 

úzké součinnosti s městem. A jsem rád, že Univerzita podporuje i nové aktivity, které nastartoval nový ředitel 

J. Makovec. Hlavně si ale vážím toho, že se rozvíjí spolupráce jak s městem, tak i s dalšími významnými 

telčskými institucemi. Myslím, že právě tato součinnost byla hlavním důvodem pro pana rektora Beka při 

udělování pamětní medaile ke stému výročí založení Masarykovy univerzity. V ocenění pro město Telč se 

uvádí: „Město je klíčová instituce, bez jejíž aktivní podpory a spolupráce v řadě oblastí (kultura, vzdělávání, 

cestovní ruch aj.) by byla existence Univerzitního centra Telč nepředstavitelná“.  Převzato z Telčských listů 

Výstava Tomáše Mejdrecha In Memoriam 
Červnová vernisáž Výstavy Tomáše Mejdrecha 

In Memoriam byla úžasná. Děkujeme všem, kteří si 

na Toma přišli vzpomenout. Byl to skromný člověk, 

za života skoro nevystavoval, a tak, jako řada 

velkých umělců, vystavuje in memoriam. Obrazy, 

které mnohdy neviděli ani jeho nejbližší přátelé, si 

můžete přijít prohlédnout do knihovny univerzitního 

centra až do konce srpna. 

 

http://www.uctelc.cz/
https://www.facebook.com/UniverzitnicentrumTelc/
https://www.facebook.com/events/857384704648679/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARDInlEMLXKp9IrcH-z_5G77HBFEGupSZDq1wACBTO_MUPDaEG39q9SxxcZAQ7iETGPaUgIfmD7lWh1n&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBsqBM4NgeKXqGNy3Crg99m8yfW1i5p7nhNQjp5pzFL0a3WefAfY9qGene7m6dL7lrJjKlX9sF-fOTkrxspHt1sLY1ZIspHcMQSHh0bLesGYnx5LOXzA9ne1elN7dVhdbdSibJkY4sAac8JqXjQXSXz9GMAmK3h9W2ZAkmm6GOa-I_RnE4Jl4zuRa6R9LL1TW2bjEZ7noWXekjoYEYUPbjSRm76vQOGPsUDahDdJ1M0ddJKfe8ehGUO3THrCg3Wjz0MxtAShyoNdEDegOPzv2UuxVK8pvJjnfLpjXIYU1_JHQNLGqDJ842z5TjlfdVw_kt1js3y2B-KuILYk8pXLbdMLw
https://www.facebook.com/events/857384704648679/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARDInlEMLXKp9IrcH-z_5G77HBFEGupSZDq1wACBTO_MUPDaEG39q9SxxcZAQ7iETGPaUgIfmD7lWh1n&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBsqBM4NgeKXqGNy3Crg99m8yfW1i5p7nhNQjp5pzFL0a3WefAfY9qGene7m6dL7lrJjKlX9sF-fOTkrxspHt1sLY1ZIspHcMQSHh0bLesGYnx5LOXzA9ne1elN7dVhdbdSibJkY4sAac8JqXjQXSXz9GMAmK3h9W2ZAkmm6GOa-I_RnE4Jl4zuRa6R9LL1TW2bjEZ7noWXekjoYEYUPbjSRm76vQOGPsUDahDdJ1M0ddJKfe8ehGUO3THrCg3Wjz0MxtAShyoNdEDegOPzv2UuxVK8pvJjnfLpjXIYU1_JHQNLGqDJ842z5TjlfdVw_kt1js3y2B-KuILYk8pXLbdMLw
https://www.uct.muni.cz/o-nas/aktuality/mezi-99-ocenenymi-byly-i-partneri-univerzitniho-centra-masarykovy-univerzity


   

 

po 1. – po 8. 7.  
13. ročník Výtvarného plenéru U3V MUNI 
pořádá Oddělení celoživotního vzdělávání RMU 

Výtvarný plenér pod vedením doc. Mgr. Vítězslava Švalbacha z fakulty informatiky se stal v rámci celoživotního 
vzdělávání tradicí. Účastníci výtvarné části plenéru mají 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 kladou důraz na vytříbenou kompozici, práci se světlem a docílení technicky kvalitního snímku. 
 

ne 14. – st 24. 7. 
25. ročník Francouzsko-česká hudební akademie 

 

ojedinělý hudební evropský projekt propojující českou a francouzskou kulturu – info: www.akademietelc.cz   

 

ne 28. 7. – pá 2. 8. 
14. Letní kurzy angličtiny 
pořádá Jazyková škola Filozofické fakulty MU 
. 

so 3. – so 10. 8. 
Letní škola energetické bezpečnosti 
pořádá Fakulta sociálních studií MU 
 

st 7. 8. 
Mladá univerzita Waldviertel-Vysočina 
pořádá Sdružení Europa Brücke Raabs a Kraj Vysočina 
workshop Digitální město Telč zajišťuje FSS MUNI 

Mladá univerzita je týdenní  pobyt pro   české a  rakouské  

děti ve věku 11-15 let, který se koná již 10 let v Rakousku  

a  v  Kraji Vysočina.   Pobyt  probíhá  formou   přednášek 

na zajímavá témata  a odpoledne se   konají   workshopy,  

kde  děti    něco spíše   prakticky    vytvářejí (např. focení,  

malování,  pokusy,  tvoření).   Letošní    téma  pobytu   je  

„Digitalizace“. 
 

po 12. – pá 16. 8.  
Letní škola evropských studií 
pořádá Diplomatická akademie MZV ČR 
 

po 19. – pá 23. 8. 
Letní škola pro doktorandy 
pořádá Odbor výzkumu RMU  
 

ne 25. – st 28. 8. 
Výjezdní zasedání Kanceláře e-learningu 
pořádá Centrum informačních technologií FF MU 

http://www.uctelc.cz/
https://www.facebook.com/UniverzitnicentrumTelc/
http://www.akademietelc.cz/
http://www.akademietelc.cz/
https://jazykovka.phil.muni.cz/leto/telc
http://www.summer-school.cz/
http://www.jungeuni-waldviertel.at/
https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/diplomaticka_akademie/letni_skola_evropskych_studii/index.html
https://vyzkum.rect.muni.cz/cs/kariera-ve-vyzkumu/letni-skola-pro-doktorandy
http://www.akademietelc.cz
http://www.summer-school.cz/


   

 

 

so 13. 7. 
Festival osobního rozvoje 
Historický sál P1 
  

st 17. 7. od 19:30 
Koncert účastníků Francouzsko-české 
hudební akademie 
nádvoří UCT 
 

út 6. 8. od 15:00 
Slam Poetry 
nádvoří UCT  

Jeden po druhém přistupují mistři slova připraveni do  posledního  

rýmu   bojovat o vítězství v nervy  drásajícím klání. Publikum   se  
nechává uhranout,   rozesmát,   rozplakat,  dojmout -  stejně   tak  
může při sebemenším náznaku chyby soutěžícího vypískat. 

www.youtube.com/watch?v=8DWr553EVd0 
 

červen-srpen 
Libor Hurda – výstava soch 
nádvoří UCT 
 

Také v letošním roce budou prostory našeho nádvoří patřit letní  
instalaci. Prostor  k prezentaci dostal  umělecký kovář a  sochař  
Libor Hurda.  Vystudoval SUPŠ  Turnov,  ateliér  Jana Mastníka.  
Od roku  1992 pracuje   jako kovář – živnostník.    Při své tvorbě  
klade důraz na povrchové úpravy, použitelné pro exteriéry.  
Kromě Česka vystavuje také např. v českých centrech. Od roku  
1997  je  držitelem   „Ceny   Masarykovy  akademie   umění“ za  
uměleckou a tvůrčí činnost. Jako jeden  ze  čtyř  českých tvůrců  
je také prezentován v prestižní americké   publikaci o světových  
kovářích From Fire To Form. 

Info: www.hurda.cz,  fotogalerie: https://bit.ly/2Im8z5R 
 
so 22. 6. – so 31. 8. 
Tomáš Mejdrech – In memoriam 
výstava obrazů, knihovna UC Telč 
 
so 16. 7. – so 31. 8. 
100 příběhů MUNI  
výstava obrazů, knihovna UC Telč 

 

26. července - 11. srpna 2019 

  Všechny informace naleznete na: www.prazdninyvtelci.cz 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uctelc.cz/
https://www.facebook.com/UniverzitnicentrumTelc/
http://www.youtube.com/watch?v=8DWr553EVd0
http://www.hurda.cz/
https://bit.ly/2Im8z5R
https://www.prazdninyvtelci.cz/
http://www.prazdninyvtelci.cz/
https://bit.ly/2Im8z5R
https://www.facebook.com/events/1820538258049749/?notif_t=plan_user_associated&notif_id=1562152547013070
https://www.uct.muni.cz/o-nas/aktuality/vyrocni-zprava-uc-telc-za-rok-2018
http://www.prazdninyvtelci.cz/

