
             

 

 

 

 

 

  

Senioři zasednou opět do lavic, v Telči začíná další ročník 
Univerzity třetího věku 

V pátek 4. října 2019 bude zahájen další jednoletý kurz Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity nazvaný 
Středověké etudy II, který je realizován ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Telči. 

Kurz, do kterého se přihlásilo přes osmdesát seniorů, nepřímo navazuje na Středověké etudy, ale je 
určený i pro nové zájemce. Posluchači budou seznámeni s vývojem osídlení Horního Podyjí ve 
středověku, zdejšími drobnými šlechtickými rody, ale i poznají i královské či církevní prostředí. 
Frekventanti nahlédnou do problematiky vybraných starých řemesel, uvidí módu „podzimu 
středověku“, poznají blíže typologii hradů a také zjistí, jakými metodami bývaly dobývány. Součástí 
vybraných přednášek budou ukázky replik hmotné kultury a exkurze na významné středověké lokality 
v Kraji Vysočina či v nejbližším okolí.  

Na Masarykově univerzitě vznikla Univerzita třetího věku 
již v roce 1990 a o její kurzy je stále velký zájem. O tom 
vypovídá i skutečnost, že zatímco v roce 2005 zde 
studovalo pět set seniorů, v tomto akademickém roce je 
to přes dva tisíce. Univerzita třetího věku v Telči je také 
velmi žádaná a má již třináctiletou tradici.  Přednášky 
probíhají dvakrát měsíčně v Telči v univerzitním centru, 
které se nachází v areálu bývalých jezuitských kolejí. 

Informace: 

Ing. Bc. Barbora Hašková 
vedoucí oddělení odboru Celoživotního vzdělávání MU 
e-mail: haskova@rect.muni.cz, tel.: 602 761 464

mailto:haskova@rect.muni.cz
https://www.uct.muni.cz/univerzita-tretiho-veku


   

Po italsku do hubky, v univerzitním roce bude křest třetí knihy Marty Kučíkové 

V neděli 20. 10. 2019 v 15 hodin s radostí zveme do Knihovny Univerzitního centra vás všechny, 
příznivce dobrých knih, a obzvláště vtipných kuchařek, ke křtu dalšího literárního dítka telčské rodačky, 
spisovatelky Marty Kučíkové. Bude křtít svou třetí knihu, veselou kuchařku s laskavým povídáním „Po 
italsku do hubky“ vydávané Mladou frontou. Přijďte prožít příjemné nedělní odpoledne! V rámci křtu je 
možné koupit knihu za zvýhodněnou cenu, samozřejmě i předchozí autorčiny knihy a audioknihy, vše vydané 
nakladatelstvím Mladá fronta. Těšíme se! 

Informace: 
Ilona Martinů v knihovně UC Telč, tel. 774 886 640, www.uct.muni.cz/knihovna 

 

 

Středeční psychologie s Janou 

Cyklus přednášek pro širokou veřejnost Středeční psychologie s Janou začíná přednáškou Komunikuji, 
tedy jsem ve středu  30. 10. 2019 v 17.30 hodin v knihovně UC. Přednáška o tom, jak spolu lidé komunikují 
- a to verbálně, ale i beze slov. Budeme se zabývat tím, že se komunikaci nelze vyhnout, i když bychom si to 
někdy přáli. Zaměříme se také na to, proč si někdy nerozumíme, jak číst signály ostatních, a dojde i na 
společnou diskuzi k tématu. 

Můžete se těšit na zajímavá témata vždy jednou za měsíc, přednáší Mgr. Jana Kindlová. TL budou 
informovat. Vstupné dobrovolné. 

 

Přehled přednášek 

 Komunikuji, tedy jsem. 30. 10. 2019 

 Člověk jako tvor společenský: jak vnímáme a hodnotíme ostatní.  20. 11. 2019 

 Hledání tajemství lidského štěstí.  11. 12. 2019 

 Pomoc, učím se cizí jazyk!   29. 1. 2020 

 Dar dyslexie (a dalších poruch učení)  26. 2. 2020 

 „Deprese je černý pes, který Tě zalehne.“ 18. 3. 2020 

 Zaostřeno na environmentální žal. 29. 4. 2020 

http://www.uctelc.cz/
https://www.facebook.com/UniverzitnicentrumTelc/
http://www.uct.muni.cz/knihovna


   

čt 3. – so 5. 10.  pá 18. 10.  
Konference pro soudní znalce Kurz astronomie 
pořádá Právnická fakulta MU krátkodobý kurz pro studenty U3V 
  
pá 4. 10. pá 25. – so 26. 10. 
Středověké etudy II. Matematický seminář 
slavnostní zahájení kurzu Univerzity třetího věku MU pořádá Přírodovědecká fakulta MU 
  
st 9. – čt 10. 10.  
Výjezdní zasedání  
pořádá Odbor pro kvalitu RMU  
  
pá 11. – ne 13. 10.  
Konference doktorandů  
pořádá Fakulta sociální studií MU  
 
čt 17. – ne 20. 10. 
Doktorandský seminář EUSOC 
pořádá Fakulta sociální studií MU  

 

  

st 2. 10. od 15:00 
Klub pletení 
pod vedením paní Mirky Leitgebové, pravidelná středeční setkání  
v prostorách naší knihovny, zdarma,  
více na: mirka.leitgebova@seznam.cz 

čt 3. 10. od 18:00 
Jiří M. Havlík  
Františka Slavatová z Meggau 
Přednáškový cyklus  
Rodinné stříbro – Památky kolem nás 
 

čt 10. 10. od 16:00 do 18:00, říjen-listopad 
Kurzy kreslení a malování 
pod vedením Alice Grünwald, tentokrát na téma  
malba portrétu – abstrakce a portrét  
v černobílé – dle staré fotografie učebna U4 (vedle kavárny Haas), cena jedné lekce 200,- Kč, určeno pro dospělé 

st 16. 10. od 18:00 

Obraz a kult Salus Populi Romani v náboženské politice a imaginaci brněnských jezuitů 
Přednáškový cyklus Rodinné stříbro – Památky kolem nás 

út 29. 10. od 18:00 

Projekce filmu Hovory s TGM a setkání s režisérem Jakubem Červenkou a hercem Janem Budařem 
film bude promítán při příležitosti 100 let od založení Masarykovy univerzity a 101 let od vzniku Československa 
po skončení projekce bude následovat neformální setkání a povídání s tvůrci, vstupné dobrovolné  

 

Vernisáž výstavy  Setkání  pod vedením  kurátorky Alice Grünwald se uskuteční v sobotu 19. 10. 2019 od 16 hodin. 
Jste srdečně zváni do prostor Knihovny UC a Kavárny - cukrárny Haas. 
Bližší informace na: alice.grunwaldova@centrum.cz. Výstava potrvá do konce ledna 2020. 

Další informace o výstavách: Ilona Martinů, knihovna UC Telč, tel. 774 886 640 

Další volnočasové aktivity pro veřejnost 
Divadlovník pro děti, lekce jógy, mohendžorádo 
bližší informace: Lucie Zemanová, tel. 731 404 899 
 

http://www.uctelc.cz/
https://www.facebook.com/UniverzitnicentrumTelc/
http://kurzy.law.muni.cz/content/cs/kurzy-pro-verejnost/vse/konference-pro-soudni-znalce-telc-2019/
https://www.uct.muni.cz/univerzita-tretiho-veku
https://www.eusoc.eu/
https://www.facebook.com/events/871652796581490/
mailto:mirka.leitgebova@seznam.cz
https://www.npu.cz/cs/uop-telc/akce/48777-frantiska-slavatova-z-meggau-1610-1676
https://www.npu.cz/cs/uop-telc/akce/48777-frantiska-slavatova-z-meggau-1610-1676
https://www.facebook.com/events/2397048623883463/
https://www.facebook.com/events/1214191908783116/
mailto:alice.grunwaldova@centrum.cz
http://www.uct.muni.cz/univerzita-tretiho-veku
https://www.uct.muni.cz/o-nas/aktuality/rodinne-stribro-pamatky-kolem-nas-pokracuji-prednaskou-o-zakladatelce-jezuitskeho-probacniho-domu-v-telci-frantisce-slavatove-z-meggau


   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věděli jste, že v UCT je Klub pletení?  

Přijďte se podívat! 

Příjemné setkávání žen, které mají zájem o pletení a háčkování. 

Když umíte plést, můžete přijít a pomoci začátečníkům, když 

neumíte a chcete, pomůžeme vám. Přijďte si vytvořit své kreativní 

věci - svetry, šály, čepice, polštáře, hračky, oblečky pro miminka... 

 

Info:www.facebook.com/events/871652796581490   

 

 

 

 

Hovory s TGM 

Úterý 29. října  od 18:00 hodin 

Historický sál (aula) UC v Telči 

Přijďte na ojedinělou projekci filmu a následné  

neformální setkání a povídání s tvůrci, režisérem 

Jakubem Červenkou a hercem Janem Budařem. 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 

Filmový klub UCT  

začínáme 29. října! 
www.uct.muni.cz/filmovy-klub  

http://www.uctelc.cz/
https://www.facebook.com/UniverzitnicentrumTelc/
http://www.facebook.com/events/871652796581490
https://www.facebook.com/events/1214191908783116/
https://www.facebook.com/events/1214191908783116/
https://www.facebook.com/events/1214191908783116/
http://www.uct.muni.cz/filmovy-klub
http://www.uct.muni.cz/filmovy-klub
http://www.uct.muni.cz/filmovy-klub
http://www.facebook.com/events/871652796581490/
https://www.facebook.com/events/1214191908783116/
https://www.facebook.com/events/2397048623883463/
https://www.facebook.com/events/1326295870867505/

