
             

 

 

 

 

 

  

Oslavy 17. listopadu budou v Telči ve znamení studentského festivalu 

. 

 
U příležitosti Dne studentstva se akademická půda univerzitního centra stane místem pro zamyšlení, diskuzi i 

zábavu. Studenti škol působících v Telči představí svoje studijní práce a osobitý pohled na historické události 

dvacátého století. Návštěvníci budou mít možnost zapojit se do veřejné diskuze, ale zároveň se přesvědčit, že 

věda, stejně jako historie, může být nejen poutavá, ale i zábavná. 

Přijďte v neděli 17. listopadu do Univerzitního centra! 

Pořádají Masarykova univerzita, UC Telč, GOB a SOŠ Telč, NPÚ v Telči, Spolek Obrození Telč, 

Muzeum Vysočiny Telč a Město Telč 

Dopolední program od 9:30  

Slavnostní zahájení, vernisáž několika výstav (●výtvarné práce studentů GOB a SOŠ Telč k roku 1989 

●"Nesmíme zapomenout": Jan Opletal a další oběti listopadu 1939 ● listopad ´39 ●1989 - ROK ZÁZRAKŮ), 

Projekce filmu Vyšší princip s doprovodným slovem (nádvoří a knihovna UC) 

Odpolední program od 13:30  

Science slam – Vědecká show studentů MU, Kulturní vložka studentů telčského gymnázia (aula UC) 

Uctění památky studentů u lípy k 30. výročí sametové revoluce (pod hřištěm ZŠ Hradecká)  

Po celý den budou v areálu UC probíhat: ●Výstavy (nádvoří, knihovna) ●Retro koutky ●Diskuzní fóra a 

neformální setkávání nejen pro pamětníky. Vstup na všechny části programu je zdarma. Kavárna a Cukrárna 

Haas v UC otevřena po dobu konání akce. Více informací na www.uctelc.cz  

https://www.uct.muni.cz/o-nas/kdo-jsme
http://www.uctelc.cz/


   

 

pá 1. – so 2. 11.  
V. doktorandské sympozium  
Katedry divadelních studií 
pořádá Filozofická fakulta MU

pá 22. – ne 24. 11.  
Pobyt studentů a pedagogů 
pořádá Fakulta informatiky MU

so 2. – po 4. 11. 
Kurz českého jazyka 
pořádá JCMM, z. s. p. o.

st 27. 11. – ne 1. 12. 
Soustředění divadelního spolku The Gypsywood Players 
pořádá Filozofická fakulta MU

čt 7. – ne 10. 11. 
Interakce práva, ekonomie a jazykovědy v česko-
polském prostředí 
pořádá Právnická fakulta MU

čt 28. – so 30. 11. 
Výjezdní zasedání 

pořádá Středisko pro pomoc studentům se specifickými 
nároky (Teiresiás)

st 20. – so 23. 11. 
Současnost a budoucnost dojížďkových vztahů 
pořádá Ekonomicko-správní fakulta MU 

každý pátek 

Přednášky U3V – určeno pro řádné studenty 

1., 15., 29. 11. – Kurz astronomie 

8., 22. 11. – Středověké etudy II. aneb Středověké jednohubky

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

čt 7. 11. od 17:30 
Přednáška o Václavu IV. 
Přednáškový cyklus Rodinné stříbro – Památky kolem nás 
 

st 13. 11. od 18:00 
Eva Šebková – Italští uprchlíci na jižní Moravě v letech 1915-1919 
Přednáškový cyklus Rodinné stříbro – Památky kolem nás 
  

ne 17. 11. od 9:30 
 

Studentský festival 
U příležitosti Dne studentstva se akademická půda UC Telč stane místem pro zamyšlení, diskuzi i zábavu. 

  

st 20. 11. od 17:30 
Středeční psychologie s Janou 
na téma: Člověk jako tvor společenský: jak vnímáme a hodnotíme ostatní. 
Knihovna UCT, vstupné dobrovolné 
 

st 27. 11. od 18:00 

Přednáška NPÚ ÚOP v Telči 
Přednáškový cyklus Rodinné stříbro – Památky kolem nás 

 

 
 

http://www.uctelc.cz/
https://www.facebook.com/UniverzitnicentrumTelc/
https://divadlo.phil.muni.cz/aktualne/kalendar-akci/v-doktorandske-sympozium-katedry-divadelnich-studii
https://divadlo.phil.muni.cz/aktualne/kalendar-akci/v-doktorandske-sympozium-katedry-divadelnich-studii
http://www.itregep.cz/cs/akceudalosti/seminare-v-telci
https://www.uct.muni.cz/o-nas/aktuality/prednaska-o-vaclavu-iv
https://www.facebook.com/events/396002031084522/
https://www.telc.eu/kalendar/1751
https://www.uct.muni.cz/media/3171898/2019_czv_psychologicke-stredy-s-janou.pdf
https://www.facebook.com/events/530532377788326/


   

 
čt 28. 11. od 15:00 do 17:00 

Adventní setkání 
pořádá knihovna UCT ve spolupráci se SOŠ a SOU Třešť 

 

čt od 16:00 do 18:00, celý 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 
 

každá středa od 15:00 

Klub pletení 
pod vedením paní Mirky Leitgebové, v prostorách univerzitní knihovny 
pravidelná středeční setkání, zdarma, více na e-mailu: mirka.leitgebova@seznam.cz 
 

Podrobnější 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 

Program na podzim 2019 (začátek představení vždy v 18:00 hod., aula nebo knihovna UCT) 

Téma: Člověk a jeho touha 

29. října Hovory s TGM (ČR, 2018, 80 min.) 
12. listopadu Tohle je náš svět (USA, 2016, 118 min.) 
17. listopadu Vyšší princip (Československo, 1960, 102 min.) – začátek 10.00 hod., Studentský festival 
26. listopadu Vlk z královských Vinohrad (ČR, 2016, 75 min.) 
10. prosince Šťastné a veselé (Francie/Německo/Velká Británie/Belgie, 2005, 115 min.) 
 
Změna programu vyhrazena, vstupné dobrovolné. 
 

 

http://www.uctelc.cz/
https://www.facebook.com/UniverzitnicentrumTelc/
mailto:mirka.leitgebova@seznam.cz
https://www.uct.muni.cz/filmovy-klub

