
             

 

 

 

 

 

Máme za sebou rok stoletých oslav 

Vážení přátelé, rok 2019 byl pro Masarykovu univerzitu i naše telčské centrum speciální. 
Oslavili jsme hned několik významných výročí. Dovolte mi tedy jen krátké ohlédnutí.  

Především to bylo 100 let od založení naší alma mater, ale také 101 let od vzniku 
samostatného Československa nebo 30 let svobody. Také jsme si připomněli, že před patnácti 
lety vzniklo Univerzitní centrum v Telči  a před deseti lety byla zahájena jeho celková 
rekonstrukce. 

Byl to zkrátka rok plný významných událostí a pro naše centrum byl plný úžasných akcí a setkání. Jsem velmi 
rád, že se nám povedlo naše centrum otevřít nejen pro akademiky, ale i pro telčskou veřejnost a věřím, že to 
bude platit i pro roky další. Velmi si vážím spolupráce s lidmi z místních škol a (nejen vzdělávacích) institucí i 
s vedením města, bez kterých by naše působení postrádalo smysl. Chtěl bych poděkovat zejména kolegům 
z NPÚ, Centra Excelence, Muzea Vysočiny Jihlava, ZUŠ Telč a Gymnázia O. Březiny, se kterými jsme letos 
pořádali celou řadu společných akcí. Ať to byla prezentace Telče na festivalu MUNI100, první ročník 
Studentského festivalu, filmový klub, celá řada 
přednášek a výstav nebo naše velmi ceněná Univerzita 
třetího věku, či rozrůstající se Scola Telcz. 

Jsem velmi hrdý na to, že o Telči je (nejen) v Brně slyšet 
stále více a že se z nás stává – i v rámci univerzity – 
stále více respektovaná instituce, a doufám i 
s perspektivní budoucností. Ještě jednou všem děkuji 
za přízeň a spolupráci a přeji do dalšího roku jen to 
dobré! 

Jaroslav Makovec,  
ředitel UC Telč 

Více informací na www.uctelc.cz 

 

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


   

https://sway.office.com/BvuAaUiimacD6R0C?ref=Link 

ne 1. – pá 6. 12.  
Týdenní seminář o americkém právu 
pořádá John Marshall Law School Chicago  
a Česká advokátní komora 
 

ne 8. – út 10. 12. 
Výjezdní zasedání 
pořádá Přírodovědecká fakulta MU 
 

po 9. 12. 
Závěrečná konference 
pořádá Jihočeská Silva Nortica 
 

po 13. – pá 17. 1. 2020 
Zimní škola 
pořádá Přírodovědecká fakulta MU 
 

Přednášky U3V – určeno pro řádné studenty 

13. 12. – Kurz astronomie 

6. 12., 3., 17., 31. 1. 2020 – Středověké etudy II.  
aneb Středověké jednohubky 
 

Připomeňte si obrazem rok 2019 na UCT 

http://www.uctelc.cz/
https://www.facebook.com/UniverzitnicentrumTelc/
https://sway.office.com/BvuAaUiimacD6R0C?ref=Link
https://sway.office.com/BvuAaUiimacD6R0C?ref=Link


   

st 11. 12. od 17:30 
Středeční psychologie s Janou 
na téma: Hledání tajemství lidského štěstí, knihovna UCT, vstupné dobrovolné 
 

pá 13. 12. od 17:30 
Oblékáme svou duši 
volné pokračování listopadové přednášky Soni Váňové, vstupné 50,- Kč 
  

so 14. 12. od 18:00 
 

Vánoční koncert Anny Zemanové & Marka Čajky 
knihovna UCT, vstupné dobrovolné 

  

ne 5. 1. 2020 od 17:00 
Novoroční koncert Francouzsko – české hudební akademie 

Novoroční varhanní koncert s podtitulem "Klenoty české a evropské hudby 17. - 19. století" 

v kostele sv. Jakuba v Telči, vstupné dobrovolné 
 

pá 17. 1. 2020 od 17:00 
Slam Poetry 
představení unikátního žánru přednesu autorské poezie 
historický sál UCT, vstupné 200,- Kč 
 

po 20. 1. 2020 od 17:00 

David Zimola - Archeologický výzkum Novoříšského kláštera  
Přednáškový cyklus Rodinné stříbro – Památky kolem nás 

 

st 29. 1. 2020 od 17:30 

Středeční psychologie s Janou 
na téma: Pomoc, učím se cizí jazyk! knihovna UCT, vstupné dobrovolné 

 

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 
 

Výstavy 

Ikony – Tajuplný svět pravoslaví, společná výstava Muzea Vysočiny Jihlava, pobočka Telč a univerzitního centra 
od 2. 12. 2019 do 31. 1. 2020 v prostorách kavárny v UC Telč 

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 

Filmový klub UCT 
začátek představení vždy v 18:00 hod., aula nebo knihovna UCT 

10. prosince Šťastné a veselé (Francie/Německo/Velká Británie/Belgie, 2005, 115 min.) 

Změna programu vyhrazena, vstupné dobrovolné 
www.uct.muni.cz/filmovy-klub  
 

 

http://www.uctelc.cz/
https://www.facebook.com/UniverzitnicentrumTelc/
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mailto:mirka.leitgebova@seznam.cz
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