
             

 

 

 

 

 

 

  

SCOLA TELCZ v Telči již počtvrté – téma: sociální bydlení 

Aktivity multidisciplinární školy s názvem Scola Telcz pokračují také v roce 2020. Zimní workshop, který bude 
probíhat 9. až 15. února, se v letošním ročníku zaměří na problematiku revitalizace budovy bývalého 
sociálního bydlení v telčské ulici 9. května. 

Obdobně jako v předchozích třech ročnících se program zimní školy bude opět 
skládat z přednášek odborníků, ukázek terénní práce, a především ze samostatné 
práce týmů poskládaných ze studentů různých oborů zúčastněných univerzit. 
Studentské týmy se v průběhu společného týdne zaměří na historický, 
urbanistický i společenský kontext budovy a zejména na vypracování návrhů 
revitalizace a možného využití objektu. 

Zimní workshop bude završen v pátek 14. února odpoledne veřejnými 
prezentacemi zpracovaných návrhů jednotlivých týmů, které proběhnou 
v prostorách UCT a na které je srdečně zvána i široká veřejnost. Aktuální 
informace budou k dispozici na stránkách www.scola-telcz.net a 
u městského informačního centra. 

Scola Telcz je multidisciplinární škola šesti vzdělávacích a výzkumných institucí 
– Masarykovy univerzity, Dunajské univerzity v Kremži, Českého vysokého učení 
technického v Praze, Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Národního 
památkového ústavu a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR – 
zabývajících se problematikou uchování kulturního dědictví a památkovou péčí. 
Záměrem školy je rozvíjení ucelených konceptů podložených reálnými potřebami 
obyvatel, státní správy a samosprávy, a to na příkladech řešení úprav konkrétních 
objektů, urbanistických projektů, či požadavků na změny stávající situace. Výuka 
probíhá v reálných podmínkách historického města Telče. 

Více informací na www.scola-telcz.net 

 

http://www.scola-telcz.net/
ww.scola-telcz.net


   

ne 9. – so 15. 2.  
Zimní škola 2020 – Scola Telcz - ww.scola-telcz.net 
téma: revitalizace budovy bývalého sociálního bydlení v telčské ulici 9. května 
pořádá: MU Brno, ČVUT Praha, Donau-Universität Krems, STU Bratislava, Centrum Excelence Telč, NPÚ ÚOP Telč, 
Město Telč 
 

Přednášky U3V – určeno pro řádné studenty 

14., 28. 2. – Středověké etudy II. aneb Středověké jednohubky 
 

 

st 12. 2. od 18:00 
PŘEDNÁŠKA Barokní sochařství v Telči – Adam Sekanina 
Přednáškový cyklus Rodinné stříbro – Památky kolem nás 
  

čt 13. 2. od 17:30 
 

PŘEDNÁŠKA Maroko a Mauretánie 
cestopisná přednáška Jiřího Kaláta, knihovna UCT, vstupné dobrovolné 
 

 

po 17. 2. od 17:00 
PŘEDNÁŠKA Tři roky na Borech – Anna Havlík Šmídová 
pořadatel Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč a Muzejní spolek v Telči 
 

út 18. 2. od 17:30 
Dámský klub, Téma – Propojení ženy s magií přírody 
přednáší  Hana Pažitná, knihovna UCT, vstupné dobrovolné 
 

út 25. 2. od 16:00 
KONCERT studentů ZUŠ  
pro klavír a housle se uskuteční v Knihovně Univerzitního centra 
 

st 26. 2. od 17:30 

PŘEDNÁŠKA Středeční psychologie s Janou 
na téma: Dar dyslexie (a dalších poruch učení), 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 
 

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

AVÍZO: Přednáška Mediální gramotnost – 4. března od 17:30 v knihovně UCT  
Skupina studentů  Masarykovy univerzity sepsala jednoduchý návod,  jak se ve světě  

médií nenechat vodit za nos a nevěřit koninám a to bude také hlavní téma přednášky  

v univerzitním centru, více: https://zvolsi.info 

AVÍZO: Výstava Letem módním světem (Muzeum Vysočina Jihlava) 
slavnostně bude zahájena módní přehlídkou v pondělí 2. března v 16 hodin v knihovně UCT 

 

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

