Masarykovské dny a Tři perly UNESCO na UC Telč
U příležitosti 170 let od narození Tomáše Garrigue Masaryka
(7. března 1850), pořádala brněnská Masarykova univerzita
soubor akcí, které si měly tuto výjimečnou osobnost připomenout.
Masarykovské dny našly svou odezvu i v Telči, kde se v rámci
tohoto výročí konaly dvě univerzitní akce. Přednáška o mediální
gramotnosti, kterou na začátek března společně připravily
univerzitní a městská knihovna. Na přednášce se posluchači
mohli přímo od studentů Masarykovy univerzity dozvědět, jak se
vyzvat v dnešním složitém informačním světě, na co si dát pozor
a jak se nenechat vodit za nos.
Druhou událostí byla vernisáž putovní výstavy Tři perly UNESCO,
která se konala pod záštitou pana starosty Romana Fabeše.
Expozice „Tři perly UNESCO Telč – Zelená Hora - Třebíč“
obsahuje památky v Kraji Vysočina, zapsané na Seznamu
světového dědictví UNESCO. Realizace výstavních expozicí
navazuje na publikace o památkách UNESCO v ČR vydávaných
nakladatelstvím FOIBOS BOOKS za podpory ministerstva kultury
ČR. Autoři výstavy jsou pracovníci Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Prof. PhDr. Jiří Kroupa,
CSc., doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D, PhDr. Rudolf Fišer, Mgr. Jan Galeta.
Výstava v prostorách u knihovny UC v Telči potrvá do 24. března 2020 a všichni jsou srdečně
zváni každý den od 9 do 17 hodin.

Budovu sloužící dříve k sociálnímu bydlení
doporučili studenti Scoly Telcz zachovat
V polovině února se v Telči konal již čtvrtý ročník multidisciplinární Scoly
Telcz. Hlavním tématem byl dům čp. 120 v ulici 9. května, který je
v současné době ve vlastnictví města Telče. Dvě skupiny studentů, které
se zabývaly budoucností domu, nejprve provedly vstupní analýzu
historických a památkových hodnot domu a také jeho urbanistického
a společenského významu pro okolí. V dalších návrzích se studenti shodli
na tom, že je třeba hledat cesty pro zachování stavby.
Řešený objekt je v kontextu okolní předměstské zástavby výjimečný, jde
o jeden z prvních vícepodlažních bytových domů v Telči. Součástí
terénních průzkumů byla archivní rešerše památkářů z telčské pobočky
NPÚ, a také dendrochronologické datování konstrukce krovu specialistů
z Centra Telč. To potvrdilo, že ke stavbě domu došlo už v roce 1827
či 1828, tedy velmi pravděpodobně v souvislosti s hospodářským
oživením vyvolaným činností soukenické továrny Jakuba Langa, která
stávala při dnešní Hradecké ulici.
Oba okruhy návrhů se potkávaly v tom, že pro objekt situovaný při
frekventované ulici, a zároveň disponující zahradou s menším
hospodářským zázemím, by bylo vhodné kombinovat funkci bydlení
s jednou či více drobnými provozovnami zaměřenými na drobnou
řemeslnou činnost, případně opravy (např. textil, obuv, kožené výrobky).
V diskuzi, která následovala po prezentacích, starosta Telče Mgr. Roman
Fabeš přístup studentů ocenil s tím, že město Telč se již dalším osudem
objektu rovněž zabývá. Mimo jiné ale také upozornil na situaci, kdy
za současných podmínek je mnohdy snazší získat prostředky na opravu
či přestavbu takovéhoto domu, než zajistit jeho budoucí ekonomicky
udržitelnou funkci. Ta bude určitě velmi důležitým aspektem dalšího
zvoleného řešení.
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.
Fotogalerie: https://bit.ly/2uRYSbg
Více informací na www.scola-telcz.net

pá 6. – so 7. 3.
Výjezdní zasedání
organizátor: Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická
čt 12. – ne 15. 3.
Každodennost na šlechtických sídlech
pobytový kurz U3V
organizátor: Oddělení celoživotního vzdělávání RMU MU
pá 13. – so 14. 3.
Výjezdní zasedání
organizátor: Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická
pá 20. – ne 21. 3.
Soustředění Fakultní divadelní společnosti
organizátor: Právnická fakulta MU
Přednášky U3V – určeno pro řádné studenty
13., 27. 3. – Středověké etudy II. aneb Středověké jednohubky

Tři perly UNESCO (Telč – Třebíč – Zelená Hora) –
od 24. 2. do 24. 3. 2020
pořadatelé: FOIBOS BOOKS s.r.o., Město Telč
a Univerzitní centrum Telč
Letem módním světem – od 2. 3. do 30. 4. 2020
pořadatelé: Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telče,
Univerzitní centrum Telč, spolek Dobová móda Telč

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

st 4. 3. od 17:30
Mozkem proti fake news
přednáška o mediální gramotnosti
po 10. 3. od 18:00
3D modely bývalé jezuitské koleje
a kostela Jména Ježíš v Telči
Přednáškový cyklus Rodinné stříbro
– Památky kolem nás
st 18. 3. od 17:30
Středeční psychologie s Janou
na téma: „Deprese je černý pes,
který Tě zalehne“
knihovna UCT, vstupné 50 Kč
ne 22. 3. od 14:00
Lucerna
pohádková hra od A. Jiráska v podání Fakultní divadelní společnosti
Právnické fakulty MU
historický sál UCT, vstupné dobrovolné
po 23. 3. od 17:00
Uruguay, perla Latinské Ameriky
přednáška Mgr. Michala Zourka, Ph.D.
pořadatelé: Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč, Muzejní
spolek v Telči a UC Telč
st 25. 3. od 17:30
Dámský klub - Jak rozkvést ve vztahu
přednáška Lenky Štěpánové, 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

Od 3. března až do odvolání přerušil Martin Bareš, rektor
Masarykovy univerzity z preventivních důvodů veškerou výuku
v rámci Univerzity třetího věku. Všichni účastníci a lektoři těchto
kurzů jsou o tomto postupu postupně zpravováni e-mailem nebo
telefonicky. Bližší info: www.muni.cz/koronavirus
Více informací z UCT: Ilona Martinů, tel. 774 886 640

