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Máme za sebou rok stoletých oslav

Vážení přátelé, 

rok 2019 byl pro Masarykovu univerzitu i pro naše telčské centrum speciální. Oslavili jsme hned několik významných 
výročí. Dovolte mi 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 či 25 let Francouzsko-české hudební akademie v Telči. Také jsme 
si připomněli, že před patnácti lety vzniklo Univerzitní centrum v Telči a před deseti lety byla zahájena jeho celková 
rekonstrukce do dnešní exkluzivní podoby. 

Byl to zkrátka rok plný událostí a pro naše centrum byl plný úžasných akcí a setkání. Jsem velmi rád, že se nám povedlo 
navázat na rok 2018, kdy se naše centrum více otevřelo nejen pro akademiky, ale i pro širokou veřejnost, a věřím, 
že to bude platit i pro roky další. Kromě realizace akcí pro Masarykovu univerzitu si velmi vážím příkladné spolupráce 
s lidmi z místních i krajských institucí. Tedy nejen se školami a vzdělávacími institucemi, ale i s vedením města Telče 
a Kraje Vysočina či nejrůznějšími spolky, kulturními organizacemi nebo i s nadšenci, bez kterých by bylo naše působení 
v Telči nemyslitelné. Chtěl bych poděkovat zejména kolegům z telčských poboček NPÚ, Centra Excelence, Muzea 
Vysočiny Jihlava, ze ZUŠ Telč a Gymnázia OB, se kterými jsme v roce 2019 pořádali celou řadu společných akcí. Ať to 
byla prezentace Telče na festivalu MUNI100, první ročník listopadového Studentského festivalu, fi lmový klub, celá řada 
přednášek a výstav, naše velmi ceněná Univerzita třetího věku, či stále se rozrůstající mezinárodní projekt Scola Telcz. 
Všem, kteří se na rozvoji těchto aktivit podíleli a podílejí, patří moje upřímné poděkování. 

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 s velkým potenciálem, a doufám i perspektivní budoucností. Děkuji!  

          Mgr. Jaroslav Makovec, 
ředitel UC Telč
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Slavnostní zakončení telčského kurzu Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity

V pátek 24. května 2019 proběhlo v Historickém sále Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči slavnostní zakončení jednoletého 
vzdělávacího kurzu „Etudy ze středověkého a raně novověkého života“, pořádaného společně s Oddělením celoživotního vzdělávání RMU pro více 
než 90 posluchačů Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity v Telči.

Cílem kurzu bylo seznámit posluchače se světem vrcholného středověku až k prahu raného novověku (13. – počátek 16. stol.) v celé jeho šíři. Vedle 
života šlechty byla představena i majoritní společnost (venkovské obyvatelstvo, měšťané, církev), jejich každodennost, život, smrt, práva i nejistá 
doba válek. Důraz byl kladen i na vyvrácení, bohužel dosud často opakovaných, nesmyslných tvrzení o středověku.

Slavnostního zakončení se zúčastnila také prorektorka Masarykovy univerzity Naděžda Rozehnalová a Pavel Macků, ředitel telčské pobočky 
Národního památkového úřadu, který byl hlavním partnerem a odborným garantem vzdělávacího kurzu. Právě přednáška Pavla Macků „Vojenství 
ve středověku/středověká zbroj s ukázkou replik středověkého brnění“ byla v provedeném dotazníkovém šetření hodnocena posluchači kurzu jako 
vůbec nejlepší. Velmi dobrého výsledku ale dosáhly i další přednášky a celkové hodnocení kurzu, který bude v příštím roce pokračovat Etudami ze 
středověkého a raně novověkého života II.

„Kurz je příkladem dobré spolupráce mezi odbornými a vzdělávacími institucemi. Jeho hodnocení i zájem ze strany studentů jsou toho nejlepším 
důkazem,“ řekl ředitel univerzitního centra MU v Telči Jaroslav Makovec. „Jsme na naše studenty opravdu pyšní, protože jejich studijní nasazení 
je skutečně mimořádné. Osobně mě velmi těší, že se nám v Telči daří budovat tak zajímavý a kvalitní projekt, že nám jej občas trošku závidí i naši 
brněnští kolegové,“ dodal s úsměvem.

Senioři opět zasedli do lavic, kromě středověkých etud je v Telči čekají  
i přednášky z psychologie či astrologický kurz 

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

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

Kromě středověkých etud, probíhal v období října až prosince také krátkodobý kurz Astronomie: Na dosah Nekonečnu, který účastníky blíže seznámil 
například s tématy planetárních systémů a planet Sluneční soustavy i tzv. exoplanet, s fyzikou těles meziplanetární hmoty nebo s mechanizmem 
života, vzniku i dramatického umírání hvězd. Přednášky byly doplněny praktickým cvičením zaměřeným na pozorování oblohy a exkurzí do 
Hvězdárny a planetária Brno.

Nad rámec kurzu U3V byl pro seniory i veřejnost připraven cyklus sedmi přednášek Psychologické středy s Janou Kindlovou. Jednotlivé přednášky 
nabídly výběr toho nejzajímavějšího z různých oblastí, kterých se psychologie dotýká. Posluchači se dozvěděli nejen poznatky z teorie, ale nahlédli 
i do praktických a aplikovaných témat. Nedílnou součástí kurzu byl také prostor k diskuzi a sdílení svých zkušeností.

Univerzita třetího věku (U3V)
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Přehled akcí na UC Telč

1 Zahrnuje přednášky NPÚ ÚOP Telč, přednášky Univerzity třetího věku, zahájení výstav, 
přednášky v knihovně UCT.

Počet akcí s ubytováním

ROK PRO MU KOMERČNÍ CELKEM POČET 
UBYTOVANÝCH

2011 13 12 25 552
2012 15 17 32 779
2013 21 15 36 957
2014 22 12 34 849
2015 17 9 26 723
2016 14 18 32 1073
2017 25 15 40 1099
2018 31 39 70 1614
2019 46 29 75 1627

Počet akcí bez ubytování

ROK PŘEDNÁŠKY, 
U3V, KNIHOVNA1 KOMERČNÍ CELKEM

2011 13 2 15
2012 25 14 39
2013 37 7 44
2014 29 16 45
2015 41 15 56
2016 37 11 48
2017 27 18 45
2018 26 39 65
2019 56 67 123

Počet akcí celkem

ROK PŘEDNÁŠKY, U3V,
KNIHOVNA1 PRO MU KOMERČNÍ CELKEM

2011 13 13 14 40
2012 25 15 31 71
2013 37 21 22 80
2014 29 22 28 79
2015 41 17 24 82
2016 37 14 29 80
2017 27 25 33 85
2018 26 31 78 135
2019 56 46 96 198

Knihovna UCT

Knihovna UCT neposkytovala pouze služby spojené s knihami a periodiky, ale rok 2019 byl  
ve znamení rozšiřování dalších aktivit a zpřístupnění prostor pro další kulturní a vzdělávací 
činnosti. Rozvíjela se spolupráce s Muzeem Vysočiny Jihlava, pobočkou v Telči. 

Výstavní činnost
 – Na vlně retro – ukončení výstavy spojené s módní přehlídkou na nádvoří UCT
 – S tradicí v srdci – další osudy malírny v Telči
 – Tomáš Mejdrech In Memoriam
 – 100 let – sto příběhů MUNI
 – Kresby a originální malby Telče Alice Grünwald
 – Letní instalace soch Libora Hurdy na nádvoří UCT
 – Setkání s mladými tvůrci z Telče – kurátorka Alice Grünwald
 – Výstavy k výročí 17. listopadu – kresby žáků telčského gymnázia a Základní školy v Urbanově
 – Ikony – tajuplný svět pravoslaví

Přednášková a vzdělávací činnost
 – Jak zářit, ale neshořet – psychologická přednáška Jany Kindlové
 – Řeky Vysočiny – přednáška Josefa Novotného
 – Neboj se vrátit domů – setkání se spisovatelem Alešem Palánem a Marií Svatošovou,  

    zakladatelkou hospicového hnutí v ČR
 – Obraz a kult salus populi romani – přednáška Martina Deutsche
 – Základy kresby a malby pro dospělé – pod vedením Alice Grünwald
 – Středeční psychologie s Janou – cyklus sedmi přednášek z psychologie
 – „Dámský klub“ – nepravidelné přednášky, různá témata
 – Lidová malírna v Telči, Čas vánoční, Telč archeologická

Kulturní a spolková činnost
 – Filmový klub – nepravidelné projekce filmů, domácí i zahraniční produkce, dramaturg  

    FK: David Dittrich
 – Adventní setkání
 – Hudební koncerty ve spolupráci se ZUŠ Telč
 – Slam Poetry - performativní žánr přednesu autorské poezie
 – Křest knihy Marty Kučíkové Po italsku do hubky
 – Klub pletení

Čtenářů: 107
Fyzických návštěv: 2 988
Výpůjček: 4 125
Počet knih k 31. 12. 2019: 6 068
Přírůstek knih za rok 2019: 406 
Úbytků knih (vyřazení): 7

Statistika v roce 2019
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17. listopadu, u příležitosti Dne studentstva, se akademická půda stala místem 
pro zamyšlení, diskuzi i zábavu. Studenti škol s působností v Telči, tedy 
Masarykovy univerzity, ČVUT, Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné 
školy v Telči, představili v živých vystoupeních svoje studijní práce a osobitý 
pohled na historické události dvacátého století. 

Program festivalu byl složen ze dvou bloků. V dopoledním bloku se mohli 
návštěvníci zapojit do veřejné diskuze, prohlédnout si výtvarné práce studentů 
k roku 1989, nebo zhlédnout projekci fi lmu Vyšší princip. Odpolední blok byl 
v režii studentů MU s vědeckou show Science Slam a studentů telčského 
gymnázia s divadelním představením na téma listopadového roku 1989. Závěr 
celého festivalu byl zakončen uctěním památky studentů u lípy vysazené 
k 30. výročí sametové revoluce.

První ročník studentského festivalu byl uspořádán u příležitosti 30. výročí 
svobody. Velmi děkujeme našim partnerům telčské pobočce NPÚ, ÚOP v Telči, 
telčské pobočce Muzea Vysočiny Jihlava, Spolku Obrození Telč a Městu Telč. 

Festival studentstva

Telčské pracoviště se rovněž připojilo k oslavám MUNI 100. 
V lednu jsme například pro veřejnost pořádali přednášku 
proděkana Filozofi cké fakulty Lukáše Fasory o historii 
a rozvoji Masarykovy univerzity ve středoevropském 
univerzitním prostředí.

Náš fi lmový klub přichystal pro veřejnost a místní školy 
projekci fi lmu Hovory s TGM a dokumentu o Masarykově 
univerzitě Otevřená pevnost.

Asi největší akcí „stoletých“ oslav Masarykovy univerzity 
v Telči byl společný koncert Symfonického orchestru 
(https://orchestr.muni.cz/) a Smíšeného pěveckého sboru 
MUNI. Koncert se konal „pod širým nebem“ v sobotu 
18. května od 19:30 hodin na telčském náměstí. Do Telče 
své umění přijelo předvést na sto dvacet hudebníků 
a  zpěváků, studentů Masarykovy univerzity, ale i profe-
sionálů, a diváci si mohli poslechnout neobvyklý repertoár, 
složený převážně ze známých fi lmových melodií. Třeba 
z Titanicu, Hvězdných válek či Avataru. Působivá ale 
jistě byla i autorská skladba dirigenta univerzitního 
symfonického orchestru Martina Mazánka The Relay 
„Balto“, která měla pod širým nebem v Telči svoji světovou 
premiéru.

Společně s telčskými partnery z NPÚ a CET jsme 
společně prezentovali Telč jako Středoevropské centrum 
pro kulturní dědictví v rámci Festivalu MUNI, který 
pořádala Masarykova univerzita 15. června na brněnském 
výstavišti.

Poslední velkou akcí tohoto typu byla výstava 100 let - 
100 příběhů MUNI, která se po vystavení na zmíněném 
festivalu přesunula na letní a podzimní měsíce právě 
do Univerzitního centra v Telči. Výstava nabídla 40 
nejzajímavějších příběhů, kdy jeden panel představoval 
jedno konkrétní téma vztažené k Masarykově univerzitě. 

Oslavy MUNI 100
Koncert � lmové 
hudby v Telči 
pod širým nebem

Sobota 18.5.2019 | od 19:30

Náměstí Zachariáše z Hradce, Telč

Společný koncert Symfonického orchestru 
a Pěveckého sboru Masarykovy univerzity

Univerzitní centrum MU Telč a Město Telč 
si Vás dovolují pozvat na

Nejznámější melodie z  lmů Avatar, Star Wars, Titanic a dalších

Vstupné dobrovolné
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Aktivity multidisciplinární školy s názvem Scola Telcz pokračovaly i v roce 2019. Zimní workshop, který se konal 22. až 27. února, se tentokrát zaměřil na zahradní prostor bývalé 
jezuitské koleje, který dnes náleží k objektu Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči a objektu stavební fakulty Českého vysokého učení technického v samotném 
centru města. Program se skládal z přednášek odborníků, ukázek terénní práce a především ze samostatné práce týmů, poskládaných ze studentů různých oborů zúčastněných 
univerzit. Tyto týmy se zaměřily nejen na historii, ale zejména na vypracování návrhů nové podoby a využití společného zahradního prostoru uvedených objektů. Zimní workshop 
byl završen ve středu 27. února odpoledne veřejnými prezentacemi zpracovaných návrhů jednotlivých týmů, které proběhly přímo v zahradě za účasti široké veřejnosti. Aktuální 
informace jsou k dispozici na stránkách www.scola-telcz.net.

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.

SCOLA TELCZ

Munishop, neboli prodejna propagačních předmětů, odborných publikací a časopisů 
MUNI, zahájil od května provoz i v Univerzitním centru Telč.

Otevření prodejny Munishopu v Telči bylo součástí oslav 100 let od založení Masarykovy 
univerzity a připomenutí 15 let od vzniku Univerzitního centra v Telči.

„Spuštěním Munishopu v Telči reagujeme především na poptávku našich návštěvníků,“ 
uvedl Jaroslav Makovec, ředitel UC Telč, „jde ale samozřejmě i o prezentaci naší 
univerzitní značky v místě, které patří v letních měsících k nejnavštěvovanějším 
turistickým cílům na Vysočině. V tomto směru je poloha našeho centra hned vedle 
zámku v Telči ideální.“

Internetový obchod s názvem Munishop spustila Masarykova univerzita už před rokem. 
Aktuálně nabízí více než 90 druhů reklamních předmětů včetně oblíbených univerzitních 
mikin a 400 titulů knih a časopisů vydaných nakladatelstvím Munipress (https://www.
press.muni.cz/). Zboží si mohou zájemci nechat poslat poštou, nebo vyzvednout osobně 
v Brně na třech výdejních místech. Nyní bude sortiment Masarykovy univerzity k dostání 
také v Telči.

Otevření MUNISHOPu
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18. ročník Letní školy evropských studií

Státní tajemník MZV Miloslav Stašek zahájil v pondělí 
12. srpna již 18. ročník Letní školy evropských 
studií v Telči, letos na téma „Evropa v pomalu se 
globalizujícím světě“.

Státní tajemník nejprve seznámil účastníky symposia  
s hlavními prioritami české zahraniční politiky. 
Zdůraznil také potřebu dobré orientace  
v mezinárodním dění – svět se globalizuje a proces 
bude probíhat dále, ať již pomalu nebo rychle, a je 
třeba mu rozumět.

Mezi letošními účastníky bylo více než 20 mladých 
diplomatů z 18 zemí Evropy, Asie, Latinské Ameriky 
či Afriky a obdobný počet českých mladých 
státních úředníků z klíčových institucí ČR, mj.  
z Kanceláře prezidenta republiky, Úřadu vlády, Senátu  
i Poslanecké sněmovny a klíčových rezortů.

V Telči debatovala také řada českých i zahraničních 
lektorů, diplomatů a odborníků o možnostech  
a úskalích globalizace a její vliv na aktuální vývoj  
v Evropě. Symposium bylo slavnostně ukončeno  
v pátek 16. srpna.

Diplomatická 
Akademie  
MZV ČR

Francouzsko-česká hudební akademie (FČHA) v Telči byla v roce 1995 založena jako ojedinělý 
hudební evropský projekt propojující českou a francouzskou kulturu. Zakladatelem projektu je 
Město Telč, Francouzské velvyslanectví a Francouzský institut v Praze. Od roku 2004 pořádá 
akademii obecně prospěšná společnost Česko-francouzská akademie Telč, kterou jako jediný 
zakladatel v roce 2003 založilo Město Telč.

Mistrovské kurzy a kurzy komorní hudby FČHA v Telči jsou otevřené všem mladým hudebníkům, 
ale primárně jsou koncipovány pro studenty konzervatoří a vysokých hudebních škol. Věkový 
limit účastníků není stanoven. Kurzy akademie koncepčně vychází z propojení evropské tradice 
francouzské dechové a české smyčcové školy. Letošní akademie, probíhající od 14.-24. července, 
se zúčastnila padesátka studentů z celého světa. 

Již 25. ročník FČHA nabídl i několik koncertů. Ve středu 17. července se uskutečnil první koncert 
účastníků akademie na nádvoří UCT. Další vystoupení pokračovala ve čtvrtek 18. července na 
žďárském zámku a slavnostní koncert lektorů proběhl v sobotu 20. července v Panském dvoře  
v Telči. Zbylé tři koncerty přivítaly návštěvníky v evangelickém kostele ve Velké Lhotě, v Panském 
Dvoře Telč se konal koncert k 60. výročí úmrtí skladatele Bohuslava Martinů a závěrečný slavnostní 
koncert vybraných účastníků akademie se odehrál v prostorách Muzea Vysočiny Třebíč.

Francouzsko-česká hudební 
akademie
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Již devátým rokem probíhal přednáškový cyklus Rodinné stříbro – Památky kolem nás, který připravilo územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Telči. 
Přednášející se zaměřili nejen na oblast péče o kulturní památky, ale i další zajímavá témata z historie. Přednášky se konaly v přednáškovém sále i v knihovně Univerzitního 
centra Masarykovy univerzity v Telči, ale také v sídle památkářů v Lannerově domě (Hradecká 6).

Přednáškový cyklus Rodinné stříbro – Památky kolem nás je již pevně ukotvenou tradicí, která si získala své příznivce a své publikum. Přednášející vycházejí jak z řad zaměstnanců 
územního odborného pracoviště v Telči, tak z externích institucí a organizací.

Přednáškový cyklus NPÚ

Ve dnech 20. až 23. listopadu 2019 se v Univerzitním centru v Telči konal odborný Seminář Telč 2019 s názvem „Současnost a budoucnost dojížďkových vztahů“. Seminář 
pořádal Institut pro dopravní ekonomii, geografi i a politiku (ITREGEP) v rámci projektu „Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace“, reg. 
č.:CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430, který je fi nancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Na semináři v Telči se sešli řešitelé projektu z řad partnerských institucí (Masarykova univerzita, Univerzita Karlova, Magistrát města Brna, České dráhy, a.s., Železničná  
spoločnosť Slovensko, a.s., OLTIS Group, s.r.o., Siemens Mobility, s.r.o.), spolu s českou a slovenskou odbornou veřejností zahrnující akademickou sféru i aplikační praxi (např. 
Žilinská univerzita v Žilině, Krajský úřad Kraje Vysočina, POVED, s.r.o., KORDIS JMK, a.s., Arriva Transport ČR, a. s, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Institut plánování rozvoje 
hl. m. Prahy, Univerzita Komenského v Bratislavě a další).

Hlavním cílem projektu Nová mobilita je zintenzivnit mezisektorovou a mezioborovou spolupráci v rámci výzkumu změn mobilitního chování populace v kontextu rozvoje 
vysokorychlostních železnic v ČR. V rámci projektu vznikla odborná platforma, propojující výzkumné organizace, subjekty aplikační sféry a instituce veřejné sféry, která se bude 
komplexně zabývat socioekonomickými dopady tohoto fenoménu na společnost a kvalitu života obyvatel. Smyslem platformy je účinná výměna zkušeností, znalostí a informací 
mezi všemi zainteresovanými subjekty.

Stěžejním tématem semináře byla současnost a budoucnost dojížďkových vazeb s cílem diskutovat ekonomické a prostorové aspekty každodenní mobility obyvatelstva 
s důrazem na dopravní politiku a plánování. Hlavními body programu byly monitoring a analýza dopravních proudů v regionech, dopravní vazby mezi metropolemi a jejich 
zázemím, analýza denních rytmů v kontextu regionální dopravní obsluhy a zajištění dopravních služeb pro potřeby regionální mobility.

Součástí programu byla také panelová diskuse na téma „Mobilita za 50 let - kde jsme a kam pojedeme?“. Výsledky jednání semináře budou shrnuty ve zprávě publikované 
v časopise Review of Economic Perspectives a promítnou se do připravované metodiky pro získávání, hodnocení a využívání velkých datových souborů (tzv. big data) pro potřeby 
sledování, analyzování a predikování poptávky po přepravě.

Telčská skupina je interdisciplinární platforma sdružující akademické pracovníky a odborníky z praxe a veřejné sféry, kteří se dlouhodobě a systematicky věnují základnímu 
i aplikovanému výzkumu veřejné, zejména železniční dopravy interdisciplinárně zasahujícímu do ekonomie, geografi e, právních, společenských a politických věd a dějin.

Odborný diskusní seminář řešil problémy 
současné a budoucí mobility obyvatel

Nejstarší dějiny kláštera v Nové Říši
Mgr. et Mgr. Stanislav Vohryzek, Ph.D. 

Krecl nebo PRIOR? Proměny Masarykova náměstí 
v Jihlavě
Mgr. Jiří Neubert 

Telčský kostel Jména Ježíš
Ing. Mgr. Ondřej Hnilica, Ph.D. 

Hernán Cortés a dobytí Mexika
Mgr. Miloslav Záškoda 

Italští uprchlíci na jižní Moravě v letech 
1915-1919
Eva Šebková

Odkaz Tomáše Špidlíka v římském Centru 
Aletti
Ing. arch. Jiří Šťasta 

Betlémy Podorlicka
Petra Jahnová

Seznam přednášek v roce 2019

Dvoulodní gotické kostely 
PhDr. Roman Lavička, Ph.D.

Příběh kostela v Mostu
Ing. arch. Mirjam Skoumalová

Františka Slavatová z Meggau 
PhDr. Jiří M. Havlík, Ph.D. 

Václav IV. 
prof. PhDr. Jaroslav Čechura, Dr.Sc.

PhDr. Roman Lavička, Ph.D.

ve čtvrtek 6. června 2019 v 18:00

Univerzitní centrum MU v Telči  
Náměstí Zachariáše z Hradce 2

přednáší:

kdy:

kde:

Přednášející se zabývá dvou lodními 
kostely ze 14. a 15. století na bývalém 
rožmberském panství. Jejich poznání 
by však nebylo možné bez „moravské“ 
skupiny sakrálních staveb tohoto 
typu v Telči, Cizkrajově, Lidéřovicích 
a Slavonicích. Pozornost bude 
věnována vzniku dvoulodních kostelů, 
jejich historickému vývoji, funkcím, 
výzdobě a také jejich tvůrcům.

Dvoulodní 
kostely

Přednáška z cyklu
Rodinné stříbro – Památky 
kolem nás

na jihu Čech 
a pomezí Moravy

kláštera 
v Nové Říši
Přednáška z cyklu
Rodinné stříbro – Památky 
kolem nás

Mgr. et Mgr. Stanislav Vohryzek, Ph.D.

16. ledna 2019 v 18:00

Univerzitní centrum MU v Telči  
Náměstí Zachariáše z Hradce 2

přednáší:

kdy:

kde:

Založení premonstrátského kláštera 
v Nové Říši je tradicí kladeno do roku 
1211, ale první písemný doklad pochází 
až z roku 1248 a ani jména údajných 
zakladatelů Markvarta z Hrádku a jeho 
manželky Vojslavy se nevyskytují 
v žádných pramenech. Prezentován 
bude současný stav poznání o původu 
kláštera a vztahu fundátorského rodu 
ke klášteru.

Nejstarší dějiny

Ing. arch. Jiří Šťasta

ve středu 27. listopadu 2019 v 18:00 

Univerzitní centrum  
Masarykovy univerzity v Telči  
Náměstí Zachariáše z Hradce 2

přednáší:

kdy: 

kde:

Odkaz

(umění a teologie)

Tomáše Špidlíka 
v římském 
Centru Aletti

Přednáška z cyklu
Rodinné stříbro – Památky 
kolem nás

prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.

ve čtvrtek 7. listopadu 2019 v 17:30 hodin

Univerzitní centrum MU v Telči ,  
Náměstí Zachariáše z Hradce 2

přednáší:

kdy:

kde:

Dlouho očekávaný dědic, syn ve stínu slav-
nějšího otce, český a římský král, dvakrát 
zajatec panstva – to všechno jsou střípky 
obrazu Václava IV., který snad pod dojmem 
zkušeností z dětství a mládí rezignoval 
na vládnutí a raději pobýval na odlehlých 
místech, na hradech Křivoklátě a Točníku. 
Bezpochyby nejspornější postava českého 
středověku obestřená řadou polopravd 
a legend.

† 16. 8. 1419
Václav IV.Krecl nebo 

PRIOR?

Přednáška z cyklu
Rodinné stříbro – Památky 
kolem nás

Mgr. Jiří Neubert

20. února 2019 v 18:00

Univerzitní centrum MU v Telči  
Náměstí Zachariáše z Hradce 2

přednáší:

kdy:

kde:

Jihlavské náměstí patří k největším 
středověkým prostorům na světě. 
Jeho současná podoba pochází 
převážně z 20. století.  V ploše náměstí 
se od začátku rozvíjel špalíček domů 
zvaný Krecl, který byl v 70. letech 
20. století demolován a nahrazen 
obchodním domem. Kritika přicházela 
současně s jeho dokončováním.  
Co se (ne)povedlo a jak to (ne)řešit?

Proměny Masarykova 
náměstí v Jihlavě
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Přehled vybraných akcí

LEDEN
Asociace univerzit třetího věku Zasedání asociace U3V
MU - LF Výjezdní zasedání
ČVUT, MU Projekt Doma ve městě UNESCO

ÚNOR MU, DUK, ČVUT Scola Telcz

BŘEZEN
RMU Významné šlechtické rody (kurz U3V)
Centrum PANT iWitness seminár
Oddělení facility managementu Workshop

DUBEN

SLEA Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze
MU - PrF Konference COFOLA
Česká společnost veterinárních stomatologů Seminář
Vysočina Tourism Projekt Památky žijí

KVĚTEN

MU - FI 2019 Crossing Numbers Workshop
Ústav filmu a audiovizuální kultury Studentská konference FAV
Český statistický úřad Volby do Evropského parlamentu
RMU Kurz astronomie (U3V)
Sdílení o. p. s. Setkání pracovníků hospicové péče
RMU Hudební kurz (U3V)

ČERVEN

Kraj Vysočina Letní škola pro pedagogické pracovníky
SKAS MU Výjezdní zasedání
MU - PrF Soustředění divadelní společnosti
Akademie věd ČR 17th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics & High-Resolution 3D X-ray Imaging Workshop
DOK.incubator Workshop

ČERVENEC
RMU Výtvarný plenér
Česko-francouzská akademie Telč Hudební akademie
MU - FF Jazykový kurz

SRPEN

MU - FSS Letní škola Energy Security
Diplomatická akademie MZV ČR Letní škola evropských studií
Kraj Vysočina Mladá univerzita
RMU Letní škola pro doktorandy

ZÁŘÍ

MU - FF Doktorandská konference
MU - PřF Mezinárodní konference Výzkum dvojhvězd
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Konference Mediální reflexe

ŘÍJEN

MU - PrF Konference pro soudní znalce
MU - FSS Seminář EUSOC
MU - PřF Matematický seminář
Scola Telcz Pracovní setkání

LISTOPAD

MU - FF Doktorandské sympozium
JCMM, z. s. p. o. Kurz českého jazyka
MU - ESF Současnost a budoucnost dojížďkových vztahů (seminář)
GOB Telč, MU, ČVUT, MPÚ Telč, Muzeum Vysočiny JI Festival studentstva

PROSINEC

The John Marshall Law School Seminář o americkém právu
MU - PřF výjezdní zasedání
Jihočeská Silva Nortica závěrečná konference

V roce 2019 se v UCT uskutečnilo 123 různých 
akcí a ubytovalo se zde 1 627 osob. Povedlo se 
nám naše centrum otevřít nejen pro akademiky, 
ale i pro telčskou veřejnost. Velké množství akcí by 
neproběhlo bez vynikající spolupráce s ostatními 
telčskými institucemi (Národní památkový ústav, 
územní odborné pracoviště Telč, Muzeum Vysočiny 
Jihlava, ZUŠ Telč, Centrum Excelence Telč, GOB  
a SOŠ Telč) i s vedením města.

Hlavním tématem roku 2019 byly oslavy. Kromě 
patnáctiletého výročí  UCT, centrum participovalo 
také na velkém množství akcí k připomenutí 100 
let od založení Masarykovy univerzity (lednová 
přednáška prof. Fasory na téma Historie a rozvoj 
Masarykovy univerzity 1919-2019, filmová projekce 
Hovory s TGM za účasti režiséra Jakuba Červenky 
a představitele Karla Čapka herce Jana Budaře, 
koncert filmové hudby na telčském náměstí, 
představení telčských pracovišť na brněnském 
výstavišti na Festivalu MUNI 100).

Prostory UCT začaly více využívat i místní organizace 
pro svoji činnost – smíšený pěvecký sbor Smetana, 
ZUŠ Telč nebo spolek Na Větvi. V roli spolupořadatelů 
se podařil připravit celoroční kulturní program, např. 
SLAM poetry exhibice (performativní žánr přednesu 
autorské poezie), Pohádka pro Františku (veselá 
pohádka podle předlohy Ivana Martina Jirouse 
převedená do divadelní formy), Návštěva staré 
dámy (divadelní společnost Právnické fakulty MU) 
nebo Hair: The American Tribal Love-Rock Musical 
(muzikál v podání divadelního spolku Filosofické 
fakulty MU - The Gypsywood Players).

Rok plný oslav
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Masarykova univerzita
UNIVerzitní centrum telč

náměstí Zachariáše z Hradce 2
588 56 Telč

Telefon: +420 549 491 140
E-mail: info@telc.muni.cz

www.FB.com/UniverzitnicentrumTelc
www.uctelc.cz

Budova Univerzitního centra Telč 

stojí naproti státnímu zámku na 

náměstí Zachariáše z Hradce.

Provoz UCT zajišťuje 10 zaměstnanců na plný pracovní 
úvazek a přibližně 11 externích zaměstnanců. Důvodem 
poměrně vysokého počtu externích zaměstnanců 
je jejich využití k výpomoci s úklidovými pracemi. 
Tento rok v období hlavní sezony (květen-září) došlo 
k personálnímu posílení recepce.

Ředitelem UCT je od ledna 2018 Mgr. Jaroslav Makovec.

Zaměstnanci

Počet zaměstnanců

Zaměstnanci počet z toho žen

Celkový počet 
zaměstnanců 10 6

- Odborní a techničtí 
  pracovníci 4 1

- Ostatní zaměstnanci 6 5

Celkový počet externích 
pracovníků 11 9
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