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Úvodní slovo ředitele UCT

Rok zákazů a omezení, ale také hledání nové cesty

Vážení přátelé, 

stejně jako celá naše společnost, máme za sebou opravdu zvláštní rok. Střídaly se v něm beznaděj  
a frustrace z omezení, které na naši činnost dopadaly opravdu nemilosrdně, s nadějí na uvolnění a hledáním 
nových příležitostí, které nám přinesou požadavky společnosti postcovidové. 

Nakonec bylo bez náhrady zrušeno 53 akcí, tedy více než polovina původně plánovaných. Zrušit bylo nutné 
i telčské kurzy Univerzity třetího věku, které probíhaly jen online formou.  Na druhou stranu se přesto několik 
počinů povedlo, zejména během letního uvolnění. 

Na společném srpnovém mezinárodním setkání hejtmanů spolupracujících regionů pod hlavičkou 3+1 
byla podepsána dohoda o spolupráci mezi Krajem Vysočina, Spolkovou zemí Dolní Rakousko, Dunajskou 
univerzitou z Kremže a Masarykovou univerzitou. Úspěšná byla i letní výstava „Telč a jezuité. Řád a jeho 
mecenáši“, která byla pořádaná společně s NPÚ a dalšími institucemi, a která byla v anketě Kraje Vysočina 
Zlatá jeřabina nominována na cenu Počin roku 2021. Realizovat se povedlo i několik tradičních akcí např. 
Letní školu pro pedagogické pracovníky Kraje Vysočina, kurzy Česko-francouzské hudební akademie Telč, 
Letní školu pro doktorandy či mezinárodní mezioborový workshop Scola Telcz a řadu dalších. S virtuálním 
modelem koleje a jezuitské výstavy se naše centrum také historicky poprvé zúčastnilo projektu Noc vědců. 

Za neméně důležité považuji také fakt, že v loňském roce se naše centrum stalo, v rámci strategického 
záměru MU na období 2021-28, součástí Kulturního centra Masarykovy univerzity.  Vidím v tom jasný signál, 
že se s našim centrem v rámci Masarykovy univerzity počítá i po skončení udržitelnosti projektu rekonstrukce 
v roce 2022. A to je, při všech současných problémech a nejistotách, nejdůležitější a dobrá zpráva.  

          Mgr. Jaroslav Makovec,  
ředitel UC Telč
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Koronavirus se stal hlavním celospolečenským tématem uplynulého roku a v UCT to nebylo jinak. Veškerá 
činnost univerzitního centra je spojena s frekventanty U3V, se setkáváním účastníků rozmanitých seminářů, 
konferencí, workshopů, příp. letních škol, s provozem knihovny a ubytování.

Různá omezení a zákazy ze strany státu se v průběhu roku odrazily i na provozu UCT. V číslech to znamenalo 
cca 50 zrušených vícedenních akcí pro Masarykovu univerzitu i komerční sféru. Celkový finanční objem 
stornovaných akcí představoval částku ve výši cca 1 700 000 Kč.

Jak šel čas s koronavirem 

3. 3. přerušena kontaktní výuka na Univerzitě třetího věku

12. 3. uzavření knihovny i celé budovy pro veřejnost

25. 5. obnoven provoz knihovny, otevření budovy pro veřejnost

2. 9. provoz MU se začíná řídit univerzitním semaforem o 4 barvách podle stupně rizika (bílá, zelená, žlutá, 
červená). Jednotlivé barvy znamenají různou míru omezení pohybu po budovách, povinnosti nosit ochranné 
pomůcky nebo doporučení pro konání hromadných akcí či přítomnosti zaměstnanců na pracovišti.

Režim v budově se zbarvil těmito barvami:

10. 9. bílá

11. 9. zelená

2. 10. žlutá

14. 10. červená

7. 12. žlutá

Dopad pandemie covid-19 
na provoz UCT
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Univerzita třetího věku 
(U3V)

3. březen – přerušení výuky U3V na MU

Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš rozhodl v souvislosti s vývojem kolem epidemie 
nového koronaviru SARS-CoV-2 o dočasném přerušení výuky Univerzity třetího věku. Opatření 
se na MU dotklo přibližně tří tisíc seniorů, kteří jsou z pohledu nákazy a případných zdravotních 
komplikací ohroženou skupinou.

Z tohoto důvodu byl v Telči přerušen a následně zrušen roční kurz Středověké etudy II aneb 
středověké jednohubky. Podzimní vývoj bohužel nepřál zahájení pokračujícího kurzu Středověké 
etudy III a celý akademický rok 2020/2021 zůstal uzavřen.

Hudební dílny v renesanční Telči

V prvním srpnovém týdnu se nad rámec základního programu U3V ve spolupráci s Hudební 
školou YAMAHA Brno konal hudební kurz. 

Náplň kurzu zahrnovala skupinovou výuku zobcových fléten (zvládnutí techniky hry na nástroj, 
rozvoj hudebního sluchu, instrumentální souhra), základy hry na kytaru (doprovodná kytara, 
spojování akordů, rozložené akordy, hra jednoduché melodie, technika hry pravé ruky), základy 
hry na keyboard (úvod do praktické hry na keyboard – pro začátečníky i pokročilé) i „hodinu 
zpěvu“, aneb odborně řízené společné zpívání.

Každý den účastníci kurzu strávili sedm hodin cvičením na hudební nástroje, poslechem 
zajímavých přednášek a účastí na tvůrčích setkáních.
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Knihovna UCT

Knihovna UCT neposkytovala pouze služby spojené s knihami a periodiky, ale rok 2020 byl ve 
znamení rozšiřování dalších aktivit a zpřístupnění prostor pro další kulturní a vzdělávací činnosti. 
Dále se rozvíjela a prohlubovala spolupráce s telčskou pobočkou Muzea Vysočiny Jihlava. 

Výstavní činnost

 – Letem módním světem – zahájeno módní přehlídkou  
 – Tři perly Unesco – Telč-Zelená hora-Třebíč – Foibos books
 – Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši.
 – Letní instalace soch Ireny a Nikose Armutidisových na nádvoří UCT
 – Uloupené umění – Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí  
II. světové války, o.p.s.

Statistika  
v roce 2020

 – čtenářů: 73
 – fyzických návštěv: 3340
 – výpůjček: 2904
 – počet knih k 31. 12. 2020: 6 193
 – přírůstek knih za rok 2020: 452
 – úbytků knih (vyřazení): 346

Přednášková a vzdělávací činnost

 – „Dámský klub“ – Šamanismus a divoká žena v nás – Marta Pejchalová
 – Archeologické průzkumy novoříšského kláštera – Mgr. David Zimola
 – Pomoc, učím se cizí jazyk – psychologická přednáška Mgr. Jany Kindlové
 – Maroko a Mauretánie – zeměpisná přednáška Jiřího Kaláta
 – 3 roky na Borech – psycholožka Mgr. Anna Havlík Šmídová
 – Dar dyslexie – psychologická přednáška Mgr. Jany Kindlové
 – „Dámský klub“ – Propojení ženy s magií přírody – Hana Pažitná
 – Mozkem proti fake news – ve spolupráci s Městskou knihovnou Telč v rámci Masarykových dní – Vojtěch Bruk
 – Estonsko – zeměpisná přednáška Jiřího Kaláta
 – Od pramene Dyje do Znojma – Zdeňka Vaníčková

Kulturní a spolková činnost

 – Hudební koncerty ve spolupráci se ZUŠ Telč
 – Slam Poetry - performativní žánr přednesu autorské poezie (leden, červenec)
 – Univerzitní scéna v rámci letního festivalu Prázdniny v Telči
 – Adventní setkání – výzdoba nádvoří, charitativní sbírka pro spolek Sdílení a prodej vánočních výrobků Domova dětí Telč
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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

2020 15 24 39 618

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

2020 29 32 62

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

2020 29 15 56 100
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26. ročník FČHA probíhal ve dnech 4.-14. července. 
Studenti akademie se nezaměřují pouze na výuku hry na 
nástroje, ale přirozenou součástí jsou koncerty pro veřejnost. 

Uskutečněné koncerty:

7. 7. venkovní méně formální koncert účastníků na nádvoří UCT

9. 7. večerní koncert vybraných účastníků na zámku Žďár nad Sázavou

10. 7. slavnostní koncert lektorů v horním sále Panského dvora v Telči

12. 7. večerní koncert studentů v evangelickém kostele ve Velké Lhotě  
u Volfířova v rámci putování po historických místech regionu 

13. 7. slavnostní koncert vybraných účastníků v Muzeu Vysočiny 
v Třebíči

Francouzsko-česká hudební akademie v Telči (Hudební akademie Telč) 
byla založena v roce 1995 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. 

Akademie nabízí studentům konzervatoří a vysokých hudebních škol  
z Čech, Francie, Slovenska a dalších zemí mezinárodní mistrovské kurzy, 
které vedou vynikající čeští a francouzští hudebníci. Od svých počátků 
akademie koncepčně vychází z propojení evropské tradice francouzské 
dechové a slovanské smyčcové školy – slovanští profesoři vyučují hru 
na smyčcové nástroje (housle, viola, violoncello) a francouzští profesoři 
hru na dechové nástroje (flétna, hoboj a lesní roh). 

Francouzsko-česká 
hudební akademie
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Budovu sloužící dříve k sociálnímu bydlení doporučili 
studenti zachovat

Zimní workshop SCOLA TELCZ patří v Telči již k tradičním únorovým událostem. Ten letošní byl v pořadí čtvrtý  
a probíhal od 9. do 15. února.

Hlavním tématem letošního ročníku byl dům čp. 15 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 od 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,“ uvedl jeden z lektorů SCOLY TELCZ Jiří 
Bláha, vědecký pracovník jedné z kooperujících institucí Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR – Centra 
Telč, „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 veřejných prezentacích výsledků, starosta Telče Mgr. Roman Fabeš ocenil přístup 
studentů 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 dalších kroků zvoleného 
řešení.

SCOLA TELCZ je multidisciplinární škola šesti vzdělávacích a výzkumných institucí - Masarykovy univerzity  
v Brně, 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. Historicky se věnovala tématům jako renovace a revitalizace památkových objektů bývalého 
městského domu a sýpky, bývalé synagogy nebo jezuitské zahrady v Telči. O tom, že to nejsou jen aktivity „do 
šuplíku“ svědčí příklad galerie Gamoneum, která byla v loňském roce otevřena v telčské synagoze, a která vznikla 
právě na základě návrhů zpracovaných v rámci zimního workshopu SCOLA TELCZ v roce 2018.

SCOLA TELCZ
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Výstava pětiletého projektu připomněla 
jezuity v Telči 

V roce 2020 skončil pětiletý projekt s názvem Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši. 
Veřejná prezentace projektu byla v létě zakončena neobvyklou výstavou 
v prostorách UCT (bývalé jezuitské koleje). 

Připravená expozice seznámila návštěvníky s dějinami telčské koleje  
a probačního domu. Návštěvníci mohli nahlédnout do života zdejší komunity 
a zejména do způsobu prožívání tzv. třetí probace – závěrečné fáze formace 
jezuity, pro kterou byl zdejší dům zřízen. Také se dozvěděli, jak jezuité ovlivňovali 
nejen náboženský život ve městě i okolí. Na jednom místě a ve vzájemných 
souvislostech si mohli prohlédnout vzácně dochované předměty dokumentující 
sloužení liturgie, organizování duchovních slavností, chod škol a semináře, či 
provozování lékárny. Architekturu, mobiliář kostelů i drobnou sakrální architekturu 
představila reprodukce dobových plánů, fotografie dnešního stavu, a především 
jedinečné 3D vizualizace, které znázornily současnou podobu i historickou 
rekonstrukci bývalé jezuitské koleje, řádového kostela Jména Ježíš a farního 
kostela sv. Jakuba.

Díky partnerské výstavě, která proběhla v prostorách premonstrátské kanonie  
v Nové Říši, návštěvníci mohli nahlédnout také do telčské jezuitské knihovny. 

Výstava byla rovněž doplněna doprovodným programem. Pro návštěvníky 
byly připraveny komentované prohlídky expozice i komentované vycházky 
městem, zaměřené na barokní architekturu a sochařství v Telči, přednášky 
spojené s jezuitským řádem, žáci mateřských a základních škol se mohli s tímto 
historickým obdobím blíže seznámit v rámci edukačního programu „Poznej Telč 
v baroku“.

Výstava Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši se slavnostně otevřela v prostorách 
UCT 10. června, pro širokou veřejnost byla výstava zpřístupněna od 11. června 
do 13. září. Výstavu a bohatý doprovodný program navštívilo celkem 2 668 
zájemců z řad odborné i laické veřejnosti.

Telč a jezuité, řád 
a jeho mecenáši
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Adventní setkávání probíhalo v UCT 
celý prosinec!

Každý rok v období adventu pořádáme v UCT setkání, na kterém je možné se 
nejen vánočně naladit, ale i si prohlédnout, či zakoupit výrobky studentů SOŠ 
a SOU Třešť. Také jsme si už ale zvykli, že v roce 2020 bylo všechno jinak.

Naštěstí se podařil připravit alternativní program. Ve spolupráci s telčskou 
pobočkou Muzea Vysočiny Jihlava a ZUŠ Telč jsme v Telči otevřeli další 
prostor, kam bylo možné přijít, prohlédnout si Betlém ze slámových soch Lindy 
a Lukáše Reisových, dát si něco dobrého z okénka naší univerzitní cukrárny-
kavárny Haas a užít si vánoční náladu.

Nechyběla ani nabídka adventních a vánočních výrobků, které připravily holky 
a kluci z Dětského domova v Telči. Navíc bylo možné přispět finančním darem 
na provoz mobilního hospice Sdílení.

Velké poděkování patří všem, kteří k nám během adventu přišli a přispěli do 
kasičky u slámového betlému. Výtěžek byl úžasných 7 930 korun, které byly 
použity na nákup léků pro klienty telčského mobilního hospice Sdílení.

Adventní setkání
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Noc vědců představila jezuitskou stopu  
v Telči

Letošní Noc vědců byla úplně jiná. Program na téma Člověk a robot byl kompletně 
připraven on-line a letos se do něj poprvé zapojilo i naše pracoviště. Byla představena 
společná prezentace hned několika vědeckých institucí v podobě komentované 
virtuální prohlídky výstavy Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši. Noc vědců byla 
spuštěna v pátek 27. listopadu – bez vstupného či předchozí registrace na adrese 
www.nocvedcu.cz.

Průvodcem Nocí vědců na MU, a také tak trochu patronem naší virtuální výstavy, se 
stal robot Karel, který se prý do Telče hodně těšil. Čekal ho sice jen virtuální výlet, ale 
zato do období raného novověku, které je pro roboty opravdovým pravěkem.

Prezentace UCT na Noci vědců navazovala na pětiletý projekt Telč a jezuité, řád 
a jeho mecenáši, který společně realizovaly Historický ústav Akademie věd ČR, 
telčské pracoviště Národního památkového ústavu a Ústav teoretické a aplikované 
mechaniky Akademie věd ČR, a do kterého se UCT v létě zapojilo právě při společně 
pořádané výstavě.

Vzhledem k epidemiologické situaci byl program jednotlivých institucí  
a pracovišť poprvé připravován převážně v on-line podobě. A poprvé byli mladí 
vědci a vědkyně zváni také do Telče, kde měli zájemci možnost nejen projít většinu 
prostor areálu bývalé jezuitské koleje, ale především se seznámit s výzkumnou prací 
v oborech jako jsou historie, archeologie, ale třeba i vytváření 3D modelů. Hlavně to 
ale bylo o jezuitech, kteří v Telči působili v 17. a 18. století. Interaktivní expozice je 
zavedla do života zdejší komunity, zejména do způsobu prožívání tzv. třetí probace – 
závěrečné fáze formace jezuity, pro kterou byl zdejší dům zřízen. Zároveň ozřejmila, 
jak probíhá spolupráce institucí v rámci mezioborového výzkumu.

Noc vědců se koná již od roku 2005 a je to celorepubliková akce, oživující  
v jeden večer stovky vědeckých budov, široké veřejnosti běžně nedostupných. 
Návštěvníci se během ní mohou volně procházet laboratořemi, přednáškovými 
místnostmi, vybuchujícími experimenty a jít do hloubky aktuálních témat. Je určena 
bez rozdílu pro všechny, koho zajímá věda a výzkum. 

Noc vědců
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Společného setkání hejtmanů a hejtmanek regionů spolupracujících pod hlavičkou 
3+1 v Kraji Vysočina se 26. srpna účastnili hejtmanka Dolního Rakouska Johanna 
Mikl-Leitner, hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská, hejtman Jihomoravského 
kraje Bohumil Šimek a hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Jako hosté podpořili 
jednání svou účastí také velvyslanci obou zemí, tedy rakouský velvyslanec v ČR 
Alexander Grubmayr a česká velvyslankyně v Rakousku Ivana Červenková.

Po dopoledním programu v Jihlavě pokračovalo odpolední jednání v UCT. Zde byla 
mimo jiné podepsána dohoda o spolupráci mezi Krajem Vysočina, Spolkovou zemí 
Dolní Rakousko, Dunajskou univerzitou v Kremsu a Masarykovou univerzitou.

Dohoda deklaruje podporu pokračování společných aktivit v oblasti vzdělávání 
a výzkumu (např. www.scola-telcz.net, Univerzita třetího věku apod.) a zároveň 
formuluje například podporu výměny studentů v oblasti univerzitního vzdělávání  
a výzkumu.

Spolupráce by měla probíhat nejen formou vytváření vědeckých publikací, ale také 
vhodnou formou přímo na univerzitní půdě v Telči (večerní přednášky, výstavy, 
veřejné diskuse). Interkulturní dialog by měl být podporován například pořádáním 
jazykových kurzů, nebo zajištěním tlumočení na pořádaných akcích.

Setkání hejtmanů a hejtmanek tří 
českých krajů a Dolního Rakouska 
potvrdilo zájem na rozvoji a 
propojení univerzitních institucí 
v Telči a Kremsu
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Letošní přednáškový cyklus „Rodinné stříbro – 
Památky kolem nás“ byl významně poznamenán 
epidemiologickou situací spojenou s koronavirem.

V  jarním běhu proběhly 
tři přednášky na téma:

pražská invalidovna, PhDr. Martina Indrová.

barokní sochařství v telči, Mgr. Adam Sekanina.

3d modely bývalé jezuitské koleje a kostela 
Jména Ježíš v telči, Ing. Mgr. Ondřej Hnilica, 
Ph.D. a Ing. Ivan Klíma.

Přednáškový 
cyklus NPÚ

Ostatní plánové přednášky, včetně podzimních, 
byly zrušeny.

Přednáškový cyklus Rodinné stříbro – Památky 
kolem nás se stal pevně ukotvenou tradicí, která si 
získala své příznivce a své publikum. Jeho součástí 
je nejen péče o kulturní památky, ale i další zajímavá 
témata z historie. Přednášející vycházejí jak z řad 
zaměstnanců územního odborného pracoviště  
v Telči, tak z externích institucí a organizací. 
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Přehled vybraných akcí

Mu - přF Kurz Arachnologie

Mu, duK, Čvut Scola Telcz

dOZp Sulická Školení pracovníků

Český statistický úřad Volby do krajských zastupitelstev

Kraj vysočina Letní škola pro pedagogické pracovníky

RMU Hudební dílny (U3V)

Mu - FSS Teambulding

Česko-francouzská akademie telč Hudební akademie

Mu - FF Jazykový kurz

RMU Letní škola pro doktorandy

Mu - Fi kurz DUVOD

Ministerstvo životního prostředí Porada ředitelů

Mu - Fi Seminář SitSem

RMU Setkání personalistů
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V počtu zaměstnanců nedošlo v průběhu roku k žádným 
změnám. Provoz UCT zajišťuje 10 zaměstnanců na plný 
pracovní úvazek a přibližně 12 externích zaměstnanců. 
Externí pracovníci jsou především využíváni k výpomoci 
s úklidovými pracemi během hlavní sezony (úklid, 
recepce).

Ředitelem UCT je od 1. 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 12 9

* platné ke dni 31. 12. 2020
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Masarykova univerzita
UNIVerzitní centrum telč

náměstí Zachariáše z Hradce 2
588 56 Telč

Telefon: +420 549 491 141
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.
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