
 

Univerzitní centrum Telč komentované ukázky od 18:00 a od 21:00 
 volně přístupné od 18:00 do 22:00 



 
Noc vědců v Telči 

Všichni víme, že člověk vnímá a poznává svět kolem sebe pěti smysly – zrakem, sluchem, hmatem, chutí 
a čichem. V několika krátkých zastaveních při komentované prohlídce bývalé jezuitské koleje, dnes 
Univerzitního centra MU v Telči, zkusíme zjistit, jak lze budovu i její úctyhodnou historii přiblížit 
prostřednictvím smyslů. 

Čekají nás tak mimo jiné přednášky Jiřího Bláhy o zraku v unikátních prostorách půdy barokního kostela, 
o sluchu a zvuku a jejich vlastnostech a měření od Marka Eislera. Spolu s Jaroslavem Makovcem se budeme 
společně ptát, kdo jsou jezuité, jaká je historie řádu a proč je opředena tolika mýty. A také hledat historický 
smysl budovy jezuitské koleje v Telči a pátrat po případných nesmyslech, které v představách o ní a jejích 
bývalých obyvatelích možná někdy panují. 

Vše doplní doprovodný program mladých vědců z GOB a SOŠ Telč. Zbývající smysly (hmat, chuť a čich) 
si můžete vyzkoušet během prohlídky a nejlépe v naší univerzitní cukrárně-kavárně Haas, která bude po celou 
dobu otevřená.  
 
Zapojené instituce 

UCT – Univerzitní centrum Telč poskytuje studijní a vzdělávací příležitosti Masarykovy univerzity v Kraji 
Vysočina. Dále nabízí programy v rámci celoživotního vzdělávání a reaguje i na vzdělávací potřeby regionu – 
konají se zde semináře, konference a různé vzdělávací kurzy. Díky velkorysé rekonstrukci bývalého areálu 
jezuitských kolejí vznikl v Telči moderní integrovaný areál. Součástí objektu jsou také ubytovací kapacity, 
knihovna a kavárna. V současné době se zde společně s Muzeem romské kultury v rámci projektu 
podpořeného z Norských fondů připravuje expozice malířky Míly Doleželové.   

ÚTAM AV ČR, v.v.i. – Centrum Telč vzniklo jako výzkumná infrastruktura realizovaná za finanční podpory 
Evropské unie a České republiky prostřednictvím strukturálních fondů a prostředků ze státního rozpočtu. 
Centrum Telč studuje materiály, konstrukce a sídla, zejména historická, a je vybaveno jedinečnou 
infrastrukturou pro získávání základních poznatků i pro ověření aplikačního a inovačního potenciálu nově 
vyvinutých technologií diagnostiky, prodlužování životnosti, preventivní ochrany a záchrany i dlouhodobě 
udržitelného užívání kulturního dědictví i stávajícího stavebního fondu. CET pokračuje ve výzkumu 
podporovaném Evropskou komisí v rámci projektu Centra excelence ARCCHIP. 

GOB a SOŠ Telč – Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola v Telči nabízí všeobecné osmileté a 
čtyřleté studium nebo odborné čtyřleté studium, vše zakončené maturitní zkouškou. Gymnázium Otokara 
Březiny v Telči je nejstarší střední školou s českým vyučovacím jazykem na jihozápadní Moravě – bylo založeno 
v roce 1852. Stoletou tradici má střední odborné školství v Telči, kdy počátek se spojuje se založením 
hospodyňské školy v roce 1922. Obě, dříve samostatné, střední školy se spojily v roce 2004 a od roku 2011 
fungují pod jednou střechou v Hradecké ulici.   

https://www.uct.muni.cz/
http://www.itam.cas.cz/CET/
https://www.gymnsostelc.cz/cms/tiki-view_articles.php?topic=1


 

Jezuitská kolej všemi smysly a cesta od smyslů k ne-smyslům 

Program 

Komentované prohlídky 

začátek od 18:00 a 21:00 hodin 

18:00  21:00 Zrak – Ing. Jiří Bláha, Ph.D. (ÚTAM AV ČR) 

18:45  21:45 Sluch – Marek Eisler (ÚTAM AV ČR) 

19:30  22:30 Od smyslů k nesmyslům – Mgr. Jaroslav Makovec (UCT) 

Doprovodný program 

blok od 18:00 do 22:00 hodin 

mladí vědci z GOB a SOŠ Telč pod vedením RNDr. Lukáše Vejmelky 

 

 

Univerzitní centrum Telč 

- vstup do budovy přes Kyptovo náměstí, 

místem setkání je přednáškový sál P1 (aula, sklep). 
 

 

 

Možnost občerstvení v Cukrárně-kavárně Haas do 22:00 hodiny. 
 

   


