Komenského nám. 2, 602 00 Brno
www.u3v.muni.cz, mail: u3v@rect.muni.cz, tel.: 549 49 8141
Úřední hodiny: Po, St: 9:00 – 11:00, Út, Čt: 13:00 – 15:00 hod.

Vážení posluchači,
nad rámec základního programu U3V Vám nabízíme kurz:

Telč – renesanční perla Vysočiny
Počet účastníků:
Přednášející:
Termín:
Místo konání:
Ubytování:
Odjezd z Brna:

maximálně 35 osob (z toho 28 osob ubytovaných v UCT)
PhDr. Martina Indrová
31. 5. – 3. 6. 2018
Telč
Univerzitní centrum Telč (www.uct.muni.cz)
ve čtvrtek 31. 5. 2018 (čas a místo bude upřesněno)

Cena:

1 900 Kč – cena zahrnuje ubytování ve dvoulůžkových pokojích (3 noci
bez stravování – k dispozici je společná kuchyňka), poplatek za kurz a cestu
autobusem
800 Kč – cena zahrnuje pouze poplatek za kurz, nezahrnuje přepravu
a ubytování

Cena nezahrnuje vstupné na zámek, které u trasy A činí 110 Kč/os. a u trasy B 70 Kč/os.
Poplatek za kurz je nutné uhradit v hotovosti nejpozději 14 dní před zahájením kurzu.
Kurz se bude věnovat jedné z nejvýznamnějších památek UNESCO městu Telč. Kromě přednášek
s oblíbenou lektorkou U3V MU a autorkou mnoha populárních publikací PhDr. Martinou Indrovou se
budou moci posluchači zúčastnit také exkurzí s odborným výkladem.
V případě zájmu o kurz se přihlaste prostřednictvím elektronické přihlášky!

Elektronická přihláška na kurz Telč – renesanční perla Vysočiny
Podrobnější program kurzu naleznete na druhé straně této nabídky.

Ing. Bc. Barbora Hašková, v. r.
manažerka pro koordinaci CŽV

PhDr. Martina Indrová, v. r.
odborný garant kurzu

Čtvrtek 31. 5. 2018
 příjezd v 10:00 hod.
 10:30–12:00 hod. – přednáška „Procházka panstvím Telč“
 12:00–14:00 hod. – ubytování, oběd
 14:00–16:00 hod. – prohlídka města s výkladem
Pátek 1. 6. 2018
 9:30–11:00 hod. – přednáška „Svět renesančního kavalíra“
 11:00–13:00 hod. – oběd
 13:00–14:30 hod. – přednáška „Páni z Hradce + Rožmberkové“
 15:00–16:00 hod. – procházka alejí Lipky ke kapli sv. Karla Boromejského
(mokrá varianta: prohlídka zámku Telč – trasa B)
Sobota 2. 6. 2018
 9:30–11:00 hod. – přednáška „Památky UNESCO“
 11:00–13:00 hod. – oběd
 13:00–14:30 hod. – prohlídka zámku Telč (trasa A)
 odpoledne – individuální program
Neděle 3. 6. 2018
 odjezd v 10:00 hod.
Přednášky a exkurze povede PhDr. Martina Indrová.

