
 

 

     

  

Masarykova univerzita, Univerzita třetího věku 
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 hod. 

Út, Čt: 13:00 – 15:00 hod. 

 

Vážení posluchači, 
nad rámec základního programu Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity Vám nabízíme 
krátkodobý kurz 
 

Každodennost na šlechtických sídlech 
 
Počet účastníků: maximálně 35 osob (z toho 30 osob ubytovaných v UCT) 
Lektor:   PhDr. Martina Indrová 
Termín:   12. 3. – 15. 3. 2020 
Místo konání:  Telč 
Ubytování:   Univerzitní centrum Telč (www.uct.muni.cz) 
Odjezd z Brna: ve čtvrtek 12. 3. 2020 (čas a místo budou upřesněny) 
Cena: cena zahrnuje ubytování (3 noci bez stravování), poplatek za kurz a cestu autobusem  
  2 100 Kč – ubytování ve dvoulůžkových pokojích se společnou kuchyňkou (9 pokojů) 
  1 900 Kč – ubytování ve čtyřlůžkovém apartmánu (2 ložnice a kuchyňka) (1 pokoj) 
  2 600 Kč – ubytování ve dvoulůžkových lektorských mezonetových pokojích (4 pokoje) 
     800 Kč – cena zahrnuje pouze poplatek za kurz, nezahrnuje přepravu  

                  a ubytování (sleva pro účastníky z Telče) 
 

Kurz se bude věnovat uměleckým sbírkám na hradech a zámcích. 
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.  
Program kurzu je na druhé straně přihlášky. 
 
Ubytování 
Z důvodu souběhu 2 akcí v Univerzitním centru Telč máme k dispozici jen omezený počet 
studentských pokojů. Proto tentokrát nabízíme také ubytování v lektorských pokojích, vybavených 
kuchyňkou, kde je cena vyšší. Upozorňujeme také, že tyto pokoje jsou mezonetové, tzn., že prostor 
s lůžky je dosažitelný jen po příkrých schodech. 
Prosím vyberte si, způsob ubytování, který Vám vyhovuje. Když budou studentské pokoje obsazeny, 
nabídneme Vám jiný druh pokoje. 
 
Strava  
Pro svůj pobyt v Telči si můžete objednat obědy, které pro Vás budou připraveny přímo v místě 
přednášek a budou podávány ve čtvrtek, pátek i sobotu. Oběd je třeba si objednat na všechny 3 dny. 
Cena oběda je 150,- Kč (polévka, hlavní chod, pití). Obědy se budou platit přímo na místě 
poskytovateli stravy. 
 

Poplatek za kurz je nutné uhradit nejpozději týden před zahájením kurzu.  
 

Elektronická přihláška do kurzu Každodennost na šlechtických sídlech 
 

     Ing. Bc. Barbora Hašková, v. r.                                      PhDr. Martina Indrová, v. r. 
      vedoucí Oddělení CŽV              odborný garant kurzu 

 

http://www.u3v.muni.cz/
mailto:u3v@rect.muni.cz
http://www.uct.muni.cz/
https://forms.gle/34z2m7cnuY78am6T8
https://forms.gle/34z2m7cnuY78am6T8


 

 

  

 

Každodennost na šlechtických sídlech 

 

Čtvrtek 12. 3. 2020 

10.30 – 12.00 h  přednáška Páni z Hradce a jejich sídla (M. Indrová) 

12.00 – 14.00 h  oběd a ubytování 

14.00 – 16.00 h procházka historickým centrem Telče s výkladem (M. Indrová) 

 

Pátek 13. 3. 2020 

  9.30 – 11.00 h  přednáška Svět renesančního kavalíra (M. Indrová) 

11.00 – 13.00 h  oběd 

13.00 – 14.30 h přednáška Příběhy věcí ze šlechtických sbírek I. (M. Indrová) 

15.00 – 16.30 h  prohlídka státního zámku Telč 

 

Sobota 14. 3. 2020 

  9.30 – 11.00 h  přednáška Příběhy věcí ze šlechtických sbírek II. (M. Indrová) 

11.00 – 13.00 h  oběd 

13.00 – 14.30 h Příběhy věcí ze šlechtických sbírek III. (M. Indrová) 

 

Neděle 15. 3. 2020 

10.00 h   odjezd  

 
 
 
V ceně není zahrnuto vstupné na zámek. 


