
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA                                                Ústí nad Labem 30. 11. 2018 
 
UNIVERZITNÍ VÁNOCE 2018 
 
Ústecká univerzita se i v letošním roce zapojuje do vytváření vánoční 
atmosféry v našem městě i kraji. V čase adventním pořádá množství akcí, 
zejména vánočních koncertů univerzitních sborů, ale také přednášek, 
workshopů a tradičních veselic. Nebudou chybět ani vánoční trhy. 
 
Dnes 30. 11. v 11:00 h rozsvítí univerzita před budovou rektorátu v kampusu svůj 
vánoční stromek. K před dvěma lety zasazené jedličce přijdou zazpívat a zahrát 
muzikanti zapojení v mezinárodním projektu Viva la musica: pěvecký sbor NONA, 
100 Mozartových dětí z Chemnitz a Orchestr Ponticello.  
 
Dne 1. 12. 2018 odstartuje Vědecká knihovna UJEP (Pasteurova 5, Ústí nad 
Labem) svoje Vánoce v knihovně. Jako obvykle se mohou návštěvníci těšit na 
výstavy a workshopy s vánoční tematikou, skládání vánočních origami, nebude 
chybět oblíbený Adventní kalendář, kde bude každý den na čtenáře čekat nové 
překvapení. Uměleckou třešničkou na dortu bude vánoční charitativní koncert. 
 
Dne 4. 12. proběhnou na univerzitě hned dvě akce. První, Snow Film Fest,  
začne od 16:00 h ve Fialovém sále Multifunkčního informačního a vzdělávacího 
centra v kampusu UJEP. Na programu bude celovečerní pásmo špičkových filmů 
o zimních sportech a dobrodružstvích a kdo se vyzná, ví, že UJEP bude hostit 
oblíbený festival, který je svým rozsahem a návštěvností největší akcí svého 
druhu v ČR. Uvidíte 6 pečlivě vybraných filmů – finalistů ze zahraničních festivalů 
– a novinky z domácí produkce. Na své si přijdou milovníci extrémních zážitků, 
čerstvého prašanu, arktické divočiny i sportovní fanoušci. Vstupné je pro 
návštěvníky zdarma. 
 
Druhou akcí 4. 12. je Vánoční BeneFičák Panoptika v knihovně. Ve Vědecké 
knihovně UJEP se ve 3. patře volného výběru rozezvučí v 18:30 h vánoční 
benefiční koncert Vokálního uskupení Panoptikum. Výtěžek koncertu bude 
věnován na spolek Felisicat, z. s., který pomáhá venkovním kočkám. 
 
Na vánoční koncert pěveckého sboru NONA si může veřejnost zajít dne 5. 12. 
od 10:00 h do Fokus Kafe (Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem). Na koncertu 
v rámci projektu Viva la musica vystoupí mimo NONY Mathis Stendike se 
spoluhráči z Chemnitz s vystoupením na alpské rohy. 
 
Dne 5. 12. také otevře své tradiční Vánoční trhy FSE. Od 10:00–14:00 h si bude 
možné ve VŠ klubu fakulty sociálně ekonomické ve 4. patře (Moskevská 54, Ústí 
nad Labem) zakoupit vánoční výrobky z chráněných dílen.   
 
Opět 5. 12. zahájí svoji sérii Předvánoční skládání origami s Jiřím Přibylem  
z katedry matematiky PřF UJEP. Do společné studovny ve 3. patře Vědecké 
knihovny UJEP si můžete přijít vánoční origami složit nejen 5. 12, ale také 13.  
a 18. 12., vždy v čase 15:00–17:00 h (popř. 18:00 h). 
 
Dne 10. 12. se v 19:00 h zaplní kostel v Libochovanech tóny Vánočního 
koncertu v podání sboru Chorea Academica a jeho hostů. 
 
12. prosince se můžete těšit na Úsvit modernity: káva, čaj a čokoláda ve 
střední Evropě. Na Filozofické fakultě UJEP, v učebně č. A 306, bude od 15:00 h  
přednášet doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., z Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků  
1. LF UK. Dozvíte se, jak tři kofeinové stimulanty – káva, čaj a čokoláda – 
postupně pronikaly v renesanci a baroku na evropský kontinent, a také  
o fenoménu kavárny jako symbolu rodící se občanské společnosti 18. století, 
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přijímání kofeinových nápojů v Čechách, dojde i na rekonstrukce dobových 
receptů. (Pasteurova 13, Ústí nad Labem) 
 
Dne 12. 12. se studenti pedagogické fakulty „rozjedou“ na Pajdamejdlu aneb 
Předvánočním mejdlu v Klubu Cajk od 18:00 h na adrese Jateční 1002/20 v Ústí 
nad Labem. Předvánoční zábavní akce pro studenty a pracovníky PF se bude 
konat za přítomnosti současného (Pavel Doulík) i budoucího (Jiří Škoda) děkana. 
 
Dne 13. 12. v 17:00 h dojde na Narození Krista ve výtvarném umění – Gloria in 
excelsis Deo. V Muzeu města Ústí nad Labem bude prof. PhDr. Ing. Jan Royt, 
Ph.D., DSc., významný český historik umění, toho času prorektor Univerzity 
Karlovy, rozkrývat ikonografii Narození Krista ve středověkém evropském  
i českém umění. Přednáška bude doprovozena bohatým obrazovým materiálem, 
na kterém bude vysvětlen vývoj tohoto námětu i jeho význam pro křesťanské 
umění. Vstupné bude symbolických 20 Kč. 
 
Česká mše vánoční J. J. Ryby rozezní Kostel sv. Floriána v ústeckém Krásném 
Březně dne 16. 12. od 19:00 h. Zpívat bude Chorea Academica. 
 
Dne 18. 12. v 11:00 h se můžete přidat k již tradiční Rybovce na schodech, 
konkrétně na schodech mezi 1. a 2. patrem budovy pedagogické fakulty (České 
mládeže 8, Ústí nad Labem), kterou provedou sbory katedry hudební výchovy 
doplněné příchozími zpěváky.  
 
Veselé Vánoce Vám přeje Otevřeno aneb patologické jevy o Vánocích je 
název akce, kterou pořádá studentská iniciativa Otevřeno dne 18. 12. od 18:00 h 
na Pedagogické fakultě UJEP. PhDr. Otakar Fleischmann, Ph.D., seznámí její 
účastníky s nejznámějšími patologickými jevy charakteristickými pro vánoční 
období. K dispozici bude vánoční občerstvení a nápoje. 
 
Další vánoční koncert proběhne dne 19. 12. od 18:00 h v kostele svatého 
Vojtěcha (Vojtěšská 856/2, Ústí nad Labem). Na Vánočním koncertu sborů 
katedry hudební výchovy se představí sbory: KHV, Popularizace, Kuželky, 
NONA a Chorea Academica.  
 
K vánoční atmosféře v regionu již klasicky patří také Vánoční koncert sboru 
Chorea Academica se Severočeskou filharmonií. Letos se uskuteční dne 20. 
12. opět v Domu kultury Teplice. 
 
Na mnoha místech města Ústí nad Labem bude k vidění a slyšení také Ústecký 
dětský sbor UJEP:  
1. 12., 16:00–17:00 h Rozsvěcení vánoční výzdoby u OC FORUM  
8. 12, 17:00 h     Vánoční koncert Ústeckého dětského sboru v  
   Severočeském divadle Ústí nad Labem                          
11. 12., 18:00 h     Vánoce s Vladimírem Hronem, Kulturní dům města Ústí 

nad Labem 
13. 12., 16:00–16:30 h  Výstava Betlémů v kostele u OC FORUM 
13. 12., 17:00–18:00 h  Vánoční koncert, Lidické náměstí  
 
Začátek nového roku zahájí univerzitní studenti dne 9. 1. 2019 od 19:00 h 
oblíbeným Tříkrálovým koncertem v 50baru. Opět se bude jednat o koncert 
hudebních uskupení studentů UJEP a jejich hostů.  
 
Přílohy/pozvánky:  Univerzitní Vánoce, Vánoční trhy FSE,  
   Vánoční BeneFičák Panoptika v knihovně  
Ilustrační fotografie:  pixabay.com 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
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