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MANŽELÉ ZEMANOVI MEZI OSOBNOSTMI ROKU 2016 ÚSTECKÉHO KRAJE 

 
Ve čtenářské anketě Metropolu „Osobnost roku Ústeckého kraje“ se za 
rok 2016 v kategorii kultura umístili také Petr a Martina Zemanovi, dirigenti 
Ústeckého dětského sboru UJEP.  
 
Akademici z Pedagogické fakulty UJEP, konkrétně katedry výchov uměním, 
jsou spojeni s Ústeckým dětským sborem od roku 1998. Od roku 2011 stojí v 
jeho čele (PhDr. Petr Zeman, Ph.D., jako hlavní sbormistr, PhDr. Martina 
Zemanová, Ph.D., jako manažerka sboru). V roce 2011 se stal sbor Ústeckým 
dětským sborem UJEP. 
 
Ústecký dětský sbor vznikl v roce 1966. Za dobu své historie jím prošly stovky 
dětí, které díky sboru prožily krásné chvíle společného zpívání, koncertování, 
ale také neopakovatelné zážitky díky koncertním výjezdům do zahraničí, kam 
by se ústecké děti jinak velmi těžko v minulosti sami podívaly. To vše je však 
neodmyslitelně spojeno s obrovskou prací sbormistrů a manažérů sboru. Jejich 
práce s mládeží zasluhuje obdiv a úctu. 
 
V roce 2016 měl Ústecký dětský sbor UJEP na svém kontě tyto koncerty:  
4. 3.   Zpíváme pro Tebe, 4. ročník benefičního koncertu 
28. 3.   Přímý přenos TV Barrandov  
13. 5.   Výroční koncert k 50. výročí založení sboru  
24.–29. 5.  Koncertní zájezd v Itálii (Lucca, Pisa, Florencie) 
19. 11.   Zahájení adventu v Teplicích 
27. 11.   „Ústecké Vánoce“ – zahájení adventu v Ústí nad Labem 
1. 12.    Adventní koncert v Masarykově nemocnici v Ústí n/L   
3. 12.   „Ústecké Vánoce“ – vánoční koncert u OC Fórum 
11. 12.    Vánoční koncert ÚDS UJEP v Severočeském divadle Ústí n. L. 
13. 12.  Vánoční hvězdy Vladimíra Hrona v Kulturním domě Ústí n. L. 
15. 12.    Koncert na Výstavě betlémů v Kostele Nanebevzetí p. Marie 
15. 12.    „Ústecké Vánoce“ – vánoční koncert u Magistrátu Ústí n. L. 

 
„Potěšila nás již samotná nominace a ocenění si velmi vážíme, přestože jsme 
nezískali příčku nejvyšší,“ říká hlavní sbormistr ÚDS dr. Petr Zeman: „Velkým 
přínosem pro nás byla i možnost vystoupit se sborem při samotném vyhlášení 
výsledků v Clarion Congress Hotelu, kde se děti představily jinému publiku, než 
na které jsou zvyklé, a vstoupili jsme tak do povědomí širšího okruhu 
posluchačů v místě našeho působení. Pořadatelům ankety a všem, kteří pro 
nás hlasovali, upřímně děkujeme,“ dodávají manželé Zemanovi.  
 
Slavnostní vyhlášení výsledků ankety časopisu Metropol Osobnost roku 
Ústeckého kraje proběhlo dne 15. 2. 2017 v Clarion Congress Hotelu v Ústí nad 
Labem, kde zároveň Ústecký dětský sbor UJEP vystoupil. Více o sboru na: 
(uds.ujep.cz) 
 
V kategorii kultura získal nejvíce hlasů Antonín Moravec, absolvent ústecké 
Pedagogické fakulty,  který je autorem projektů Malá Paříž a Malý Hamburk, v 
loňském roce i Děčín. Každou neděli odpoledne v období červen až září se zde 
konají hudební vystoupení sólistů a regionálních kapel. V roce 2016 se tak 
uskutečnilo 54 malých hudebních multižánrových festivalů.  
 
Fotografie:  
Z výročního koncert k 50. výročí založení sboru; autor Daniel Šeiner  
Oceněné osobnosti v kategorii kultury; archiv Metropolu 
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