
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA  
  Ústí nad Labem 30. 11. 2017 

 
UNIVERZITNÍ VÁNOCE 2017 
 
Ústecká univerzita se i v letošním roce významně zapojuje do vytváření 
vánoční atmosféry v našem městě i kraji. V čase adventním pořádá množství 
akcí, zejména vánočních koncertů univerzitních sborů.  
 
Dne 1. 12. v 11:00 h rozsvítí univerzita před budovou rektorátu v kampusu svůj 
vánoční stromek. K vloni 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.  
 
Ten den také odstartuje Vědecká knihovna UJEP svoje Vánoce v knihovně. Do 
22. 12. zde bude k vidění výstavka vánočních ozdob z korálků prof. Prášila (2 
vitrínky ve volném výběru knihovny). Dne 5. 12. tady od 15:00 h proběhne Kurz 
výroby korálkových vánočních ozdob pod vedením samotného prof. Prášila a 
např. 13. 12. bude v knihovně od 15:00 h přednášet Mgr. Lucie Libešová na téma 
Jak mlsat bez výčitek? V knihovním Adventním kalendáři bude každý den na 
čtenáře čekat nové překvapení. Výstava Retro Vánoce pak vyplní vitrínu ve 
vstupní hale knihovny. 
 
A taktéž od 1. 12. bude v Naučném botanickém parku (Za Válcovnou 1000/8, Ústí 
nad Labem) dostupný od 9:00–18:00 h program vyplněný adventními a vánočními 
lidovými tradicemi, tradičními i méně známými vánočními rostlinami, exotickým 
kořením, vánoční dekorací s využitím přírodních materiálů apod. Akce s názvem 
Vánoce v zahradě zde potrvá do 10. 12. 2017.  
 
Hned 2. 12. odstartuje univerzitní sbor Chorea Academica „šňůru“ Rybovek, resp. 
koncertů České mše vánoční Jana Jakuba Ryby. Od 17:00 h to bude 
v Terezíně.   
 
Na vánoční koncert pěveckého sboru NONA si může veřejnost zajít dne 5. 12. 
od 11:00 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 6. 12. 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.   
 
Dne 13. 12. přijde do univerzitního kampusu Ježíšek. Několikahodinová akce 
(14:00–20:00 h) s názvem Ježíšek v kampusu pozve zejména rodiče s dětmi do  
lobby Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra (Pasteurova 1, Ústí nad 
Labem). Budou pro ně připraveny koncerty dětských sborů a školní výstavy 
betlémů dětí ZŠ, MŠ a ZUŠ, vystoupení studentských kapel či tvořivé workshopy 
pro děti zdarma. Nebude chybět občerstvení spolu se svařeným vínem, grogem či 
sladkostmi pro děti. Od 13.–17. 12. zde bude instalována také výstava betlémů. 
 
Další vánoční koncert proběhne dne 13. 12. od 18:00 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.  
 
Další Česká mše vánoční J. J. Ryby rozezní Kostel sv. Floriána v ústeckém 
Krásném Březně dne 17. 12. od 20:00 h. Zpívat bude Chorea Academica. 
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A hned den na to, 18. 12. se v 19:00 h zaplní kostel v Libochovanech také tóny 
České mše vánoční Jana Jakuba Ryby, opět v podání sboru Chorea 
Academica, tentokráte s jejich hosty.  
  
Dne 19. 12. v 11:00 h se můžete přidat k již tradiční Rybovce na schodech 
konkrétně na schodech mezi 1. a 2. patrem pedagogické fakulty, kterou provedou 
sbory katedry hudební výchovy doplněné příchozími zpěváky.  
 
Poslední provedení české „Rybovky“ zazní dne 21. 12. od 19:00 h v Domě 
kultury v Teplicích, kde Chorea Academica spolu se Severočeskou filharmonií 
ještě na program přidá novější českou vánoční mši Missa Brevis Jiřího Pavlicy. 
 
Dne 20. 12. proběhne v Muzeu města Ústí nad Labem Vánoční přednáška  
doc. Lydie Petráňové. 
 
Začátkem nového roku, konkrétně dne 3. 1. 2018 od 19:00 h zahájí univerzitní 
studenti oblíbeným Tříkrálovým koncertem v 50baru. Opět se bude jednat o 
koncert hudebních uskupení studentů UJEP a jejich hostů. 
 
Přílohy/pozvánky:  Jak mlsat bez výčitek? 
   Kurz výroby korálkových vánočních ozdob 
   Ježíšek v kampusu 
   Vánoční trhy FSE UJEP 
 
Fotografie: Vánoce v zahradě; archiv PřF 
 
Ilustrační fotografie: pixabay.com 
 
  
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
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