
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA                                                       

 
Ústí nad Labem 27. 10. 2018 

 

ŘÍJEN BUDE NA FILDĚ VE ZNAMENÍ PŘEDNÁŠEK, VERNISÁŽÍ, KŘTŮ  
A BESED 
 
Filozofická fakulta UJEP se v první polovině akademického roku angažuje 
v několika akcích pořádaných například také ve spolupráci se 
Severočeským divadlem opery a baletu, s Muzeem města Ústí nad Labem 
nebo se spolkem KULT. Začátek zimního semestru tak bude doprovázet řada 
aktivit, na které je zvána i široká veřejnost. 
 
Hned v úterý 2. 10. 2018 proběhne v Univerzitním knihkupectví UJEP od 16:00 h 
křest knihy „Člověk a pískovec“ dr. Kamila Podroužka, vedoucího Centra 
dokumentace a digitalizace kulturního dědictví KHI FF UJEP.  
 
Jako doprovodný program ke slavnostnímu představení opery Libuše, konanému 
dne 28. 9. 2018 v Severočeském divadle Ústí nad Labem v rámci oslav stého 
výročí vzniku Československa, připravila fakulta na  3. 10. 2018 od 15:00 h 
přednášku „Národní obrození, Bedřich Smetana a opera Libuše od skepse  
a odmítnutí nejen k opernímu úspěchu“. Tématem posluchače provede Mgr. 
Martin Tichý, historik a absolvent FF UJEP, který se mimo jiné věnuje hudební 
historii.  
 
Během slavnostního představení v severočeském divadle si návštěvníci divadla 
mohou prohlédnout také výstavu „Rok 1918 na Ústecku“, která bude v tamních 
prostorách až do konce září. Výzkum pro tuto výstavu probíhal od počátku roku 
2017 za podpory projektu z Fondu hejtmana Ústeckého kraje a taktéž  
z výzkumných prostředků Školy doktorských studií UJEP. 
 
„Výstava je výsledkem výzkumu doktorandů a dalších studentů a studentek 
katedry historie Filozofické fakulty UJEP. Během letošních oslav stého výročí 
vzniku Československé republiky byla v průběhu roku představena na řadě míst  
v Ústeckém kraji, s doprovodným programem též putovala po gymnáziích. Patnáct 
výstavních panelů expozice představuje různé aspekty vzniku republiky v Ústí nad 
Labem a okolních oblastech, kde dějiny kráčely poněkud jinak, než tomu bylo  
v centru země a všech oblastech osídlených českým obyvatelstvem,“ popsal 
spoluautor výstavy Mgr. Jan Grisa, doktorand FF UJEP.  
 
Na začátku října se pak výstava přesune až do 25. 10. 2018 do Muzea města 
Ústí nad Labem, její vernisáž zde proběhne dne 4. 10. 2018 od 16:00 h. Výstava 
v ústeckém muzeu bude mít taktéž doprovodný program, kterým bude přednáška 
Mgr. Jana Grisy pro veřejnost na téma „Vznik republiky a provincie 
Deutschböhmen“, která se uskuteční jen o hodinu dříve, než samotná vernisáž 
v muzejních prostorách.  
 
Obě přednášky jsou také zařazeny do kurzu Filozofické fakulty UJEP – PVK 
Cyklus odborných přednášek přezdívaný Celofakultní PVK. Tento povinně 
volitelný kurz je nabízen primárně studentům fakulty, nicméně přístupný je také 
zájemcům z řad široké veřejnosti.  
 
„Cílem předmětu je zprostředkovat studentům prostřednictvím cyklu odborných 
přednášek metodologické postupy, aktuální problémy a nejnovější zjištění oboru. 
Cyklus bude zahrnovat pravidelné přednášky domácích i hostujících odborníků na 
různá témata vztahující se k oboru,“ uvedl o kurzu jeho garant dr. Filip Hrbek, 
doktorand FF UJEP.  
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Seznam aktuálně plánovaných celofakultních PVK na zimní semestr je již 
k dispozici na webu fakulty – www.ff.ujep.cz. Účastníci se mohou těšit, mimo jiné,  
také na besedu dr. Daniela Kroupy se Štěpánem Černouškem a Jakubem Jandou 
nebo na přednášku Radky Markové, šéfredaktorky ČTK. Neminou nás ani dějiny 
kávy, čaje a čokolády, povídání o karikatuře nebo připomenutí pětistého výročí 
vydání Klaudyánovy mapy.  
 
Další významnou akcí, které se bude fakulta aktivně účastnit, bude divadelní 
festival KULT (10.–20. 10. 2018), ke kterému FF připravila hned pět poutavých 
přednášek tematicky se hodících k jednotlivým představením. Více na stránkách 
www.kultprodukce.cz.  
 
Přímo ve foyer FF UJEP můžete také do konce října vidět výstavu „Šlechtická 
sídla ve stínu prezidentských dekretů“.  
 
Shrnutí akcí:  
2. 10. 2018 16:00  Univerzitní knihkupectví UJEP – Křest knihy Člověk a  
   Pískovec, dr. Kamil Podroužek 
3. 10. 2018 15:00  FF UJEP A 306 – přednáška Národní obrození, Bedřich 

Smetana a opera Libuše od skepse a odmítnutí nejen 
k opernímu úspěchu, Mgr. Martin Tichý 

4. 10. 2018 15:00  Muzeum města Ústí nad Labem – přednáška Vznik 
republiky a provincie Deutschböhmen, Mgr. Jan Grisa 

4. 10. 2018 16:00  Muzeum města Ústí nad Labem – Vernisáž výstavy „Rok  
   1918 na Ústecku“  
10. –20. 10. 2018  festival KULT  
středy od 15:00  FF UJEP A 306 – Celofakultní PVK 
 

 
Odkaz na přílohy: Plakáty jednotlivých akcí FF UJEP v říjnu 2018 
 
https://filesender.cesnet.cz/?vid=7d3195d9-97aa-e169-8a9b-000022d28963 
 
Kontakt: Mgr. Monika Beranová, monika.beranova@ujep.cz, 475 286 415 
 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
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