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TISKOVÁ ZPRÁVA                                                 Ústí nad Labem 16. 5. 2019 
 
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU ROZJÍŽDÍ DALŠÍ CYKLUS  
 
Od 16. 5. 2019 mají zájemci o kurzy Univerzity třetího věku (U3V) Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem možnost podávat přihlášky do kurzů dalšího 
dvouletého cyklu pro roky 2019 až 2021.  
 
Univerzita třetího věku vzdělává a socializuje seniory od 50 let. Na UJEP má 
dlouholetou tradici, od akademického roku 1994/1995, a její obliba enormně 
narůstá. Z původních 54 přihlášek do Ústí nad Labem se „Utřivéčko“, jak mu na 
UJEP již nikdo jinak neřekne, rozrostlo na 860 posluchačů v Ústí nad Labem  
a v Kadani. 
 
Je to pro univerzitu nejen příjemná motivace, ale i doklad, že v našem městě  
a kraji si starší generace rozhodně neplánuje pasivně stárnout.  
 
U3V UJEP nabízí nestárnoucím seniorům nepřeberné množství zajímavých kurzů 
v oblastech cizích jazyků, umění a kultury, českého jazyka a literatury, cvičení  
a sportu, informačních technologií, základů práce na PC, fotografování, ekonomie, 
historie, náboženství, přírodních věd, psychologie a zdravotnictví.  
 
„Celkem je v nabídce 58 kurzů s místem výuky v Ústí nad Labem a 2 kurzy 
v Kadani,“ upřesňuje vedoucí U3V na UJEP Bc. Dana Masopustová.  
 
Čím se vyznačují naši „utřívéčkaři“? 
O všechno se zajímají, zabydleli se v kampusu, využívají vše, co jim nabízí. Vidíte 
je nejen v učebnách, ale také na lavičkách, v knihovně, dochází na besedy, 
semináře, kulturní akce, které univerzita pořádá, shání si stále nové informace, 
dají si se spolužáky kafíčko v „Literárce“ a ještě stačí pravidelně nakukovat do 
krásného Univerzitního knihkupectví. Mají svoje „partičky“, udržují přátelství  
i mimo hranice kampusu a chovají se prostě velmi společensky. 
 
Vesměs všichni „milují“ své vyučující. Hovoří o nich s nadšením, leckdy až  
s láskou, a mají k nim velký respekt a úctu. Je tomu stejně i naopak. Lektor si 
nestěžuje na „svoje“ seniory. Většinou je hodnotí jako všetečné, poctivé studenty  
s obrovským zájmem o všechno, a na výuku v rámci U3V se těší.  
 
„Prostě je to jiná generace a my jsme rádi, že ji máme díky U3V každý den na 
očích,“ pochvaluje si univerzitní seniory Dana Masopustová.       
 
Dnešním dnem se otevírá další možnost, jak se stát také účastníkem vzdělávání 
Univerzity třetího věku na UJEP. Způsoby, jak podat nejpozději do 30. 8. 2019 
přihlášku, jsou tři: 
- zasláním na e-mail: dana.masopustova@ujep.cz,  
- osobním odevzdáním v kanceláři U3V v Kampusu UJEP. 
- zasláním poštou na adresu UJEP U3V, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad 
Labem.  
 
Více informací najdete na: http://u3v.ujep.cz 
 
Fotografie k volnému využití: 1. Účastníci kurzu „Čínská cvičení pro zdraví – Tai 
chi pro pokročilé“; 2. Exkurze U3V; archiv UJEP 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
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