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UJEP – TADY SE NAJDEŠ 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA                                                     
Ústí nad Labem 27. 11. 2019 

 
UNIVERZITNÍ STROMEK PŘINESE RADOST TAKÉ DO DĚTSKÉHO DOMOVA 
 
Tradiční Rozsvícení vánočního stromu UJEP se uskuteční dne 29. 11. 2019 
od 9:30 h na náměstíčku před budovou Rektorátu UJEP. Kavkazská jedlička, 
zasazená v kampusu před 4 lety, již o další rok povyrostla do krásy a těší se 
na hudebníky, přáníčka i oblíbený svařák.  
 
Univerzitní strom zaměstnanci a studenti ústecké univerzity rozsvěcejí již 
pravidelně před nebo se začátkem adventu.  
 
„Jsem rád, že se tato tradice ujala a že se při stromku každý rok schází víc a víc 
lidí. Je to pro mě také příležitost osobně jim tváří v tvář poděkovat za práci, kterou 
za celý rok pro naši UJEP svědomitě odvádějí,“ říká rektor doc. Martin Balej.     
 
U stromku letos vystoupí dívčí pěvecký sbor z Litoměřic Modrásci a zahraje také 
kapela složená z muzikantů UJEP. „Zahrajeme skladbu, kterou jsem složil přímo 
pro tuto událost a souvisí se zahájením akce Stromeček splněných přání II,“ 
vysvětluje prezident Studentské unie UJEP Filip Matoušek.  
 
Stromeček splněných přání byl v loňském roce uskutečněn poprvé a plnil přání 
dětí ze ZŠ v Předlicích. Letos pomůže splnit přání dětem z dětského domova na 
Severní Terase. Téměř padesát zdejších dětí si již rozmyslelo a napsalo svoje 
přání.  
 
„Vánoce jsou tím kouzelným časem, kdy všichni čekáme na nějaký ten menší 
zázrak. Někdy však zázraku musí někdo trochu pomoci. Avšak ne každý máme ve 
svém životě někoho, kdo by pomohl. Proto je zde Stromeček splněných přání," 
osvětluje záměr akce Filip Matoušek.  
 
Na stromečku budou připevněné lístečky se jménem a věkem dítěte a jeho 
přáním. Sběrným místem pro dárky bude studovna na pedagogické fakultě  
a studentský klub Cajk u kolejí. Dárky budou shromažďovány do 17. 12. 2019  
a následně pak budou dne 19. 12. 2019 dětem v dětském domově předány. Na 
facebookové stránce Studentské unie UJEP budou potom zveřejněny fotky 
z předávání. 
 
„Z loňského roku víme, že lidé projevili veliký zájem darovat i víc, než si děti přály. 
Pro tyto dobrodince zde bude můj e-mail, kde se společně domluvíme na 
případném dalším obdarování dětí či samotného Dětského domova na Severní 
Terase,“ doplňuje Filip. 
 
U rozsvícení univerzitního stromu nebude chybět ani neodmyslitelný svařáček. 
 
Více o Stromečku splněných přání II na: 
https://www.facebook.com/events/521982008355554/ 
 
Příloha: Pozvánka 
 
Kontakt: Filip Matoušek, FILIP.MAM@seznam.cz 
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