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MY JSME UJEP  
 

TISKOVÁ ZPRÁVA                                               Ústí nad Labem 9. 11. 2020 
 
PŘIPOMÍNÁME CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ 
  
Žijeme v čase odložených akcí, oslav či ceremonií a čekáme, až skončí 
život distanční a opět se vrátí ten kontaktní. Naštěstí máme i v tomto 
mezidobí prostředky, jak se alespoň o část naší radosti z dalšího 
významného úspěchu a obrovské investice do vzdělání, vědy a výzkumu  
v Ústeckém kraji podělit také s vámi. 
 
Centrum přírodovědných a technických oborů má pro ústeckou univerzitu 
zásadní význam. Nejen že se jedná o stavbu, která hned několikrát bojovala  
o svoje přežití, ale je také nejsložitější a nejdražší stavbou Kampusu UJEP za 
bezmála 1 miliardu korun. Sídlí zde hned dvě fakulty, přírodovědecká  
a životního prostředí, obsahuje moderní sdílené laboratoře, celouniverzitní 
menzu a v neposlední řadě i podzemní a venkovní parkovací plochy.   
 
„Nikdy jsem se netajil, že jsem na CPTO, tedy všechny naše pracovníky, kteří 
se na jeho výstavbě podíleli, velmi pyšný. Jeho slavnostní otevření jsme měli 
v úmyslu řádně oslavit. Chtěl jsem poděkovat zejména jim, ale také našemu 
ministerstvu, kraji, městu, architektům a stavitelům za významnou podporu  
a kvalitní práci. Bohužel do již kompletně připravené oslavy v září vstoupil 
covid,“ uvádí rektor doc. Martin Balej.   
 
V té tobě univerzita připravila propagační videa, která měla oslavy provázet. 
Nejsou jenom třešničkou na dortu dokončené stavbě, ale obsahují také zdravice 
představitelů univerzity a fakult, a také přání významných osobností politického 
života v našem kraji, který v současné době proměňuje svoji podobu.  
 
„S ohledem na to, že si chceme v dnešní nelehké době připomínat pozitivní 
okamžiky života naší univerzity, ale také proto, abychom se opět pochlubili 
krásnou stavbou, která nešťastně dosud ani nepřivítala svoje studenty, 
začínáme promovat naše propagační videa pro CPTO. Je škoda nechat je 
čekat v šuplíku,“ dodává rektor.    
 
Potěšte se, tedy, společně s námi. 
 
Odkaz na video MILNÍKY CPTO: https://youtu.be/EdnCrxSWURA 
 
Odkaz na video ZDRAVICE PRO CPTO: https://youtu.be/RRDknShDXWU 
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