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Naše rma
působí na trhu 

tisku a reklamy
již celých 27 let.

Přijďte nás navštívit
v Ústí n/L nebo Děčíně

a využijte širokou nabídku
našich služeb v tomto oboru.

Tiskneme fotograe,
diplomy, vouchery, plakáty,

svatební oznámení, studentské
práce, prezentace a mnoho dalšího.

Jsme tu pro rmy i širokou veřejnost.
Vytiskneme a navrhneme vše pro reklamu:
etikety, vizitky, brožury, letáky, razítka, bannery,
roll Up, reklamní plachty, desky, magnetické folie.
Vyrábíme a instalujeme polepy aut a výloh.

Kopírujeme, tiskneme
a kompletujeme projektové dokumentace,

bakalářské, diplomové a jiné závěrečné práce.
Vážeme plastové a kovové kroužové  vazby a kalendáře.

Rádi Vám nabídneme výrobu a potisk fotodárků.
Např. hrnečky, polštářky, puzzle, trička, fotoplátna.
Pro Vaše fotograe máme v nabídce různé rámečky 
i v atypických a větších rozměrech. 

Pobočka Ústí n/L Pasáž JEPA
Mírové nám. 101/25, 400 01 Ústí n/L 

Pobočka Děčín OC Pivovar
Sojská  2/3, 405 02 Děčín 

+420 475 200 417 / usti@xeroco.cz +420 412 532 616/decin@xeroco.cz

www.facebook.com/xeroco
www.xeroco.cz

8:00 - 17:007:00 - 17:00



Vážení čtenáři Enteru,

přátelé kultury, volného vyžití, sportu  
a vlastně Vy všichni. S velkou radostí Vám 
chci oznámit, že je Váš oblíbený EnterUL 
po roční nechtěné pauze zpátky!

Pamatuji si, jako kdyby to bylo nedávno, 
když jsem stál v červenci 2014 před OC 
Forum a rozdával kolemjdoucím první čís-
lo nového ústeckého kulturního časopisu  
EnterUL. Teď je březen 2022 a já ho roz-
dávám znovu. Je potře-
ba dát všem vědět, že 
jsme nezkrachovali, jak 
jsem zaslechl, ani jsme 
se na to nevykašlali, ani 
jsme nepředali žezlo 
„podobnému” časopisu, 
který jakoby z oka vypadl 
Enteru a začal plnit naše 
obvyklá distribuční mís-
ta v posledním roce. Bo-
hužel jsme se stali obětí 
neférového jednání, po-
mluv a lží. Ale jsme zpět!

Enter vznikl již v roce 
2009 v Děčíně a až na pár měsíců v době 
pandemie Covidu funguje bez přerušení. 
Ústecká verze vycházela 7 let a tímto 
číslem vstupujeme do osmého roku živo-
ta. Ale není to už ten starý Enter. Po celou 
dobu existence prochází časopis vývojem 
a spoustou vylepšení tak, aby byl stále co 
nejzajímavější. 

Rád bych Vám představil NOVÝ Enter, 
který dospěl a vyrostl. Enter je o pár cen-
timetrů vyšší a širší. Více prostoru rovná 
se více zajímavého čtení, více kultury, více 
společenského dění, více tipů, ale hlavně 

větší text, který se lépe čte. Stále ovšem 
zůstává v praktické velikosti, takže se vejde 
do zadní kapsy kalhot či dámám do kabelky 
a může tak být vychytaným papírovým 
parťákem a volnočasovým průvodcem. 
Novinkou je užitečná příloha Domovníček 
- rádce do domácnosti, kterou najdete  
z druhé strany Enteru. Dali jsme si tu prá-
ci a obvolali a ověřili kontakty na ústecké 
řemeslníky a služby a vytvořili katalog lokál-
ních firem, které se můžou hodit, až budete 
shánět instalatéra nebo zedníka. Ne vše 

je totiž na internetu a ti 
nejkvalitnější řemeslní-
ci ani žádnou reklamu 
přeci nepotřebují. My na 
ně ale číslo máme. Stačí 
zalistovat z druhé strany 
Enteru.   

Kromě vylepšení Enteru 
jsme také zvýšili náklad 
na celých 15.000 kusů, 
aby se dostal k co nej-
více lidem. Nově ho 
najdete na více než 250 
distribučních místech 
nejen po Ústí, ale po 

celém ústeckém okrese vždy na začátku 
měsíce. A kdyby na Vás žádný nevyzbyl, 
stačí mrknout na náš web www.enter4U.cz 
a hned ho máte na mobilu nebo v počítači.

Chceme vám opět nabídnout maximum 
informací z kultury a společenského dění 
ve městě.

My jsme Enter. Váš Enter. Originál je jen 
jeden. Máte ho v ruce :)

Zbyněk Joky Andráš
šéfredaktor a zakladatel časopisu Enter 

B Ř E Z N O V Ý  Ú V O D N Í K



ÚSTECKÉ ČINOHERNÍ 
STUDIO SLAVÍ 50 LET
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Asi nejvýraznější divadelní scénou našeho regionu je Činoherní studio v Ústí nad 
Labem. Letos slaví jubileum 50 let. Celá letošní sezóna proto byla koncipována 
s ohledem na toto výročí, které Činoherák oslaví Reprezentačním plesem dne 
4.3. Ředitele MgA. Jiřího Antonína Trnky jsme se zeptali na jeho působení  
v Činoheráku a společně s ním jsme vyzpovídali i uměleckého šéfa studia - Davida 
Šiktance. 

Foto z představení: 
Harila aneb čtyři z punku a pes



Historie studia se začala psát v roce 1972. 
Tehdejší soubor hrál v Divadle hudby  
v areálu ústecké chemičky, které fungovalo 
i jako filmový klub. V roce 1978 se pak 
soubor přesunul na velkou scénu ústeckého 
divadla a od roku 1981 se usídlil v bývalém 
kině ve Varšavské ulici na Střekově. Tam 
zůstal až do roku 2014, kdy se musel 
kvůli neshodám s městem přesunout do 
kina Hraničář. Od roku 2015 je ale zpět ve 
Varšavské ulici. V průběhu své existence 
si studio vždy muselo vydobýt své místo, 
podobně jako mnoho herců či režisérů, 
kteří divadlem prošli. Už v počátcích 
Činoheráku si do něj tehdejší umělecký 
šéf Jaroslav Chundela zval režiséry, kteří 
byli potlačováni režimem. Působili zde také 
herci, kteří odešli z brněnského divadla 
Husa na provázku, například Jiří Bartoška, 
Karel Heřmánek, Pavel Zedníček či Zdeněk 
Dušek. S divadlem pak 
spolupracovalo i mnoho vý- 
znamných dramatiků a dal- 
ších osobností jakými 
byli Milan Kundera, Josef 
Topol, herci Jan Hrušínský, 
Jiří Schmitzer, Leoš Sucha-
řípa, Ivana Chýlková, Karel 
Roden a další. Historie 
Činoheráku má jistě o čem 
vyprávět a my divadlu pře-
jeme, aby se mu skvěle 
dařilo minimálně dalších 
50 let.
 
OTÁZKY PRO ŘEDITELE ČINOHERNÍHO 
STUDIA JIŘÍHO A. TRNKU:
 
Činoherní studio města Ústí nad Labem 
letos slaví 50 let své existence. Jak 
dlouho už jste s ním spojen Vy? 
Je to moje sedmá sezóna v pozici ředitele. 
Ale spolupráce začala o malinko dříve. Když 
se ohlédneme zpátky těmi padesáti léty, 
jsem v té nejlepší divadelnické společnosti :)

Čím si Vás divadlo získalo?
Obecně jsem si vybral divadlo, protože je to 
spojení veškerých umění v jednom. To umí 
jenom divadlo. A Činoherák si vybral mě  
a tím si mě získal.

Čerstvou novinkou je hostování 
Činoherního studia v pražském divadle 
Komedie, kde budou do konce sezóny 
odehrány čtyři nové inscenace. Jak k této 
spolupráci došlo?
Před nějakou dobou, když byl D.D. Pařízek 
intendantem Pražského komorního di-
vadla v Komedii a Činoherák šéfovali 
Vladimír Čepek a Filip Nuckolls, tak tato 
spolupráce mezi oběma divadly fungovala. 
V současnosti Komedie znovu spadá pod 
Městská divadla pražská a s jejich ředitelem 
Danielem Přibylem jsem se domluvili, že 
tuto spolupráci divadla obnoví.

Když studio vstupovalo do této sezóny, 
tedy sezóny 2021/2022, napsal jste, 
že "samotnou podstatou Činoherního 
studia a jeho pulzující existence je 
odvaha". Co jste tím myslel?
V sedmdesátých letech minulého století sem 
inscenátoři chodili za „trest", když nemohli 
tvořit v Praze. Svým způsobem každá 
generace, která tím divadlem prošla, musela 
mít odvahu umělecky i sociálně obhájit 
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v tomto městě svou existenci. A leckdy to 
mělo i politické pozadí. I dneska je to diva-
dlo odvážné ve svých občanských postojích  
a v ochotě k uměleckému experimentu.  
A ta odvaha je zároveň nesmírně inspirativní. 

Jak Činoherní studio přestálo "dobu 
temna", která postihla i další kulturní 
instituce?

Nebyl by to Činoherák, kdyby to nebylo 
tvůrčím způsobem. Naučili jsme se 
spoustu věcí. Kromě toho, že jsme pořád 
zkoušeli a naučili se pak téměř kompletní 
repertoár přenášet v létě do open-airu, tak 
ani v lockdownech to nebylo zkoušení do 
„šuplíku" – a tedy až na léto. Dělali jsme 
online přenosy, třeba premiéry naživo přes 
internet, točili jsme videoklipy, nahrávali 
písničky, soubor v tom prvním lockdownu 

natočil seriál na mobilní telefony, prostě 
objevili jsme spoustu nových věcí, včetně 
internetového rádia.

Co byste Činoheráku popřál do dalších 
let?
Aby byl vždycky plný lidí, pro které svoboda 
a odvaha nejsou jenom slova a aby tohle 
divadlo mělo vždycky dost diváků. 

OTÁZKY PRO UMĚLECKÉHO ŠÉFA DAVIDA 
ŠIKTANCE:
 
Právě probíhá 50tá sezóna ústeckého 
Činoheráku. Jak dlouho jste s ním spojen 
Vy osobně?
Poprvé jsem – jako host – přicházel do čtyřicáté 
sezóny, celkově tedy přes deset let. Kmenovým 
režisérem jsem se stal v polovině roku 2018, 
uměleckým šéfem z kraje toho následujícího.
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Kolik členů v současnosti čítá herecký 
soubor?
V souboru máme dohromady dvanáct herců 
a hereček, z nichž jedna je nyní na mateřské 
dovolené.

Pro letošní jubilejní sezónu bylo vybráno 
celkem 6 premiér. Jaké to jsou a proč 
byly zvoleny právě ony?

Odpovím poněkud 
obecněji, protože 
plná odpověď by 
čítala několik stran 
– a koncept celé 
sezóny je podrobně 
rozvinutý na našich 
webových stránkách 
(cinoherak.cz). Chtěli 
jsme uctít celou 
historii Činoherního 
studia, proto jsme 
pro prolog a epilog 
sezóny oslovili jeho 
někdejší umělecké 
šéfy. Stejně tak jsme usilovali o pohostinský 
návrat některých bývalých členů souboru. 
Co se dramaturgie týče, pokračovali jsme  
v rozvíjení tematických linií posledních 
sezón, protože jsme kvůli oslavám sa-
motného jubilea nechtěli potlačit kontinuitu 
vlastní práce.

Kdy bude k vidění dokumentární film  
k příležitosti 50. výročí Činoheráku, kte-
rý je v režii filmového režiséra Martina 
Ryšavého?
Předpokládám, že na podzim tohoto roku  
v České televizi.

Na konci února proběhla premiéra hry 
Višňový sad A.P. Čechova ve Vaší režii. 

Jak se Vám pracovalo na této 
divadelní klasice, která bude mít 
v březnu tři reprízy?
Musím přiznat, že velmi složitě. 
Těsně před jeho začátkem jsme 
utrpěli ztrátu v rodině, s níž jsem 
dosud neměl prostor se vnitřně 
vypořádat, což se promítlo i do 
samotného zkoušení. Stejně jako 
množství karantén a izolací. Naštěstí 
jsem v Činoherním studiu obklopen 
lidmi, kteří mě po celou dobu 
podporovali. 

Jaké je Vaše přání pro Činoherní studio 
do budoucna?
Aby si uchovalo ty atributy, které definují 
celou jeho historii: odvahu, svobodu a jas-
nou vnitřní integritu.

Děkuji za rozhovor. -es-
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Skrze sadistické machinace začne zabiják líčit 
na Gothamskou smetánku. Série kryptických 
stop zavádí nejlepšího detektiva světa pátrat 
do podsvětí, kde se potkává s figurami, jako 
jsou Selina Kyle alias Catwoman (Zoë Kravitz), 
Oswald Cobblepot alias Penguin (Colin Farrell), 
Carmine Falcone (John Turturro) a Edward 

Nashton alias Riddler (Paul Dano). Důkazy 
začínají ukazovat k okruhu Bruceových blízkých 
a začíná být zřejmé, jaký rozsah vlastně mají 
pachatelovy plány. Batman musí uzavřít nová 
spojenectví, demaskovat viníka a přinést spra-
vedlnost do světa korupce a zneužití moci, které 
dlouhá léta svíraly Gotham. 

Bruce Wayne (Robert Pattinson) už dva roky slídí jako Batman po ulicích 
Gothamu a zasévá strach do srdcí zločinců. To jej zavedlo hluboko do stínů města.  
V propletené síti zkorumpovaných úředníků a vlivných lidí se může spoléhat 
pouze na dva spojence - Alfreda Pennywortha (Andy Serkis) a seržanta Jamese 
Gordona (Jeffrey Wright). Spoluobčané jej tedy vnímají povětšinou jako osamělé 
ztělesnění pomsty. 

THE BATMAN
PREMIÉRA

2.3.

PŘESNÉ ČASY A DATA PROJEKCÍ: 
WWW.CINEMACITY.CZ | WWW.HRANICAR-USTI.CZ
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Režie snímku se ujal Matt Reeves, který 
má na kontě například mysteriózní thriller 
Monstrum nebo povedený reboot legendární 
filmové série Planeta opic nazvaný Úsvit 
planety opic (2014) a Válka o planetu opic 
(2017). S žánrem akčního sci-fi už tedy 
Reeves má nemalé zkušenosti, ukočírovat na 
plátně Netopýřího muže by mu tak nemělo 
dělat větší problém. Ve filmu se objeví Robert 
Pattinson v roli miliardáře Bruce 
Waynea/Batmana, Zoë Kravitz jako 
Selina Kyle/Catwoman, Paul Dano 
jako tajemný Riddler, Colin Farrell 
jako Oswald Cobblepot aka Penguin 
a Andy Serkis jako Batmanův věrný 
sluha a rádce Alfred Pennyworth.

Hudební doprovod snímku Batman 
si vzal na starost renomovaný 
skladatel Michael Giacchino, 
jehož jméno je podepsáno pod 
mnoha hollywoodskými projekty 
(Úžasňákovi, Mission: Impossible 
III, Speed Racer, Star Trek, Vzhůru 
do oblak a mnoho dalších). 

Režisér Matt Reeves se při tvorbě scénáře 
inspiroval hned několika klasickými 
batmanovskými komiksy. Jako největší 
zdroje by ale šly označit knihy Batman: Rok 
jedna (Frank Miller, 1987), kde Bruce Wayne 

se svou superhrdinskou křížovou výpravou 
proti zločinu teprve začíná a Batman: 
Dlouhý Halloween (Jeph Loeb, 1996), ve 
kterém je titulní hrdina na stopě sériovému 
vrahovi zvaném Calendar Man. Jeho místo 
ale ve filmu zjevně zastane v hádankách 
se vyžívající Riddler. Jak moc bude scénář 
filmu z výše zmíněných komiksů skutečně 
vycházet, zatím můžeme pouze odhadovat, 

podle trailerů to ale vypadá, že si tvůrci 
z barevných sešitů vypůjčili minimálně 
realističtější ražení a až noirově detektivní 
atmosféru. S trochou štěstí bychom se 
tedy v Batmanovi mohli dočkat značně 
originálního pojetí slavného superhrdiny.

-red-



Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi 
(Zdeněk Svěrák) už psaní nejde jako dřív. Ne- 
dokončené povídky se mu hromadí v hlavě, 
jejich postavy vylézají na denní světlo a doža-
dují se, aby autor pokračoval v ději.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Danny Sharp (Jake Gyllenhaal) je charis-
matický gauner, který chystá největší 
bankovní loupež v dějinách Los Angeles  
a potřebuje spolehlivé parťáky. Will Sharp 
(Yahya Abdul-Mateen) je jeho nevlastní bratr 
a válečný veterán, který potřebuje ranec 
peněz na náročnou operaci své ženy. 

Esther je na konci své kariéry hlavní švadleny 
módního domu Dior. Když se jednoho dne 
vrací z práce, v metru jí asi dvacetiletá dívka 
ukradne kabelku. Místo aby Esther zavolala 
policii, rozhodne se s Jade pracovat. Všimne 
si totiž jejího neobyčejného talentu a vidí  
v ní svou možnou nástupkyni u Diora. 

AMBULANCE

HAUTE COUTURE
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BŘEZNOVÉ PREMIÉRY V KINĚ

PREMIÉRA 10.3.

PREMIÉRA 17.3.

PREMIÉRA 18.3.



PŘESNÉ ČASY A DATA PROJEKCÍ: 
WWW.CINEMACITY.CZ | WWW.HRANICAR-USTI.CZ

Film nás zavede do Krkonoš v období po první světové válce. Když se řekne Hanč  
a Vrbata, o jejich příběhu se nám leccos vybaví. Ale svou roli zde hrál ještě třetí člověk, 
o kterém se nemluví. Bohumil Hanč byl nejslavnější český lyžař, který vyhrával 
závody doma i v zahraničí. Všestranný sportovec Emerich Rath se jako jediný Němec 
pravidelně zúčastňoval českých závodů, ostatní Němci z Krkonoš je z nacionálních 
důvodů bojkotovali. Hanč a Rath se dobře znali, setkali se i na startu osudného závodu 
v roce 1913. Po prvním kole se počasí prudce zhoršilo, vypukla sněhová vánice. Všichni 
závodníci to vzdali, Hanč zůstal na trati sám. Polomrtvého jej nalezl právě Emerich 
Rath a s nasazením vlastního života se jej snažil zachránit, bohužel marně. Později je  
v horách nalezen i zmrzlý Václav Vrbata, Hančův přítel, který ho chtěl na trati podpořit  
a v prudké vánici mu půjčil svůj kabát...
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PREMIÉRA 24.3.



Před dvěma lety otřásla planetou i Jedním 
světem pandemie. Ve stínu této nečekané 
aktuálnosti zůstávají věci, které otřásají 
světem lidských práv a které festival nemůže 
ignorovat. Stále trvající autoritářský režim 
v Bělorusku, znovunastolená vojenská 
diktatura v Barmě, tlak a kriminalizace 
ruské opozice, ale i ohrožení nezávislého 
soudnictví v Polsku. Jeden svět nemůže 
tuto stále se zhoršující situaci lidských práv 
ve světě přehlížet a nepřitáhnout k ní znovu 
pozornost. Zvláště ne v roce, kdy Člověka 
v tísni čeká 30. výročí od založení. Dvacátý 
čtvrtý ročník Mezinárodního festivalu 

dokumentárních filmů o lidských právech 
Jeden svět proběhne fyzicky ve 25 městech 
po celém Česku od 21. března do 3. dubna. 
V Praze se mohou diváci a divačky těšit na 
festival od 23. do 31. března. Vybrané filmy 
budou po skončení festivalu dostupné ke 
zhlédnutí na platformě Jeden svět online 
(www.jedensvet.cz). „Napříč programem 
letošního festivalu najdete příběhy lidí, kteří 
za svobodu a demokracii neúnavně bojují  
a dokazují, že aktivní odpor vůči bezpráví 
má smysl a nikdy nezmizí, ať se děje 
cokoliv,“ popsal téma festivalu ředitel Ondřej 
Kamenický.
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CESTY SVOBODY
DOKUMENTÁRNÍ FESTIVAL JEDEN SVĚT SE VRACÍ DO KIN
A UPOZORŇUJE NA PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV

Jeden svět v Ústí letos proběhne v termínu 21. 3. – 25. 3. 
Jako již tradičně se na vás budeme těšit ve Veřejném sále Hraničář.

Aktuální program projekcí najdete na www.jedensvet.cz
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 21. 3. — 25. 3. 2022 v Ústí nad Labem 



Příměstský tábor 2022 4.7.  - 8.7. 2022
11.7. - 15.7. 2022
18.7. - 22.7. 2022
25.7. - 29.7. 2022
1.8. - 5.8. 2022
8.8. - 12.8. 2022
15.8. - 19.8. 2022

Termíny táborů:

Galaktická bruslonautská
federace objevila planetu

Asgard, bez zřejmých známek
života. Jste připravení na její

prozkoumání?

Program bude probíhat
 každý den od pondělí do pátku 

od 7:30 do 16:00 hod.
 

Cena při včasné registraci 2500 Kč 
Registrace probíhá na webu.

 
Kontakt na organizátora:  

Ondřej Thor
ondra@inlineskating.cz

+420 723 907 109

 

inlineskating.cz

inline_skating.cz
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Březen

1972—2022 cinoherak.czSezóna 50

Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o.
Varšavská 767/7, 400 03 Ústí nad Labem. 

Pokladna divadla je otevřena ve všední dny od 14.30 do 20.00 
a hodinu před začátkem představení. 

Změna programu vyhrazena.

Den člověka
út 19.00 Studiová scéna Obejvák

22. 3.

Bratrstvo kočičí pracky
so 19.00 Velký sál

19. 3.

Višňový sad
st 19.00 Velký sál

23. 3.

My děti ze stanice ZOO
ne 19.00 Velký sál

27. 3.

Stepní vlk
pá 19.00 Velký sál

25. 3.

Americký bizon
út 19.00 Velký sál

29. 3.

Anšlus
st 19.00 Velký sál

30. 3.

Nejen pro děti

Harila aneb Čtyři z punku a pes
čt 19.00 Velký sál

17. 3.

Heda Gablerová

Reprezentační ples Činoherního studia

Višňový sad

Lobby Hero

pá

pá

čt

so

19.00

19.00

19.00

19.00

Velký sál

Velký sál a foyer divadla

Velký sál

Velký sál

Sen noci svatojánské
st 19.00 Velký sál

2. 3.

11. 3.

4. 3.

3. 3.

12. 3.

Najal jsem si vraha
ne 19.00 Velký sál

6. 3.

I. Repríza

Předprojekce

Pábitelé
út 19.00 Velký sál

15. 3.

Višňový sad
ne 19.00 Velký sál

13. 3.

Jeden svět 2022: Stavební jáma
st 19.00 Foyer divadla

16. 3.

II. Repríza

CinoherniStudio_InzerceENTER_032022_100x160mm.indd   2-3CinoherniStudio_InzerceENTER_032022_100x160mm.indd   2-3 19/02/2022   22:2419/02/2022   22:24
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Martine, kde se vzalo prostřední jméno 
Evžen, které je s Vámi spojováno? 
Vzniklo díky špatné paměti kluka, kterému 
jsem se představil, když mi bylo šestnáct. 
Venčil jsem tehdy psa a on zkoušel s kapelou  
v garážích kousek od našeho domu. Chvíli 
jsem se s nimi kamarádil, oni pak v té zkušebně 
přestali zkoušet a já nevím, kam se ztratili. 
Ale ještě předtím jsem se divil, proč mluví  
o Evženovi, když tam žádný není. Oni tak říkali 
mně. Teď mi to přijde trochu jako záhada, že 
se někomu můžou prohodit v hlavě zrovna 
jména Evžen a Martin. Ale stalo se to. 

Každý Vás může znát jinak - jako muzi-
kanta, herce, spisovatele, moderátora...
Ale s muzikou jste přeci jen spojen nej-
více. Máte jedno velké hudební doma 

- kapelu Květy. Čemu přisuzujete fakt, 
že kapela po tolika letech stále naplno 
funguje?
Je to kombinace štěstí a dřiny. Já si tu kapelu 
založil a vždycky se o ni snažil starat, vymýšlet, 
co bychom mohli dělat, jaký projekt nebo 
koncert nebo nahrávku udělat příště. Úplně 
se smazala hranice mezi prací a zábavou. 
Naplňuje mě hudba i věci okolo ní. Mám 
nakonec rád i sezení na benzínové pumpě 
s klukama a nad docela mizerným kafem ve 
dvě ráno. Ale taky jsme měli štěstí. Leta se 
nám stará o koncerty Petr Zavadil, desky točí 
a míchá Ondra Ježek a v kapele hráli a hrají 
výborní instrumentalisti a většinou i pohodáři. 

Začátkem tohoto roku jste byli s kapelou 
“5 dní na chatě” a nazkoušeli jste 10 zce-
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Zpěvák a zakladatel skupiny KVĚTY, držitel čtyř cen Anděl a ceny Vinyla, autor hudby 
pro film, televizi, rozhlas, divadlo, aranžér, spolupracující s různými hudebníky, 
příležitostný herec, spisovatel, dlouholetý moderátor rádia Proglas - to je Martin E. Kyš- 
perský, který 26.3. zavítá do Putyky pod Vanou, kde bude hrát a povídat od 20 hod.  
V rozhovoru pro Enter jsme si popovídali o jeho současné tvorbě i hudebních začátcích.

ROZHOVOR: 
MARTIN E.  
KYŠPERSKÝ - KVĚTY 
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la nových písní. Znamená to, že bude  
i nové CD?
My ty písničky dotáhli do hrubého tvaru, ale 
ještě na nich je dost práce, protože tak to je 
- řešíme detaily, pipláme se s tím nesmírně. 
Ale pozor. Květy chystají výhledově dvě 
věci. Jednak vyjde dvojalbum nevydaných 
písniček, které slibujeme už téměř deset 
let. A pak máme projekt s Alešem Pilgrem 
pod hlavičkou Květů. My takhle už udělali 
například desku Kocourek a horečka, za 
kterou jsme pak i dostali prvního Anděla. 
Nějak neplánovaně jsme se vrátili k modelu, 
kdy společně improvizujeme, nahráváme to 
a z těch věcí pak vyrábíme písničky. Je to dost 
dobrodružný. 

Máte v kapele nějaký oblíbený klub 
nebo místo, kam se vždy rádi vracíte?
Těch je spousta. V Praze je to Café v lese nebo 
Kaštan, v Brně Kabinet múz a Stará pekárna. 
A třeba teď se dost těším na letní hraní 
venku. Je to dost jiný sejít z pódia a mít věci 
položený v trávě. 

Když se vrátíme trochu do historie, 
narazíme na Čvachtavého lachtana, 
kapelu, v níž jste působil na konci 90. 
let a začátku milénia. Jak na tuto dobu 
vzpomínáte?
O tom by bylo skvělý napsat aspoň novelu. 
Moje první kapela a taky moje první 
holka. Poprvé bylo spousta věcí a bylo 
to dost intenzivní. Dozníval tehdy boom 
porevoluční svobody, ještě ani nefungoval 
pořádně internet, natož sociální sítě a po-
čítače. Nebyly tu žádné hipsterské kavárny, 
které jinak miluju, ale nutilo nás to chodit do 
dělnických putyk, protože jinde bylo draho. 
Byla to skvělá doba. 

V září 2021 měl premiéru film 
Marťanské lodě, na němž jste se podílel 
autorsky (námětem je stejnojmenná 
autobiografická kniha) i herecky jako 
hlavní hrdina ve dvojici s herečkou 
Eliškou Křenkovou. Jaká to pro Vás byla 
zkušenost?
Moc pěkný to bylo. Měli jsme se všichni 
fakt rádi, štáb byl fajn a všichni se snažili 
to dělat poctivě a nejlíp, jak umí. Je to 
křehkej a malej film, ale jsem za to vděčnej. 
A jsem rád za každého, kdo si ho pustí  
a něco mu to dá. No jestli se dožiju stáří, 
tak bude zajímavý si to pustit s odstupem. 
Brno dnešních dnů, oblečení, hudba, lidi... 
to všechno tam je nějak zavařeno jako 
meruňky ve sklenici. 

Existuje něco konkrétního ve Vaší 
tvorbě, co byste označil za svou srdcovou 
záležitost?
Pokaždé mě vždycky uvede v úžas to, co 
dokážou druzí, kteří vstoupí do mých 
písniček. Je v tom trochu bolest ega, neboť 
si uvědomuju, že bych sám takhle pěknej 
part kláves nebo basy nevykoumal. Ale pak 
cítím vděk za to, že se to děje a že mám 
štěstí.

-es-
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ÚSTÍ
KONCERTŮ

český electro underground
Předprodej 290 Kč / Na místě 350 Kč

MIDI LIDI

5.3. / 20:00 / HRANIČÁŘ

disco - funk - riot.
Vstupné 170 Kč

WAX MUSEUM (DE)

11.3. / 20:00 / HRANIČÁŘ

elektro-rock
Vstup zdarma

FLY TO MARS

19.3. / 20:00 / HRANIČÁŘ

bluesrockový kytarista
Vstupné 200 Kč

česká zpěvačka, šansoniérka, písničkářka
Vstupné 390 Kč

JEFF MC ERLAIN 
BAND (USA)

RADŮZA + KAPELA

15.3. / 20:00 / DŮM KULTURY

6.4. / 20:00 / NÁRODNÍ DŮM
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FACEBOOK.COM/KLADIVKOUSTI  INSTAGRAM.COM/KLADIVKO_USTI

KLUB KLADÍVKO    VELKÁ HRADEBNÍ 619, ÚSTÍ NAD LABEM

BŘEZEN   2022
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WOHNOUT
TURNÉ K ALBU HUH! 
26. BŘEZNA V DOMĚ KULTURY TEPLICE
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To o sobě říkají muzikanti z kapely Wohnout, 
která brázdí vody české hudební scény 
už nějaký ten čas. Matěj Homola, Zdeněk 
Steiner, Jiří Zemánek a Jan Homola loni 
oslavili 25. výročí kapely, k němuž si nadělili 
album s názvem Huh! „Název vznikl tak 
nějak spontánně, když jsme se smáli výkřiku 
uprostřed vznikající písničky," uvedla kapela. 
Na jejím kontě je také legendární první 
album Cundalla z roku 1999, Zlý noty na 
večeři (2000), Pedro se vrací (2002) a z no- 
vějších například Laskonky a kremrole 
(2014) nebo Miss maringotka (2018). 

Pokud si zadáte kapelu do vyhledavače 
YouTube, pravděpodobně se vám na 
prvních místech objeví nejúspěšnější 

songy jako Svaz českých bohémů z alba 
Našim klientům (2011) a pak také klasiky 
jako Banány, Fanynka, Rayda nebo Pedro 
se vrací. No a stejně tak, jak se nebudete 
nudit u jejich písniček, nebudete se nudit 
ani na koncertech. Vždy je to skvělá show 
a když budete mít trochu štěstí, možná 
kluky zahlédnete na podiu v přiléhavých 
zlatých oblečcích nebo třeba v tylových 
sukních. Momentálně se Wohnout chystá 
na turné, které začne už 4.3. ve Vratislavicích 
a poslední zastávkou bude Kulturní dům 
v Holýšově dne 29.4. Pokud nezastihnete 
kapelu v Domě kultury v Teplicích dne 26.3. 
můžete si na ně počíhat třeba v Havířově, 
Olomouci, Hradci Králové a na dalších 
místech z celé republiky.                                     -es-

„Tak zaprvé vůbec nechápeme, proč se naše kapela jmenuje WOHNOUT. Zřejmě je to 
proto, že jsme novinářům chtěli ulehčit práci s vymejšlením otázek. Troufáme si tvrdit, 
že snad každej rozhovor začíná dotazem na náš obludný název. Za druhé jsme parta 
extrovertních introvertů, což se projevuje zejména tím, že se nenápadně snažíme bejt 
nápadný. A za třetí neděláme muziku srdcem ani mozkem, ale brvou, kterou hejbeme.“ 
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Stále více lidí dává přednost kvalitě a výběrové kávě. Kvalita na úkor kvantity. 
Stále více lidí se zajímá o to, jakou kávu jim číšník/barista přinese ke stolu. A to je 
dobrá zpráva. Považuji to i za doplněk zájmu o zdravý životní styl. Znalejší „kafaři“ 
se zajímají i o původ kávy nebo odrůdu či způsob zpracování. 

RESIDENCE
CAFÉ & BAR

 

Z KVALITNÍ KÁVY 
TĚŽÍME MAXIMUM 
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Když máte k dispozici kvalitní kávu, je hřích 
z ní nevytěžit maximum potenciálu. Stejně 
tak pražič jako barista se musí s kávou 
pořádně mazlit, musí vyniknout její typické 
chutě. Správně upražená káva a později  
i připravená, musí umět ukázat, co se v ní 
skrývá. Je to jeden ze smyslů existence 
naší kavárny Residence. Jakákoliv káva 
tady vytvořená musí našeho zákazníka 
přesvědčit, že má smysl za námi přijít. 
Stejně tak jako si někdo zajede kilometry do 
vyhlášené restaurace, mým snem a přáním 
je, že si náš zákazník dojede za námi, aby si 
užil svou kávu, případně si odvezl čerstvě 
upražená zrna s sebou domů.  

Poslední dobou jsme všichni zaplaveni 
nabídkami automatických kávovarů, které 
nám slibují, že si doma zařídíme vlastní 
kavárnu. Ještě že to není tak úplně pravda 
:). Ale mám z toho radost, protože čím 
víc těchto kávovarů najde místo v našich 
domácnostech, tím máme větší šanci získat 

si srdce a chuťové pohárky dalších, stejně 
tak poblázněných coffeeholiků, jako 
jsme my. 

Naši kavárnu jsme otevřeli v jedné 
z covidových vln. Když ostatní 

svoje provozy zavírali, my 
jsme otevírali. Blázni. 

Otevřít kavárnu ve 
chvíli, kdy je to jedna 
z těch posledních 

služeb, kterou lidé 
vyhledávají. Ale jsme 

tu, bojujeme, snažíme se 
naším zákazníkům nabídnout 

čerstvě praženou kávu z různých 
koutů světa. Každý týden nabízíme našim 
zákazníkům dvě různé kávy z naší nabídky, 
v níž dnes najdete asi 15 jednodruhových 
káv - namátkou z Kuby, Papui Nové Guinei, 
Hondurasu, Tanzánie apod. a několik směsí. 
Každá káva je specifická svým profilem, 

chutí a možností její přípravy. Světle pražené 
kávy se hodí spíše k alternativním přípravám 
– filtr, batch, drip, tmavěji pražené kávy jsou 
vhodné pro přípravu espressa.  Závěrem 
bych chtěl poděkovat všem, kteří vstoupili 
do světa výběrové kávy. Všem, kterým 
není jedno, co najdou ve svém hrnku. Vám 
posílám následující verš od Alexandra Popea 
z 18. století. 

„Dokud šťastný keř kávovníku bude růst, 
dokud jeho zrnka budou pukat a mlýny 
budou mlít, 
dokud lesk pozlaceného dýmu bude na 
zrnkách rozkvétat,  
dokud mořský příliv bude čínské břehy 
omývat, 
dokud káva bude britským nymfám lahodit, 
dokud proudy slasti hlavu skleslou budou 
ovívat 
a sladká hořkost plamen chuti zjemňovat,  
tak bude její jméno a sláva dlouho žít.“

Residence Café & Bar
Velká hradební 2800, Ústí n. L. - město
Tel.: 725 241 492 - www.coffeeholics.cz
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www.rekoma.cz

AMBULANTNÍ 
REHABILITACE 

Vlastní zdravotnickou  
péči je možno čerpat  
dvojím způsobem:

1. Na doporučení lékaře  
(hrazené zdr. poj. 111, 201,205, 
207, 209, 211, 213), nutný 
předpis od lékaře (FT)

2. bez doporučení lékaře  
(hrazené klientem)

REHABILITACE NEŠTĚMICE
Opletalova 276, 403 31 Ústí n. L. – Neštěmice 

732 814 055, nestemice@rekoma.cz

MANUÁLNÍ 
LYMFODRENÁŽE

LYMFATICKÉ MASÁŽE  
PRO ZLEPŠENÍ  

METABOLISMU, FYZICKÉ  
KONDICE A DETOXIKACI  

ORGANISMU 

Mízní systém  
a lymfodrenáž

RADIÁLNÍ  
RÁZOVÁ VLNA

ŽIJTE BEZ  
PERMANENTNÍ  

BOLESTI!

HIPOTERAPIE
Hipoterapie  

je jednou  
z nejpřirozenějších 
léčebných metod.

HIPOREHABILITACE

Březiny 197, 405 02 Děčín 27
605 288 613

hipo@rekoma.cz

• pooperační a poúrazové stavy
• chronické bolesti
• LTV (Lehká Tělesná Výchova)  – skolioza,  

VDT (Vadné Držení Těla), bolesti zad 

• individuální fyzioterapie
• vířivé koupele - horní, dolní končetiny
• elektroléčba, magnetoterapie, ultrazvuk,  

terapie rázovou vlnou
• kineziotaping



www.rekoma.cz

AMBULANTNÍ 
REHABILITACE 

Vlastní zdravotnickou  
péči je možno čerpat  
dvojím způsobem:

1. Na doporučení lékaře  
(hrazené zdr. poj. 111, 201,205, 
207, 209, 211, 213), nutný 
předpis od lékaře (FT)

2. bez doporučení lékaře  
(hrazené klientem)

REHABILITACE NEŠTĚMICE
Opletalova 276, 403 31 Ústí n. L. – Neštěmice 

732 814 055, nestemice@rekoma.cz

MANUÁLNÍ 
LYMFODRENÁŽE

LYMFATICKÉ MASÁŽE  
PRO ZLEPŠENÍ  

METABOLISMU, FYZICKÉ  
KONDICE A DETOXIKACI  

ORGANISMU 

Mízní systém  
a lymfodrenáž

RADIÁLNÍ  
RÁZOVÁ VLNA

ŽIJTE BEZ  
PERMANENTNÍ  

BOLESTI!

HIPOTERAPIE
Hipoterapie  

je jednou  
z nejpřirozenějších 
léčebných metod.

HIPOREHABILITACE

Březiny 197, 405 02 Děčín 27
605 288 613

hipo@rekoma.cz

• pooperační a poúrazové stavy
• chronické bolesti
• LTV (Lehká Tělesná Výchova)  – skolioza,  

VDT (Vadné Držení Těla), bolesti zad 

• individuální fyzioterapie
• vířivé koupele - horní, dolní končetiny
• elektroléčba, magnetoterapie, ultrazvuk,  

terapie rázovou vlnou
• kineziotaping



NOVINKY  
Z MĚSTSKÝCH SLUŽEB
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Novinkou v saunovém provozu Městských 
lázní je nově nainstalované ochlazovací 
vědro, které našim návštěvníkům slouží jako 
další alternativa ochlazení při saunovém 
rituálu. Relaxační zóna u bazénu byla 
rozšířena o čtyři ratanová lehátka, dvě 
květiny a odkládací stolek.

Největší novinkou a lákadlem se však stala 
vířivá vana s hydromasážním systémem. 
Závěrem ledna proběhl její testovací provoz, 
při němž se naši hosté mohli s vířivkou 
seznámit a její provoz ohodnotit. Tato 
příležitost se setkala s mnoha pozitivními 
reakcemi, o čemž svědčí i písemné pochvaly 
v knize přání a stížností. Vířivka je již  
v plném provozu a budí nejen zvědavost, ale 
následně i nadšení.

Vytvořen byl také rezervační systém, 
jehož prostřednictvím je možné si ve 
vybraných termínech a časech bazénový 
provoz rezervovat pro soukromé využití. 
Od 10.02.2022 došlo ke změně otevírací 

doby bazénového i saunového provozu.  
Ve strojovně byla nově instalována technolo-
gie zajišťující nejen úpravu, cirkulaci, ale i sa-
motný ohřev vody pro vířivou vanu.

PLAVECKÝ AREÁL KLÍŠE
Pozadu jsme nezůstali ani s nápady 
týkajícími se zpříjemnění poskytovaných 
služeb v Plaveckém areálu Klíše. Do prostor 
sauny byla nainstalována dvě ochlazovací 
vědra. Ještě předtím však proběhla důležitá 
schůzka stran studie dispozičních úprav 
stávajícího saunového provozu a fitness, 
která přinesla zajímavé možnosti napravení 
projekčních chyb - ty však budou potřebovat 
nemalou finanční investici.

Počínaje 08.02.2022 došlo ke zrušení 
pravidelných sanitárních dnů probíhajících 
každé 1. pondělí v měsíci v Plaveckém 
areálu Klíše a v předem vypsaných termí-
nech v Městských lázních. Chceme naše 
návštěvníky co nejméně omezovat a nabíd-
nout jim co nejvíce prostoru ke sportu i rela-
xaci.

V Ústí nad Labem jsme pro vás již více než 15 let. Staráme se o bazény, sauny, 
koupaliště a sportovní areály, zajišťujeme venkovní i vnitřní parkování, 
provozujeme pohřební službu, krematorium a jsme správci 7 hřbitovů. Níže 
najdete přehled nejnovějších aktualit.



ZIMNÍ STADION
Na Zimním stadionu probíhá nejen 
pravidelné nedělní bruslení pro veřejnost, 
ale díky nově spuštěnému rezervačnímu 
systému je možné si ve volných časech 
pronajmout celou ledovou plochu jen 
pro sebe a přijít si zabruslit či zahrát hokej 
s rodinou, přáteli nebo na ní uspořádat 
firemní teambuilding.

S provozováním Zimního stadionu se 
budeme muset rozloučit, nicméně ani 
to nás nezastaví od plánů, které ještě 
chystáme uskutečnit. Rozhodně nezahálíme 
a pracujeme z plných sil do poslední chvíle, 
aby byl objekt předán v odpovídající kondici.

Hřbitovy a pohřební služba
Vedení organizace rozhodlo o znovuotevření 
kanceláře Pohřební služby a správy hřbitovů  

v centru města Ústí nad Labem - a to z důvodu 
lepší dostupnosti pro klienty, kteří si přejí 
sjednat smuteční obřad nebo přicházejí  
s úhradou za pronájem hrobových míst na 
námi spravovaných pohřebištích. Doposud se 
museli dopravit výhradně do našich kanceláří 
sídlících ve čtvrti Ústí nad Labem - Střekov, 
které však zůstávají nadále v provozu.

Slavnostní otevření výše zmíněné kanceláře 
proběhlo v pondělí dne 14.02.2022 přímo 
na její adrese v ulici Prokopa Diviše 5. 
Co se týče střediska Hřbitovy a pohřební 
služba, toto určitě nebude poslední změna, 
která proběhne. Chceme se posunout  
a poskytovat služby 21. století. Budeme 
se snažit vyjít vstříc i klientům, kteří budou 
přicházet s netradičními požadavky poplat-
nými moderní době.

-red-
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Den Bazén Sauna Pokladna

Pondělí 12:00 - 16:00 10:00 - 21:00
ženy 9:00 - 21:00

Úterý 12:00 - 16:00 10:00 - 21:00
muži 9:00 - 21:00

Středa 12:00 - 16:00 10:00 - 21:00
ženy 9:00 - 21:00

Čtvrtek 12:00 - 16:00 10:00 - 21:00
muži 9:00 - 21:00

Pátek 12:00 - 16:00 10:00 - 21:00
muži 9:00 - 21:00

Sobota 10:00 - 18:00 10:00 - 21:00
ženy 9:00 - 21:00

Neděle 10:00 - 18:00 10:00 - 21:00
společná 9:00 - 21:00

Sobota + Neděle  VIP VÍŘIVKA 9:00 - 10:00 a 18:00 - 21:00 
(objednávky na www.msul.cz) 
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Vaší účastí na akci souhlasíte s pořizováním a zveřejňováním  obrazových a zvukových záznamů pro potřeby knihovny.

W. Churchilla 3, 
přednáškový sál 3. patro Vstupné 120 Kč

www.svkul.cz
www.usti-nad-labem.cz

BESEDA

HOĎ SE 
DO POGODY

Zábavné setkání s herečkou Sandrou Pogodovou 
a jejím otcem Richardem Pogodou 

spojené s představením jejich společné knihy Hoď se do pogody. 

23. 3.  17.0020
22

Rezervace vstupenek na e-mailu rezervace@svkul.cz.
Prodej vstupenek u registračního pultu v Lidové půjčovně, W. Churchilla 3.
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Jak vznikl nápad založit Retro Autoškolu?
Nápad založit Retro Autoškolu 77 vznikl 
už dávno. Sledoval jsem auta, která mají 
k výcviku ostatní autoškoly a říkal jsem si 
čím zaujmout, čím oslovit abych se lišil. 
Snil jsem o starých 
poctivých autech, která 
byla vyrobená tak, 
aby vydržela. Tenkrát 
si žádná značka nedělala ze zákazníků 
pokusné králíky, ale otestovala řádně 
vozidlo dřív, než jej začala prodávat. Dělala 
si výdrží svých produktů dobré jméno. Navíc 
tankodrom, který máme v ulicích Ústí, je pro 
vozidla extrémní zátěž.

V jakých autech se tedy u vás mohou 
klienti naučit řídit?
Na žadatele o řidičské oprávnění u nás 
čeká Mercedes Benz C180 Automat, je 
starý 25 let avšak má jen 50 tisíc km na 

tachometru. Vlastně je 
jako nový! :) A pak tu 
máme s manuálem, 
prozatím, Škodu Felicia 

1.3LXi, která je stará 20 let. Je to poslední 
ryze české osobní auto s jednoduchou 
technikou a se snadným ovládáním. Obě 
vozidla jsou menších rozměrů, do města se 
krásně vejdou a hlavně je z nich dobře vidět 
přes velké prosklení i dozadu při couvání 

RETRO AUTOŠKOLA 
NAUČTE SE ŘÍDIT KLASIKU

Pan Radko Novák otevřel v Ústí nad Labem zbrusu novou autoškolu - Retro 
Autoškolu 77. A jak už název napovídá, rozhodně zde nečekejte ta nejnovější auta, 
ale starou dobrou klasiku, která přežívá generace. 
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a parkování. V plánu je další ještě starší 
Mercedes 190 a možná BMW E36.

Vaše autoškola je speciální ještě v další 
věci - je hybridní. Co to přesně znamená?
To je další odlišení od běžné autoškoly. 
Myslím, že směr/trend nových vozidel 
vede pouze k automatickým převodovkám. 
Manuál postupně končí, tak jako spalovací 

motory (snad ne úplně!). Proto jsem začal 
výcvik hlavně s automatem. Tento způsob 
ovládání vozů nás všechny dřív nebo později 
čeká. A proč nezačít rovnou v autoškole? 
Připravit žadatele hned na tuto 
jednodušší variantu. Člověk od 
pradávna míří ke zjednodušení 
života, za pár let manuální vozidla 
z nabídky zmizí, jako tlačítkové 
telefony… :) Leč u nás panuje stále 
velmi konzervativní názor, že ten, 
kdo neumí řadit, není pořádný 
řidič. Ani legislativa tomu moc 
nepřidá. Máme buď plné “B” na 
vše, nebo “B 78” s omezením na 
automat. Tento diskriminující systém dělá 
velké většině žadatelů, především žen a dí- 
vek, docela starosti. Ony mají plné ruce 
práce s jizdou jako takovou, řešení složitých 
dopravních situací, sledováním značek, 
chodců a ostatních řidičů kolem sebe ve 
vedlejších pruzích… K tomu po nich jejich 
otcové, partneři, manželé ještě chtějí, aby 
uměly obsluhovat spojku a převodovku. 
V mnoha případech je to velice stresující 
záležitost. Proto u nás v Autoškole 77 

začínáme v automatu a následně, až se žák 
osmělí, zvykne si na auto a provoz kolem 
něho - zkrátka bude si více věřit, přeskočíme 
na manuál. Hybridní autoškola - naučíme 
Vás oboje!

Jaké máte na Retro Autoškolu ohlasy?
První ohlasy jsou velmi pozitivní. Kdo 
si jednou zkusí Mercedes je velmi mile 

překvapen a ptá se, kolik takové 
pohodlné a tiché auto stálo? Několik 
žákyň již rovnou v automatu zůstalo, 
když zjistily, jak pohodlná je jízda 
bez spojky. Nemají důvod dělat 
si u závěrečné zkoušky další stres 
navíc. Ale jak jsem říkal, musely 
doma zabojovat proti zavedenému 
konzervativnímu názoru. Ono je 
to tak, že pokud klient či klientka 

dostane B 78 na automat, může se časem 
vrátit a udělat si rozšíření na komplet B. 
Nemusí se učit otázky, nemusí už k testům, 
jen předvede, že umí řadit v manuálu. Jde 

znovu jen o zkušební jízdu s komisařem. 
A cena je také lidová… A nebo jí tento 
řidičák bude stačit na celý život, protože 
si jednoduše jiné auto, než bez spojky, 
nekoupí. Avšak i kluci se raději vezou 
automatem, jenže tam je navíc ta naše 
mužská hrdost a bojovnost, oni to řazení 
musí zvládnout i kdyby nechtěli! :)

-es-
Více info na www.autoskola77.cz 
nebo na telefonním čísle 731 881 677
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Pracoviště Děčín

Bakalářské 
a magisterské 
studium v Děčíně

Pro více informací nás kontaktujte

cvutdecin.cz

cernecky@fd.cvut.cz

Bez 
přijímaček

Přihlášky ke studiu přijímáme do 31.3.2022
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Pracoviště Děčín Fakulty dopravní ČVUT v Praze spolupracuje 
s předními organizacemi působícími nejen v oblasti dopravy. 

Bakalářské a magisterské 
studium v Děčíně

Bakalářské studium ve studijním programu Technika a technologie 
v dopravě a spojích v následujících oborech:

Dopravní systémy a technika (DOS) - prezenční forma
Logistika a řízení dopravních procesů (LOG)- prezenční a kombinovaná forma

Navazující magisterské studium:
Logistika a řízení dopravních procesů (LA) - kombinovaná forma

Velmi dobré uplatnění na trhu práce
Řešení reálných problémů nejen v oblasti dopravy

Práce s nejmodernějším vybavením
Ubytování na kolejích zámku Děčín

Vysoká životní úroveň a nízké náklady
Časté cesty do zahraničí v rámci studia

Proč právě u nás

Studijní obory

Naši studenti se běžně uplatňují ve vědecko-výzkumných a technických 
oborech díky analytickým schopnostem, schopnosti samostatně systematicky 
přistupovat k práci a zkušenostem s nejmodernější technikou a technologiemi.
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VÝSTAVY  
V ZUBRNICÍCH 
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Proutí v řemesle, designu a umění je  
výstava, která vznikla ve spolupráci se 
Střední a Vyšší odbornou školou textilních 
řemesel v Praze. Představí fenomén 
vrbového proutí ze současného pohledu 
jeho využití, které často cituje i původní 
vzory, ty budou zastoupeny předměty 
ze sbírek našeho muzea. Expozice bude 
doplněna novodobými reminiscencemi, 
ale i čistě výtvarným či designérským 
přístupem k tomuto materiálu, zahrnuje  
i práce studentů školy. Součástí celoročních 
venkovních expozic v Zubrnicích je „prutník“ 
různých druhů košíkářských vrb. Další 
výstava návštěvníkům přiblíží dílo grafika, 

výtvarníka, ilustrátora a pedagoga ústecké 
Fakulty umění a designu UJEP Martina 
Raudenského. Ten se v devadesátých 
letech aktivně podílel na prvních jarmarcích 
v našem muzeu, kterým na několik let 
vtiskl nevšední a dosud, v rámci muzeí  
v přírodě u nás, nepřekonanou a jedinečnou 
vizuální tvář. Obě výstavy uvidíte v Domě 
z Loubí. V kostele svaté Maří Magdalény se 
v rámci výstavního cyklu současného umění 
představí tentokrát žena. Grafička, malířka 
a ilustrátorka Eva Maceková. Se svým 
osobitým technicky úsporným stylem je tak 
trochu pankáč na ilustrátorské scéně. Výstavy 
trvají do června / října. 

MUZEUM V PŘÍRODĚ V ZUBRNICÍCH je od r. 2018 součástí Národního muzea 
v přírodě, jehož posláním je dokumentovat, chránit a uchovávat historii lidové architektury 
a způsobu života na venkově. Zahrnuje přes dvacet staveb, z nichž většina byla zachráněna 
z původní lokality a transferována do Zubrnic. Během návštěvnické sezóny, velkých akcí 
pro veřejnost, tematických dnů, edukačních programů a výstav, navštíví skanzen dvacet 
tisíc návštěvníků. 

Zahájení letošní turistické sezony Muzea v přírodě v Zubrnicích se ponese ve 
znamení výstav. Od soboty 2. dubna se v romantických interiérech skanzenu 
představí hned tři zajímavé výstavy. 
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VELIKONOCE  
V ZUBRNICÍCH 
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Krásný jarní víkend plný poznání pro celou 
rodinu, nabízí tradiční velikonoční akce 
v Muzeu v přírodě v Zubrnicích. Přijďte ak-
tivně strávit chvíle odpočinku v malebném 
prostředí skanzenu na úpatí Bukové hory  
a seznamte se zvyky našich předků. S dětmi 
se můžete projít Mlýnským údolím k mlýnu, 
který hlídá vodník a vyzkoušet zdobení 
kraslic, pokusit se zdolat velikonoční stezku 
plnou zábavných úkolů, nebo si prohlédnout 

a pohladit zvířátka z Adélčina dvorečku.  
Dospělé návštěvníky zaujme řada stánků 
s prodejem ručních řemeslných výrobků, 
občerstvení a výjimečná výstava Proutí v ře-
mesle a designu instalovaná v Domě z Loubí. 
Folklórní soubor Jizera s vámi bude zpívat, 
tančit a vynášet Moranu. Sváťovo dividlo a DS 
Krajánek zahrají pohádky pro děti. 

Přijeďte přivítat jaro do Zubrnic!      

9. – 10. DUBNA 2022, 9.00–16.00

Líbí se vám kraslice vyškrabované, drátované nebo ty zdobené voskovou batikou? Milu-
jete vůni velikonočního mazance právě vytaženého z rozpálených kamen v roubené 
světnici? Máte dost šikovné prsty, abyste dokázali uplést vlastní pomlázku z pružných 
vrbových proutků? Víte, co je řehtačka a uměli byste si ji v naší řemeslné dílně vyrobit? 

 Zubrnice 74, 400 02 Ústí nad Labem

 475 228 267, 778 716 547

 /Muzeum v přírodě Zubrnice

 muzeumzubrnice@nmvp.czwww.NMVP.cz



ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ  
A CYKLISTICKÉ SEZÓNY 2022 
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Zahájení sezóny bude letos v Ústí nad 
Labem probíhat po celý duben 2022, a to 
v duchu zábavných a akcí nabitých sobot. 

První sobota 2. 4. bude patřit Zoologické 
zahradě Ústí nad Labem, která láká na bo-
hatý doprovodný program pro děti i dospělé.  
Druhou sobotu 9. 4. se společně sejdeme 
na hradě Střekov. Kromě kostýmovaných 
prohlídek hradu, které budou zdarma, určitě 
pobaví například šermířské vystoupení. 
Na děti čeká zábavná soutěž o zajímavé 
ceny.  Na celodenní výlet historickým 
motoráčkem ve spolupráci se Zubrnickou 
museální železnicí se můžete těšit v sobotu 
16. 4. První zastávkou bude Železniční 
muzeum v Zubrnicích, pokračovat budeme 
prohlídkou bunkru ve Velkém Březně. Zde 
bude připravený oběd v podobě kotlíkového 
guláše. Poté se přesuneme na zámek Velké 
Březno, kde se prostřednictvím hrané 
prohlídky seznámíme s tehdejšími obyvateli 
zámku. Výlet zakončíme opékáním buřtů 

v Parní vodárně Střekov. Na výlet je nutné 
si rezervovat místo.  Den s Dlouhonohými 
skřítky proběhne 23. 4. v areálu výletního 
zámečku Větruše. Připravený bude 
doprovodný program ve vyhlídkové věži 
či v prostoru přírodního bludiště. Děti 
opět předvedou své znalosti a dovednosti 
v soutěži. Každý, kdo přijde v kostýmu 
skřítka, získá zmrzlinu zdarma.  Poslední 
sobotu 30. 4. zahájíme cyklistickou 
sezónu. V Cyklokempu Loděnice v Brné se 
uskuteční den plný zábavy, her a soutěží.  
Se svou biketrialovou show se předvede 
Martin Šimůnek, zásady bezpečné jízdy na 
kole osvěží Tým silniční bezpečnosti a za-
jímavé aktivity si nachystá i městská policie. 
Chybět nebude ani animační program a sou-
těž o sportovní ceny.  

Bližší informace o programu naleznete 
na www.usti-nad-labem.cz nebo na 
facebookovém či instagramovém profilu 
Ústí nad Labem – volný čas.                      -mag- 
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ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ A CYKLISTICKÉ SEZÓNY 
V ÚSTÍ NAD LABEM DUBEN 2022

2. 4. Zoologická zahrada Ústí nad Labem

9. 4. Hrad Střekov

16. 4. Celodenní výlet historickým motoráčkem v okolí  
Velkého Března a Zubrnic

23. 4. Areál výletního zámečku Větruše

30. 4. Zahájení cyklistické sezóny

Přijďte si s námi užít zahájení turistické sezóny  
s bohatým doprovodným programem, soutěžemi a aktivitami. 

Pro více informací sledujte www.usti-nad-labem.cz

   Ústí nad Labem – volný čas

Změna programu vyhrazena.
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Zoo Ústí nad Labem opustí obě samice 
orangutanů. Jedna půjde do Německa, 
druhá do Norska.

Orangutani bornejští patří mezi nejpo-
pulárnější zvířata v Zoo Ústí nad Labem. 
Jako první do zoo přišli samec Kwen, známý 
jako Ňuňák, a samice Dwang, známá jako 
Ňuninka. Oba pocházeli z přírody a do zoo 
se dostali v roce 1989 jako přibližně dvou-
letá mláďata. Vytvořili spolu harmonický pár  

a postupně se jim narodilo 5 mláďat. Prvním 
byla samice Raja, která se narodila v roce 
1998. Aktuálně v zoo žijí Ňuninka, její dcera 
Cantik, narozená v roce 2011 a Ferdinand, 
kříženec orangutana bornejského a suma-
terského. 

V roce 2019 proběhl kontrolní screening 
Evropské asociace zoologických zahrad  
a akvárií. Mezi nalezenými nedostatky 
bylo i chovatelské zařízení pro orangutany, 

ODCHOD  
ORANGUTANŮ ZE ZOO 
ÚSTÍ NAD LABEM
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které nesplňuje optimální podmínky pro 
chov těchto vzácných lidoopů, tudíž ani 
neumožňuje příchod nového chovného 
samce. Zoo si je těchto nedostatků vědo- 
ma, a proto intenzivně jednala s koor-
dinátorem Evropského záchovného progra- 
mu o přesunu obou samic. V průběhu 
března tak bude Cantik odvezena do ně- 
mecké Zoo Rostock a na začátku dubna 
proběhne transport Ňuninky do norské Zoo 
Kristiansand.

„Máme z jejich umístění velkou radost. 
Obě chovatelská zařízení jsou na vysoké 
úrovni. Naše samice patří mezi geneticky 
nejcennější zvířata v Evropě, tudíž budou 
spojeny s chovnými samci, aby se mohly 
rozmnožovat“, říká hlavní zooložka Petra 
Padalíková. Ferda zůstane v Ústí, jelikož by 
pro něj byl transport vzhledem k jeho věku 
velmi rizikový.

Orangutani bornejští jsou v Zoo Ústí 
nad Labem velmi tradičním druhem, 
který již přes tři dekády dělá radost všem 
návštěvníkům. „Uděláme maximum pro 
návrat tohoto vlajkového druhu do Ústí. 
Od koordinátora Evropského záchovného 
programu máme přislíbena nová chovná 
zvířata. Rozhodli jsme se proto po odchodu 
slonice Delhi, ke kterému by mělo dojít 
koncem letošního roku, přebudovat pavilon 
slonů na Asijský dům, kde by žili orangutani 
bornejští spolu s několika dalšími druhy 
zvířat. Dispozice a vlastnosti stávajícího 
slonince, včetně rozlehlých okolních výběhů, 
nám nabízejí optimální podmínky pro 
vznik krásného a moderního komplexu, 
který našim návštěvníkům ukáže faunu 
asijských pralesů. Přebudování slonince 
bude nákladné, nicméně díky záchrannému 
fondu zoo to není nereálné“, říká ředitelka 
Ilona Pšenková.

-zoousti.cz-
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„Začal jsem koukat po tom krásným kole 
z Techniasportu s názvem TC-50. To bych 
chtěl. Snad na mě vyjde v pořadníku místo. 
Měl jsem se na co celou zimu těšit. Bylo mi 
třináct,“ vzpomínal na své začátky a vysněný 
bajk z Ústí nad Labem Josef Dressler - 
dvojnásobný mistr světa, mistr Evropy, vítěz 
Světového halového poháru, mistr Asie  
a dvacetinásobný mistr republiky v bike-

trialu. Místní stavebně výrobní podnik 
Techniasport patřil pod Československý svaz 
tělovýchovy a specializoval se na sportovní 
pomůcky a náčiní. V muzejních sbírkách se 
už nacházejí obaly od masážních emulzí  
z jeho produkce. „Musel jsem se v té kůlně 
dvakrát podívat na výrobní cedulku, abych 
uvěřil, že tam stojí „Ústí nad Labem“. Do té 
doby jsem netušil, že se u nás za socialismu 
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Zdánlivě obyčejný vrak starého bicyklu nadchl ústecké muzejníky, když minulý týden 
asistovali při vyklízení starého domu v Neštěmicích. V kůlně zaházený palivovým 
dřeven totiž stál kuriózní výrobek místního podniku Techniasport, a to cyklotrialový 
speciál Jiskra TC-50 z osmdesátých let 20. století.

HITORICKÝ NÁLEZ 
ÚSTECKÉHO KOLA 
ANEB POČÁTKY CYKLOTRIALU V ČSSR



stavěla kola a ještě takové speciály. Rozhod-
ně jde o cenný úlovek do sbírky techniky,“ 
poznamenal k nálezu vedoucí historického 
oddělení Muzea města Ústí nad Labem 
Martin Krsek. Podle některých pamětníků 

stál za rozšířením mánie cyklotrialu film 
ET mimozemšťan z roku 1982, kde se na 
podobných „BMX“ bicyklech prohánějí pu-
bescentní hrdinové. Dětská kola pro tehdy 
úplně nový druh sportu začal Techniasport 
produkovat v roce 1984. Do té doby si 
museli malí závodníci vystačit s podomácku 
svařovanými bajky z vodovodních trubek dle 
návodu z populárního časopisu „ABC“.

Jiskra představovala už sériovou malo-
výrobu určenou ale jen pro soutěžní účely. 

Do volného prodeje se produkt prakticky 
nedostal. I tak na něj museli zájemci dlouho 
čekat. Stál 1 590 Kčs při průměrném 
platu 3 tisíce korun. Vedle modelu TC 50 
vznikl i menší TC 30. Výroba skončila v ro- 

ce 1988. Pak se ote- 
vřely hranice a zpří- 
stupnila se široká 
nabídka západních 
výrobců. Zprivatizo-
vaná společnost 
Techniasport spadla 
v roce 2003 do 
exekuce a v roce 
2020 soud oficiálně 
rozhodl o jejím zru-
šení a likvidaci.

 
„Významná tradice výroby sportovního 
nářadí v Ústí existovala už před druhou 
světovou válkou. Gymnastické kozy, švéd-
ské bedny, kruhy, ale i lyže či tenisové 
rakety vyhlášené značky Öttl místního 
továrníka Heinricha Öttla se vyvážely do celé 
monarchie a tradovalo se, že dodával své 
náčiní i na olympiádu v Berlíně v roce 1936“, 
dodal Krsek.

-Vladimír Cettl, MMUL-
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PEPA DRESSLER NA TC-50
MRKNĚTE NA KUTLOVNÍ FILM ZDE:
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Dejte dětem to nejlepší

PLAVÁNÍ A CVIČENÍ
MIMINEK

PLAVÁNÍ A CVIČENÍ DĚTÍ
od šesti měsíců6M

CVIČENÍ DĚTÍ
od třech měsíců3M

Cvičíme a plaveme podle metodiky celosvětově uznávané 
a vyhledávané odbornice Evy Kiedroňové, autorky 

unikátní metody péče o dítě a rozvoje kojenců v souladu  
s jeho psychomotorickým vývojem.

Program vedou výhradně instruktorky s platným 
certi�kátem o proškolení v kurzu akreditovaném MŠMT 

a Institutu vzdělávání Evy Kiedroňové.

Více informací 
T: (+420) 773 649 920

E: kurzyplavani@aquaparkdecin.cz  
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Zdravíme Vás, Ústečáci!
Je nám ctí Vám představit naší nově vznikající tvůrčí dílnu s názvem Graff Egg. 
Jsme iniciativní dvojice, která má jasné cíle a chceme vdechnout život do našeho 
okolí. Chceme lidem příjemnou formou narušit šedou denní rutinu. Uměleckou 
formou, kterou bude chápat i člověk z řad laiků, na něž má veřejně dostupné dílo 
největší vliv.

GRAFF EGG:  
NOVÁ TVŮRČÍ  
DÍLNA V ÚSTÍ 
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Zakladatel a dvorní umělec této dílny Lukáš 
Zadek Brožovský má už dlouho vize, kterým 
jde pomalu, ale jistě naproti. I přes několik 
zásadních zlomových okamžiků, které 
málem celé odhodlání pohřbily, se nakonec 
dostal k prvnímu významnému cíli. 
Založil Graff Egg. Pod tímto názvem 
chce prezentovat jak zakázkovou 
tvorbu, tak i vlastní autorskou 
tvorbu, projekty, akce, aukce, 
workshopy, animační pro-
gramy, lekce apod.

Proč vlastně Graff 
Egg? V překladu je to 
vlastně graffiti vajíčko. 
Je to metafora toho, že 
Lukášova tvorba začala 
právě u graffiti. Líbila se 
nám ta myšlenka spojení 
vejce s nově vznikajícím 
podnikem. Mimo zakáz-
kovou tvorbu je naším 
hlavním cílem pokrývat 
svět barvami a zvedat li-
dem hlavy. Protože jsme 
obyčejní smrtelníci jako 
všichni ostatní, záleží nám 
hlavně na lidech a chceme se zaměřit 
na lidskou solidaritu a veřejné míně-
ní. Dost dlouho tu rozhodovalo město či 
univerzita. A jelikož jsou nuceni vše řešit pod 
záštitou mocností a větších zájmů, mají pak 
časově svázané ruce a nejzdlouhavější na 
celé věci jsou obstrukce. Proto by nám stačilo 
dát povolení na předlické, krásnobřezenské 
a mojžířské zdi. Peníze po nikom nechceme. 
Děláme to proto, že nás to baví a sami 
chceme přispět aktivně ke vzkvétání našeho 
města i přestože jsme si vědomi, že je to boj 
s větrnými mlýny. 

Naše zakázková i vlastní tvorba je rozdělena 
hned do několika sfér. Každá sféra 
představuje zlomek celého výdělku. A že 

toho máme co nabídnout: bodypainting, 
fan art, fantasy, sci-fi, konceptuální umění, 
graffiti a street art, mural art, malba na 
plátno, web design, grafický design, 
sběratelské předměty, oblečení CharLett, 

umělecká malba exteriéru a interiéru, 
airbrush, workshopy, akce a nově 

i prodej art printů (tisková 
kopie uměleckého díla). To 

je naše neveřejná zábava 
formou zakázky, kterou jen 
zpětně prezentujeme na 
www.graffegg.com a na 
sociálních sítích. 

Na co se můžete těšit 
tento rok? Už z jara 
čekejte graffiti exhibici 

Booty jam vol. 3 na 
Hraničáři za poštou. Do 

toho chceme zavést veřejné 
planair akce, kde se může 

zapojit opravdu kdokoliv, kdo 
má zrovna chuť. V červnu vyjde premiéra 
graffiti videa “Phantom of the wall”, kde se 
Lukáš pokusí zmalovat celou opuštěnou 
halu. Lukáš plánuje udělat ještě tři tematicky 
odlišné výstavy. Jedna se bude týkat 
fenoménu covid, druhá absurdit dospělého 
světa a třetí bude obsahovat sbírku volných 
šťavnatých abstrakcí. V září se uskuteční 
prestižní bodypainting, kde se můžete těšit 
na hvězdy z filmů pro dospělé. Většinu 
vybraného vstupného bychom pak chtěli 
věnovat ústecké zoo, která potřebuje akutně 
pomoc. Naše motto: Dokážeme malovat 
kdekoliv jakkoliv na cokoliv.

-graff egg-

Lukáš Brožovský
775 888 462
www.graffegg.com
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Jak elektrokolo vybrat, aby plnilo svou funkci 
co nejlépe? Asi nejdůležitějším aspektem 
při výběru je terén, v němž chcete jezdit. Je 
velký rozdíl v tom, zda sháníte kolo na cesty 
do práce či projížďky po silnici nebo vás láká 
spíše náročnější terén.

Důležitým parametrem je také umístění 
motoru. „Zpravidla u levnějších kol bývá  
motor umístěn vzadu, je tichý a má poměrně 
dlouhou životnost. Ceny se v tomto případě 
pohybují už kolem 35 tisíc Kč. Naopak středový 
motor poskytuje mnohem větší jízdní komfort, 

lepší vyváženost kola, lepší kroutící moment  
a v neposlední řadě i lépe vypadá,” uvádí Milan 
Myšík z prodejny KUR sport. 

Na trhu existuje hned několik typů 
elektrokol. Pro méně náročné uživatele, kteří 
chtějí kolo využívat především ve městě 
nebo na silničním povrchu, jsou vhodná 
městská elektrokola, která jsou skvěle 
vybavena do městského provozu. „Tato 
kola bývají vybavena nosiči, stojánkem, 
blatníky i osvětlením. Nejčastěji mívají jen 
jednopřevodník a směle sem můžeme 

Elektrokola jsou velkým trendem posledních let a není se čemu divit. Často jsou 
však vnímána jen jako záležitost pro starší osoby nebo pro ty, kteří se chtějí ulívat. 
Tak tomu ale není. I na elektrokole si zasportujete. Výhodou je ale hlavně to, že 
najezdíte o mnoho více kilometrů a na kole dosáhnete i míst, kam byste se jinak  
rámci jednoho výletu třeba vůbec nedostali. Díky širokému výběru si e-kolo užije 
jak víkendový jezdec, tak i milovník jízdy v terénu.

UŽIJTE SI JARO  
NA ELEKTROKOLE
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zařadit také velmi populární skládačky 
(skládací elektrokola)”. 

Pokud přeci jen rádi zamíříte někam do 
lehčího terénu a kolo je pro vás i sportovním 
prostředkem, pak s výběrem zamiřte  
k trekkingovým a crossovým kolům. 

„Jedná se o cestovní kola, která poberou 
i trochu terénu a nezpevněných 

cest. Nejsou úplně vhodná do 
hrubšího terénu. Vyznačují se 
vyššími koly a hladšími plášti 
a jsou též doporučována 
pro dojíždění do práce nebo 
na výlety. Trekkingová kola 

jsou navíc vybavena blatníky, 
osvětlením, nosiči či stojánkem”. 

Pro nadšence, kteří si libují ve sjezdech a ná-
ročnějším terénu jsou pak k dispozici také 
MTB varianty, které se dělí na plně odpružené  
a pevné s odpruženou přední vidlicí. Relativní 
novinkou jsou pak SUV elektrokola. „Tato 
kategorie kol je relativně mladá, začala se 
vyrábět teprve v loňském roce.”

Zákazníci se také často ptají na dojezd, ale 
ten výrobci neuvádějí. Dojezd je  závislý na 
mnoha faktorech - například na hmotnosti 
jezdce, používání přípomoci, struktuře 
terénu, zvolené rychlosti a podobně. Obecně 
se ale pohybuje zhruba mezi 30 až 150 km 
na jedno nabití baterie (ta se v průměru 
nabíjí 4 až 9 hodin, záleží na konkrétním 
typu a kapacitě). S elektrokoly přichází 

také otázka bezpečnosti. „Bezpečnost na 
elektrokolech je velmi důležitá neboť se 
nám zde setkává vyšší hmotnost jízdního 
kola i vyšší rychlost například v kopcích. 
Proto doporučujeme ochranné brýle, 
dostatečné osvětlení a samozřejmě kvalitní 
přilbu. Nebude vám stačit standardní, ale 
měla by být vybavena bezpečnostním 
prvkem zvaným MIPS (Multi-directional 
Impact Protection System)”, uvedla Zdeňka 
Myšíková z prodejny KUR sport. 

Ta také říká, že při výběru hraje velkou roli i fy-
ziognomie těla. „Velmi důležitým aspektem 
je zdravý posed na jízdním kole. U elektrokol 
je to o to důležitější, že na něm jezdec obvykle 
tráví více času. Jízda je snazší, zábavnější 
a lidé na něm stráví více času než na kole 
běžném. Proto je vždy potřeba zákazníkovi 
poradit správnou šíři sedla, případně jak sedlo 
nastavit nebo jak správně držet řidítka.”

„Elektrokola jsou určena pro všechny jezdce, 
z nichž někteří mohou mít i různá zdravotní 
omezení. Uvedu příklad s mým mužem, 
který je velký sportovec. V roce 2018  
u něj propuklo těžké stádium boreliózy, 
kdy nemohl pořádně ani chodit. Nemoc 
propukla v jarních měsících, kdy všichni 
ostatní jezdili na kolech a on se vyjížděk se 
svými kamarády nemohl účastnit. Nevěděli 
jsme si s tím rady. Potom ale manžel 
vyzkoušel elektrokolo, které mu umožnilo 
jezdit a vrátilo mu tak radost do života”.
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Zeleně značená trasa je výsledkem semináře 
studentů Filozofické fakulty UJEP oboru kul-
turně historická regionalistka, kteří se na ní 
podíleli společně s Archivem města Ústí nad 
Labem. Jedná se o trasu vedoucí kolem něko-
lika zaniklých obcí pod Bukovou horou - kon- 
krétně se jedná o Velké Stínky, Starou Homoli, 
Vitín a samoty Mauerschin a Tscherlaken.

Výchozím místem je obec Zubrnice, odkud 
se můžete vydat na 11 km dlouhou trasu. 
Nutno podotknout, že se jedná o náročně-
jší terén, takže pevné boty a velkou svačinu  
s sebou :). Z údolí se vydáte do kopců a jako 
první vás uvítá zaniklá samota Mauerschin. 
Ta - podobně jako ostatní objekty na trase - 
postupně zanikla po roce 1945. Dodnes se 
zachovalo obvodové zdivo budovy. 

Další zastávkou jsou bývalé Velké Stínky 
(Gross Zinken), kde už najdete zbytky vícero 

budov včetně sklepení a studny. Je zde také 
památný strom, který pamatuje časy, kdy 
byla obec plná života. Jedná se o lípu ma-
lolistou. K bývalé Staré Homoli (Althummel) 
pak dojdete po zelené, z níž je třeba odbočit 
na červenou. I zde jsou zbytky zdejších 
domů. Po červené se vraťte zpět na zelenou 
a kolem bývalé thunovské lesovny pokraču-
jte až k Vitínu (Wittine) - jedné z největších 
zaniklých obcí v České republice. Po válce 
se do zdejších domů nastěhovali vysloužilí 
vojáci ze zahraničních jednotek, ti je ale brzy 
opustili a poslední obyvatel pak odešel v 60. 
letech. Vitín určitě stojí za prohlídku, a tak si 
na něj vyčleňte více času. Už několik let je 
však v soukromých rukách, přesto přístupný. 
Po cestě ještě narazíte na rozvaliny bývalé 
samoty Tscherlaken a pak už vás zelená trasa 
svede z kopců dolů do Malého Března.
 

-es, zja-
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Naše pohraničí v sobě ukrývá spoustu důkazů o tom, 
že jsme zdejší krajinu neobývali sami. Německé 
obyvatelstvo zde žilo dlouhé roky, hospodařilo a po-
dílelo se na tváři krajiny. Poválečná situace však přinesla 
změny, které se podepsaly na osudu mnoha vesnic. Některé měly 
to štěstí, že byly osídleny nově příchozími, jiné však byly strženy nebo si je 
postupně vzala příroda. A právě po stopách zaniklých obcí se nyní vydáme. 

TIP NA VÝLET

ZA ZANIKLÝMI  
OBCEMI POD  
BUKOVOU HOROU



Osobně výlety testujeme
a hledáme pro vás ty nejlepší!

KNIŽNÍ PRŮVODCE
Pokud se o zdejších obcích i trase jako takové chcete dozvědět více, 
doporučujeme knižního průvodce, jehož autorem je ředitel ústeckého 
archivu Petr Karlíček. Součástí publikace jsou podrobné současné  
i historické mapy a fotografie a také informace o historii zaniklých obcí. 
Průvodce byl vydán koncem roku 2021. 
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Doplňte prázdné bílé čtverečky tak, aby v každém sloupci, v každé řadě a v každé 
z 9 mřížek (o velikosti 3x3) byly obsaženy číslice od 1 do 9 a zároveň se neopakovaly.

SU
DO

KU TĚŽKÉ
LE

HK
É

SUDOKU
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HÁDANKA
Bohatý šejk si na smrtelné posteli zavolal své dva syny. Prozradil jim, že 
všechen svůj majetek přenechá tomu z dvojice, jehož velbloud dorazí do 
města jako druhý. Bratři se tak několik dní jen tak poflakovali při městě, 
dokud nepotkali moudrého starce. Ten jim pošeptal cosi, po čem oba 
rychle vyskočili na velbloudy a hnali k městu. Co to bylo?

Moudrý stařec jim poradil, aby si velbloudy jednoduše 
vyměnili. Rychlejšího bratra velbloud pak bude druhý.



Hrad Frýdlant byl založen ve 13. století jedním z pozdějších purkrabí Pražského hradu. Stal se 
terčem útoků v období husitských válek, což vedlo k tomu, že z něj zbyly jen nepatrné zbytky  

v podobě prohlubní v zemi a zářezů ve skále, které se... (TAJENKA).
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najdi 
všechny
obrázky

HÁDANKY
1/ Mám města, ale ne domy. Mám hory, ale ne stromy. Mám řeky, ale ne 
ryby. Kdo jsem?
2/ Jak je možné, že předevčírem mi bylo 13 let a příští rok mi bude 16?

Odpovědi: 1/ Mapa. 2/  Protože jsem se narodil 31.12. 
 a větu z hádanky jsem řekl 1.1.
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OTOČTE ENTER           NÁSLEDUJE 
PŘÍLOHA DOMOVNÍČEK
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