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Milí přátelé, 

myslím, že nebudu daleko od pravdy 
s tvrzením, že od příchozího jara má 
drtivá většina z nás velká očekávání. 
Není to jen příslibem teplejšího počasí, 
veselejšího ranního ptačího zpěvu dopro-
vázejícího cestu do práce anebo jen po-
bytem na ranním slunci – a tedy konečně 
i zmizením inverzní pok-
ličky z našeho kraje.  

Potřebujeme se cítit bez-
pečně, mít pocit smy-
sluplného napředování, 
klid pro práci a provádění 
činností, které jsou nám 
milé, pokud možno s co nej-
menším počtem myšlenek, 
které by naše spokojené 
cvrlikání rušily. Únik od 
problémů často směřuje do 
duševna a fyzična. Po-covi-
dová doba přeje obnově 
sportovní a kulturní činnosti.  

Protože jsem sám sportovec, upřednostňuji 
léčbu od negativních vlivů úprkem za spor-
tem. Protože mám rád kulturu, považuji za 
ideální sportovní akce spojené s kulturou. 
V klubu SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, 
ve kterém pracujeme spolu s dalšími kolegy 
s mládeží – s dívkami i chlapci, se také těšíme 
na jaro. Jaro pro nás znamená dohrávání 
soutěží, fi nálové souboje o vítěze jednot-
livých soutěží, přípravy na Mistrovství České 
republiky ve vícero kategoriích, dopilování 

souhry týmů do těchto fi nálových bojů 
a nabírání sil do důležitých zápasů. Mno-
ho z hráček a hráčů drží prapor i na jiných 
stanovištích, blíží se absolventské koncerty 
v ZUŠ, přijímačky nebo naopak maturity...

Jaro je skvělým obdobím pro změny. 
Vlivem pozitivní energie z počasí se dělá 
vše tak nějak jednodušeji, blížící se konce 

dlouhodobých soutěží na-
bízejí mládeži naději, že 
si již brzy může trošku 
polevit. Již teď se těšíme 
na trénování v nové hale 
SLUNETA 2, která znamená 
změnu, která v Ústí nad 
Labem již dlouho nebyla. 
Také se moc těšíme na im-
plementaci plážového vo-
lejbalu do našich tréninků, 
tradičně v jarních a letních 
měsících je to ideálním do-
plňkem pro náš milovaný 
sport. Blížící se doplňkové 

akce, jako např. BiCyklos a Plachta se těší 
mezi mládeží našeho klubu velké oblibě. 

Milí přátelé, přeji nám všem, aby nám 
přicházející jaro zvedlo naše nálady a po-
mohlo nám alespoň na chvíli zapomenout 
na každodenní starosti. Ať už k tomu využi-
jete sportovní, kulturní či jiné možnosti, přeji 
Vám, abyste si to užili naplno.  

Mgr. Károly Alföldi   
Inženýrský geolog 
Trenér mládeže SK VOLEJBAL Ústí nad Labem  
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Dne 26.1., symbolicky den před Mezinárodním dnem památky obětí holocaustu, 
byly v Revoluční ulici v Ústí nad Labem položeny první kameny zmizelých 
(Stolpersteine). Položeno jich bylo celkem osm, jako připomínka osmi obyvatel, 
osmi životů, které vzali nacisté. V severních Čechách jsou tyto kameny k vidění 
také v Děčíně, České Lípě, Liberci, Chabařovicích či v Teplicích.  

ÚSTÍ MÁ SVÉ PRVNÍ 
KAMENY ZMIZELÝCH
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Stolpersteine jsou v překladu “kameny, 
o které je třeba klopýtnout pohledem”. 
Jedná se o dlažební kostky s mosazným 
povrchem, které slouží jako upomínka na 
oběti holocaustu a nacistického režimu. 
S kameny zmizelých přišel poprvé umělec 
Gunter Demnig z Německa, a to v roce 
1992. Od roku 1995 začal pokládat kameny 
v podobě, jakou mají dodnes, a to nejen na 
území Německa, ale i v celé Evropě.  Tento 
způsob uctění památky si našel místo 
i v České republice, prvními městy s kame-
ny zmizelých byla města Jičín a Neratovice. 
Dnes už jsou jich po celé republice desítky. 

Každý kámen připomíná život obyvatele 
či obyvatelky daného města, život, který 
skončil obvykle v některém z koncentračních 
táborů. Kameny se umisťují právě do míst, 
kde dané oběti nacismu bydlely. Nejinak 
je tomu i v Revoluční ulici v Ústí, kam bylo 
vsazeno celkem osm kamenů jako památka 
na zdejší židovské obyvatele - manžele 
Rothbaumovy, Annu Pickovou, Reginu 
Steinerovou a rodinu Schiffovu (Rudolfa, 
Viléma, Gertrudu a Hanuše). Na každém 
z kamenů je jméno, datum narození, datum 
deportace do koncentračního tábora i da-
tum nebo místo smrti. 

Den před Mezinárodním dnem památky 
obětí holocaustu se v Revoluční 

ulici sešli představitelé vedení 
města, zástupci židovské 

obce, představitelé České 
společnosti přátel Izraele, 

konzulka Velvyslanectví 
Státu Izrael v České 

republice Emmanuel Amar 
a samozřejmě také zástupci 

z řad veřejnosti. Kameny byly 
zasazeny před domy č.p. 206, 207 

a 551, kde oběti žily. 

Kořeny židovské komunity v Ústí nad Labem 

sahají do poloviny 19. století. Před druhou 
světovou válkou zde žilo kolem tisícovky 
židovských obyvatel. Část zdejší komunity 
emigrovala již před druhou světovou válkou. 
První deportace místních Židů začaly už 
v roce 1938, poté, co byla vypálena blízká 
synagoga. V průběhu války pak byli ústečtí 
Židé postupně deportováni do Osvětimi, 
Terezína či Majdanku a konce války se drtivá 
většina z nich nedožila. 

Podle primátora Petra Nedvědického se 
určitě nejedná o poslední kameny zmize-
lých, ty by prý měly do budoucna přibývat. 
Zemský rabín Karol Sidon, který během 
pokládání kamenů provedl modlitbu, uvedl, 
že by se město mělo pokusit dohledat žijící 
příbuzné dalších obětí, na jejichž památku 
by měly být instalovány další kameny. 

Pokud vás tato tématika zajímá, více 
informací o Stolpersteinech i obětech 
holocaustu najdete na stránkách: 
www.stolpersteinecz.cz 
nebo www.holocaust.cz.

-es-



Doba realizace již od 2 hodin

Centrum digitálních služeb MINO
Kekulova 1107/62, 400 01 Ústí nad Labem

telefon: + 420 733 774 281, + 420 474 720 154, e-mail: info@cdsm.cz

Připravili jsme pro Vás možnost

nechat si svázat Vaši bakalářskou

nebo diplomovou práci

Jako dárek získáte ke každé

objednávce ZDARMA 10 fotografi í 

formátu A4

Stačí zadat kód DIPLENTER2023
Kód můžete využít i samostatně do 30. 6. 2023
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VŘÍSKOT 6
PREMIÉRA

9.3.
Sestry Samantha a Tara Carpenterové a dvojčata Chad a Mindy přežily řádění 
tajemného vraha ukrytého pod maskou ducha v městečku Woodsboro. Ve snaze 
zapomenout na tyto tragické události se všichni čtyři přestěhují do New Yorku, 
aby tam začali nový život. Netrvá to ale dlouho a objeví se nový a ještě brutálnější 
vrah v masce Ghostface a jejich životy jsou opět v ohrožení... Hororová novinka 
opět slibuje super podívanou.



Možná už si to ani neuvědomujeme, ale 
původní Vřískot z roku 1996 do jisté míry 
může za to, že je horor v kinech stále velice 
oblíbeným žánrem a sklízí velké peníze.  
I když jej dnes mnozí považují spíše za něco 
mezi hororem a parodií, 
bílá maska v černé kápi 
je prostě legendární.  
Po třech pokračováních 
a několikaleté pauze se 
před rokem tato značka 
vrátila do kin opět pod 
názvem Vřískot. 

Čtyři přeživší Ghostface-
ova vražedného řádění 
konečně dostanou spás- 
ný nápad opustit krví na-
sáklé městečko Woods- 
boro, aby hledali bezpečí 
v rušných ulicích New 
Yorku. Ve svědky narvané milionové 
metropoli budou přece před kuchajícími 
choutkami psychopatického magora v bez- 
pečí, ne? Asi ne, i tak se ale změna prostředí 
zatím jeví jako vítané oživení celé série, 
podobně jako obsazení herečky Jenny 
Ortegy, která se stala velmi populární díky 

netflixovému seriálu Wednesday. 

Loňský restart Vřískotu si vedl dobře u diváků 
i kritiky a vydělal celkem slušné peníze. Jen 
krátce po premiéře byl oznámen příchod 

šestého dílu, který si můžeme v kinech 
užít nyní. Film pochází z dílny zkušených 
hororových režisérů Matta Bettinelli-Olpina 
a Tylera Gilletta, již mají na svědomí i další 
strašidelné počiny, jako jsou Krvavá nevěsta 
či Zrození ďábla.                                                  

-es, zdroj:čsfd-
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Není horšího protivníka, nežli minulosti. Adonis (Michael B. Jordan) pokořil svět boxu. 
Jeho kariéra i rodina vzkvétají. Když se po dlouhém trestu ve vězení znovu objeví jeho 
přítel z dětství a bývalý boxerský zázrak Damian (Jonathan Majors), touží dokázat, že si 
zaslouží svou šanci v ringu. Konfrontace mezi bývalými přáteli je víc než pouhý zápas. 
Aby Adonis vyrovnal skóre, musí dát v sázku svou budoucnost a utkat se s Damianem 
- bojovníkem, který nemá co ztratit. Režie se ujal Michael B. Jordan, v dalších rolích 
vystupují Tessa Thompson, Phylicia Rashad, Florian Munteanu, Wood Harris, Canelo 
Álvarez a Millie Davis. Produkuje Ryan Coogler, scénář napsali Zach Baylin a Keenan 
Coogler. Film je pokračováním Creeda II, třetím ze série Creed a celkově devátým 
dílem fi lmové série Rocky.

CREED III 
PREMIÉRA

2.3.

ABRAKADABRA!
+

Staňte se superhrdinou.
Darujte krevní plazmu a získejte dárek. 



BŘEZNOVÉ PREMIÉRY V KINĚ

K
IN

O

Po nouzovém přistání na neznámé planetě pilot 
Mills (Adam Driver) rychle zjistí, že se nachází na 
Zemi... před 65 miliony let. Jelikož Mills a další 
přeživší, Koa (Ariana Greenblatt) mají na záchranu 
jediný pokus, musí se při svém epickém boji 
o přežití vydat napříč neznámou krajinou plnou 
nebezpečných prehistorických tvorů.

65

Billy Batson a jeho sourozenci z pěstounské  rodiny 
se stále učí skloubit své životy teenagerů  s životy 
superhrdinů. Když ale na zem přijdou Atlasovy 
dcery, trojice pomstychtivých starověkých bohyň, 
Billy a jeho rodina jsou vrhnuti do boje o svoje 
superschopnosti, životy i osud jejich světa.  

SHAZAM! HNĚV BOHŮ

PREMIÉRA 9.3.

PREMIÉRA 16.3.
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ABRAKADABRA!
+

Staňte se superhrdinou.
Darujte krevní plazmu a získejte dárek. 
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PREMIÉRA

30.3.

DUNGEONS 
& DRAGONS: 
ČEST ZLODĚJŮ
Potulný zpěvák neboli bard Edgin (Chris Pine) se živí tím, že se svou partou 
zlodějíčků pomáhá měnit majitele vzácných artefaktů (jednomu ho ukradnou 
a druhému prodají). Je to práce, při které prakticky neustále strkáte hlavu do 
oprátky, a ani Edgin nemůže mít věčně kliku. Když se mu podaří šlohnout to, 
co se nikdy nemělo dostat do nesprávných rukou, a on to navíc do těch rukou 
dobrovolně vloží, spustí dominový efekt, který může otřást celým světem... 
Dungeons & Dragons: Čest zlodějů vychází z nejpopulárnější stolní RPG hry všech 
dob. Hra, kterou navrhli Gary Gygax a Dave Arneson, inspirovala také animovaný 
seriál Dungeons & Dragons, který se vysílal poměrně krátce, pouhých 27 epizod 
rozdělených do tří sezón – ale stačily k tomu, aby rekrutovaly zástupy fanoušků 
po celém světě. 

PŘESNÉ ČASY A DATA PROJEKCÍ: 
WWW.CINEMACITY.CZ14



K
IN

O

15

JEDEN
SVĚT

Mezinárodní festival
dokumentárních filmů

o lidských právech

27/3–31/3 2023
Hraničář
jedensvet.cz

GENERÁLNÍ
PARTNER:

POŘADATEL:



„Jó, to byly doby. To byla opravdová 
železnice. Na dílně jsme byli pořádná parta, 
každej věděl, kam do mašiny sáhnout, aby 
se dala do kupy. Fíra volal z Jablonnýho 
z brejlí, že má problém s adhezí a odchází 
trakce. Poradili jsme přes sluchátko, frajer 
s tím dojel až do Děčína, a to už jsme si ho 
stahovali na kanál. Karel na to rychle kouknul 
a hned věděl. Vyvazovačka nebude potřeba, 
blbej stykač nebo jinej agregát, pro kterej se 
sáhne na jinej odstavenej stroj, tehdy bylo 
všude hromady mašin, a když jsi měl za kým 
jít, za kanibalizaci nějaký zdechliny ti nikdo 
hlavu netrhal, když mašina druhej den bez 
problémů vyjela.“ 

Režie: David Šiktanc. Dramaturgie: Kate-
řina Součková. Kostýmy: Simona Pekařová.
Scénografi e: Nikola Tempír a Zuzana Ště-
pančíková. Hudba: Michal Vejskal. Pohy-
bová spolupráce: Barbora Nechanická. 
Asistentka režie: Andrea Berecková. Foto:
Tomáš Lumpe.
Hrají: Jan Plouhar, Klára Suchá, Annette 
Nesvadbová, Andrea Berecková, Lukáš Čer-
noch, Adam Ernest .

Premiéra: 24. března v 19.00 
Reprízy: 26. a 30. března v 19.00 
Pražská premiéra: 31. března v 19.30 
v divadle Komedie

-Petr Kuneš-

Ohlášená doba zpoždění se může změnit! 
Základní scenérie: jídelní vůz na trase Praha – Hamburg. Kulatá světla září nad 
bílými ubrusy. Uličkou mezi stoly žene se pan vrchní Peterka a roznáší čepované 
pivo. Od rána táhnoucí se fl ám, drobná snění osamělých cestujících i náhodné 
lásky! 

DAVID ŠIKTANC:  

JÍDELNÍ VŮZ

3. PREMIÉRA 
51. SEZÓNY ČINOHERNÍHO STUDIA 
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Březen

cinoherak.czSezóna 51 Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o. 
Varšavská 767/7, 400 03 Ústí nad Labem. Změna programu vyhrazena.

Mluviti pravdu

Scott Ritcher (USA) a Sára Chalupová (CZ)

Maškarní ples

HANZELKAZIKMUND (zde jsou lvi)

pá

st

so

po

19.00

20.00

19.00

19.00

Velký sál

Divadelní foyer

Divadelní foyer a velký sál

Velký sál

My děti ze stanice ZOO
pá 19.00 Velký sál

3. 3.

10. 3.

8. 3.

4. 3.

13. 3.

Spolek Kašpar: Protokol
čt 19.00 Velký sál

9. 3.

Cestopisná přednáška: Korsika GR 20
st 19.00 Divadelní foyer

15. 3.

Pan Kolpert
út 19.00 Velký sál

14. 3.

Off-program

Koncert

Host

Off-program

Off-program

Jídelní vůz
ne 19.00 Velký sál

26. 3.

Jídelní vůz
pá 19.00 Velký sál

24. 3.

Mluviti pravdu
po 19.00 Velký sál

27. 3.

Slam Poetry

Jídelní vůz

st

čt

19.00

19.00

Divadelní foyer

Velký sál

29. 3.

30. 3.

Americký bizon
út 19.00 Velký sál

28. 3.

Den člověka
út 19.00 Studiová scéna Obejvák

21. 3.

Premiéra

1. repríza

Autorská inscenace Davida Šiktance v rytmu jízdního řádu.

Tady je všechno ještě možné
so 19.00 Velký sál

18. 3.

Zkombinujte Kafku, Jacksona, Kinga a Ibsena.

Všichni se pro tento večer staneme herci na společném parketu...

talkshow Meziřečí
čt 19.00 Velký sál

16. 3.

Debata po představení2. repríza

Off-program
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út 19.00 Velký sál

14. 3.

Off-program

Koncert

Host

Off-program

Off-program

Jídelní vůz
ne 19.00 Velký sál

26. 3.

Jídelní vůz
pá 19.00 Velký sál

24. 3.

Mluviti pravdu
po 19.00 Velký sál

27. 3.

Slam Poetry

Jídelní vůz

st

čt

19.00

19.00

Divadelní foyer

Velký sál

29. 3.

30. 3.

Americký bizon
út 19.00 Velký sál

28. 3.

Den člověka
út 19.00 Studiová scéna Obejvák

21. 3.

Premiéra

1. repríza

Autorská inscenace Davida Šiktance v rytmu jízdního řádu.

Tady je všechno ještě možné
so 19.00 Velký sál

18. 3.

Zkombinujte Kafku, Jacksona, Kinga a Ibsena.

Všichni se pro tento večer staneme herci na společném parketu...

talkshow Meziřečí
čt 19.00 Velký sál

16. 3.

Debata po představení2. repríza

Off-program
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„Až umřu, kluci, říkám svým synům, chci, 
abyste věděli, že jsem byla šťastná, protože 
já dovedla být šťastná za všech okolností.“ 
Tak začíná jedna z dvaceti knih Ivanky 
Deváté, úspěšné herečky a ještě úspěšnější 
spisovatelky. I když její život nebyl vždycky 
zalitý sluncem, její talent na štěstí vždycky 
zvítězil. Vidět jste ji mohli například ve 
fi lmech Cesta domů, Kdo přichází před 
půlnocí, Nezralé maliny, Školní výlet či 
Fotograf.

Marie Formáčková je autorkou či spolu-
autorkou desítek knih, zejména životních 
příběhů mediálně známých osobností. 
Byla šéfredaktorkou časopisů Vlasta, Květy 
a TV Revue.K nejoblíbenějším patří knihy, 
které napsala spolu s Helenou Růžičkovou 
a se Zitou Kabátovou. Napsala také řadu 
kuchařek a knihy o životosprávě společně 
s doc. MUDr. Leošem Středou nebo Vítem 
Chaloupkou.

-es-

Zábavná talk-show s Ivankou Devátou a Marií Formáčkovou míří na prkna Domu 
kultury Teplice. Spisovatelka a herečka Ivanka Devátá je šarmantní dáma se 
skvělým smyslem pro humor, který společně s Marií Formáčkovou, autorkou 
a spoluautorkou desítek knih, bude šířit i mezi diváky 29.3. od 19:00. 

TALK-SHOW: 

IVANKA DEVÁTÁ 
A MARIE FORMÁČKOVÁ
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21. 4. - 19:00 hod.

20. 3. - 19:00 hod.

PRAGUE CELLO
QUARTET

PETR HAPKA
A JEHO POTMĚŠILÍ HOSTÉ

Krušnohorské divadloTeplice - Velký sál

Krušnohorské divadlo Teplice - Velký sál

TŘÍDNÍ SRAZ 
Divadlo Artur

LEŽ... ANEB KOMEDIE
O PRAVDĚ

Divadlo v Celetné

Krušnohorské divadlo Teplice - Velký sál 

Krušnohorské divadlo Teplice - Velký sál

26. 4. - 19:00 hod.

6. 3. - 19:00 hod.

www.dkteplice.cz
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Sergei Barracuda je platinový rapper/zpěvák z Ostravy a kmotr žánru TRAP 
v České republice. Jeho první studiové album “Pouliční Ekonomická 1” vyšlo 
v roce 2010, kdy započal sérii alb s čísly 2, 2.5, 3 a brzy se dočkáme i čísla 4. Působil 
také jako součást kapely AK, kde má na kontě hity jako “Cizí Tváře” z alba “Bída 
& Bolest”. Sergeie určitě nepřehlédnete, ať už díky jeho výraznému tetování nebo 
ostravskému přízvuku, který dodává jeho hlasu na autentičnosti. Rapper vystoupí 
dne 21.4. v děčínském clubu KLUB.

ROZHOVOR: 

RAPPER 
SERGEI BARRACUDA

Původem jste z Ostravy, kde i nadále žijete. 
Co máte na svém rodném městě rád?
Na svém rodném městě mám rád syrovost 
a zároveň ten postupný progres, kdy se 
z havířského údolí stává moderní atraktivní 
velké město. 

Jaké to bylo hrát sám sebe ve fi lmu 
Banger? 
Byla to skvělá zkušenost.

Stává se někdy, že se Vám nechce 
vystoupit před publikum a raději byste 

trávil čas jinak? Jsou pak takové situace 
na podiu znát?
Ten adrenalin a povinnost mě nenechá 
vystupovat polovičatě. Jinak bych nejraději 
jezdil jednou ročně 02 Arenu a tři velké 
festivaly a zbytek času seděl ve svém 
domácím studiu a produkoval.

Co Vám naopak nejvíce dobije energii?
Kratom (Boží dar), káva a sex.

Jste umělec vyjadřující se prostřed- 
nictvím hudby a slov. Vnímáte ale třeba 
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i své tetování jako součást uměleckého 
sebevyjádření nebo je pro Vás čistě 
osobní záležitostí?
Mé tetování, které jsem si nechal udělat 
jenom na základě toho, že se mi líbí ty 
obrázky, záhadně začalo opisovat příběh 
budoucích let. Rozhodně je za ním spousta 
symboliky, které může rozumět pouze její 
nositel a pár kryptografů.

Na jakém hudebním projektu momen-
tálně pracujete? Můžeme se těšit na 
nový singl nebo album?

Mám udělané EP s Palermem, které jsem 
po instrumentální stránce produkoval. 
Samozřejmě tam mám vokály na každé 
stopě. Dále album Růst & Prosperita, které 
vychází v květnu 2023. Než se tak stane, 
vyjdou tři nové singly s klipem.

Děkuji za rozhovor.
-es-



ÚSTÍ
AKCÍ

KONCERTY V KULTURÁKU

DYMYTRY & HÄMATOM CZ 
TOUR 2023 

15.3. / 19:30

PRAGO UNION
11.3. / 20:00

KRYŠTOF HALYWŮD 
CLUB TOUR 23

9.3. / 19:00

30.3. / 19:30

JIŘÍ KORN: 
KORNCERT
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WOHNOUT
PAULIE GARAND

VOJTAANO (STAND UP)
PORTLESS

DěčínDěčínDěčín 2  232  
19. - 20. 5.

Předprodej: vstupenkadecin.cz a ticketstream.cz

ŽLUTEJ PESŽLUTEJ PESŽLUTEJ PESŽLUTEJ PES
VYPSANÁ FIXAVYPSANÁ FIXAVYPSANÁ FIXA

BUTYBUTY
MIRAI
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Oslavy jarního slunovratu a probouzení 
řírody v Muzeu v přírodě Zubrnice na 
první pohled vypadají, jakoby odsud nikdy 
nezmizely. Vůně tradičních velikonočních 
dobrot, drátkování, zvuk řehtaček i bujaré 
veselí tanečníků z folklorních souborů k to-
muto místu už neodmyslitelně patří a kaž-
doročně přilákají spoustu návštěvníků. 

Vedle ukázky řemesel si můžete projít celý 
skanzen a nakoupit regionální dobroty 
nebo výrobky v některém ze stánků, které 
ke zdejší velikonoční tradici patří. Na děti 
tu čeká divadlo Tondy Novotného a divadlo 
Tyjátr, soutěže a kvízy, také si můžete ozdobit 

svou vlastní kraslici, uplést pomlázku, košík 
nebo se veselit s folklorními soubory Dykyta 
a Horačky. 

Z návsi se vydejte podívat na Zubrnickou 
muzeální železnici, kde si můžete projít 
vagóny a mrknout se i na nádraží. Od 
železnice je pěkná procházka k Valschovu 
mlýnu s expozicí, kde se můžete podívat na 
to, jak dříve mlynářské řemeslo vypadalo. 
Pokud chcete celkový zážitek umocnit 
i stylovým příjezdem do Zubrnic, nenechte 
si ujít  dopravu vlaky Zubrnické museální 
železnice turistické linky T3.

-es-

Tradiční oslavy Velikonoc v Zubrnicích se blíží. Přijďte si osvěžit staré tradice 
a zvyky včetně vynášení Morany, barvení velikonočních vajíček, pečení mazanců 
či zpěvu a tance. Ozdobte si svou kraslici nebo perníček, upleťte pomlázku, 
ochutnejte dobroty připravné na i v kachlových kamnech. Svezte se na koni nebo 
obdivujte zvířátka z Adélčina dvorečku a užijte si u nás krásný jarní den. 

TRADICE OPĚT OŽIJÍ
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#muzeumvprirodezubrnice
www.nmvp.cz 
muzeumzubrnice@nmvp.cz

Využijte jedinečnou možnost dopravy posilovými vlaky Zubrnické museální železnice 
turistické linky T3 a autobusové dopravy DÚK

Muzeum v přírodě Zubrnice
Zubrnice čp. 74, 400 02
Ústí nad Labem

#muzeumvprirodezubrnice
www.nmvp.cz 
muzeumzubrnice@nmvp.cz

Využijte jedinečnou možnost dopravy posilovými vlaky Zubrnické museální železnice 
turistické linky T3 a autobusové dopravy DÚK

Muzeum v přírodě Zubrnice
Zubrnice čp. 74, 400 02
Ústí nad Labem

Velikonoce
v Zubrnicích
1.1.1. — 2.2.2. 4.4.4. 202320232023

#muzeumvprirodezubrnice
www.nmvp.cz 
muzeumzubrnice@nmvp.cz

Využijte jedinečnou možnost dopravy posilovými vlaky Zubrnické museální železnice 
turistické linky T3 a autobusové dopravy DÚK

Muzeum v přírodě Zubrnice
Zubrnice čp. 74, 400 02
Ústí nad Labem

Sobota — 1. 4.
Zvířátka z Adélčina dvorečka
FS DYKYTA z Krásné Lípy
Divadlo Tondy Novotného 
„Kvak a Žbluňk“„Kvak a Žbluňk“

ProgramProgram
pletení košíků a pomlázek / 
malování kraslic / pečení 
mazanců / trh / občerstvení / 
stezka pro dětistezka pro děti

Neděle — 2. 4.
FS HORAČKY
Divadlo TyJátr 
„Proč Hejkala bolí zub“ 

#muzeumvprirodezubrnice
www.nmvp.cz 
muzeumzubrnice@nmvp.cz

Využijte jedinečnou možnost dopravy posilovými vlaky Zubrnické museální železnice 
turistické linky T3 a autobusové dopravy DÚK

Muzeum v přírodě Zubrnice
Zubrnice čp. 74, 400 02
Ústí nad Labem



31. BŘEZNAPŘIPOJTE SE DO2 000 Kč
na zdravý
životní styl

Kč

cpzp-prevence-230x175.indd   1cpzp-prevence-230x175.indd   1 20.02.2023   14:0820.02.2023   14:08



31. BŘEZNAPŘIPOJTE SE DO2 000 Kč
na zdravý
životní styl

31. BŘEZNAPŘIPOJTE SE DO

cpzp-prevence-230x175.indd   1cpzp-prevence-230x175.indd   1 20.02.2023   14:0820.02.2023   14:08



44

K
Ř

ÍŽ
E

M
 K

R
Á

Ž
E

M

NÁBOR
ZAMĚSTNANCŮ
LETNÍ SEZÓNA 2023
KOUPALIŠTĚ BRNÁ / KOUPALIŠTĚ KLÍŠE

PLAVČÍK
(HPP i DPP 140 Kč/hod.)

ŠATNÁŘ
(HPP i DPP 125 Kč/hod.)

POKLADNÍ
(HPP i DPP 140 Kč/hod.)

Více na: www.msul.cz/pracovni-nabidky
CV zasílejte na: eliska.kozubikova@msul.cz

HLEDÁME
PRÁVĚ TEBE!

POZICE
PLAVČÍK

Nástup: od 1. března – do 30. září 2023

Úvazek: HPP, DPP (140 Kč/hod.)

Pracovní doba: denní 12 hodinová pracovní

směna, (krátký – dlouhý týden)

Nabízíme: Pro vybrané uchazeče zajistíme

školení vodní záchrany a první pomoci.

Benefity: Vstup zdarma do zařízení
provozovatele (Koupaliště Brná, Městské
lázně, Plavecký areál Klíše), u HPP stravenky.

Více na: www.msul.cz/pracovni-nabidky

CV zasílejte na: eliska.kozubikova@msul.cz

NÁBOR
ZAMĚSTNANCŮ
LETNÍ SEZÓNA 2023
KOUPALIŠTĚ BRNÁ / KOUPALIŠTĚ KLÍŠE

PLAVČÍK
(HPP i DPP 140 Kč/hod.)

ŠATNÁŘ
(HPP i DPP 125 Kč/hod.)

POKLADNÍ
(HPP i DPP 140 Kč/hod.)

Více na: www.msul.cz/pracovni-nabidky
CV zasílejte na: eliska.kozubikova@msul.cz
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Nástup: od 1. března – do 30. září 2023

Úvazek: HPP, DPP (125 Kč/hod.)

Pracovní doba: denní 12 hodinová pracovní

směna, (krátký – dlouhý týden), po domluvě

možnost ranní, odpolední 8 hodinová pracovní

doba

Benefity: Vstup zdarma do zařízení

provozovatele (Koupaliště Brná, Městské

lázně, Plavecký areál Klíše), u HPP stravenky.

Více na: www.msul.cz/pracovni-nabidky

CV zasílejte na: eliska.kozubikova@msul.cz

HLEDÁME
PRÁVĚ TEBE!

POZICE
ŠATNÁŘ

Nástup: od 1. května – do 30. září 2023

Úvazek: HPP, DPP (140 Kč/hod.)

Pracovní doba: denní 12 hodinová pracovní

směna, (krátký – dlouhý týden)

Benefity: Vstup zdarma do zařízení

provozovatele (Koupaliště Brná, Městské

lázně, Plavecký areál Klíše), u HPP stravenky.

Více na: www.msul.cz/pracovni-nabidky

CV zasílejte na: eliska.kozubikova@msul.cz

HLEDÁME
PRÁVĚ TEBE!

POZICE
POKLADNÍ

www.msul.cz/pracovni-nabidky



Ústí nad Labem
Severočeské vědecké knihovnyVybrané akce

8.3. | 16.00 

Čtení pro děti: Jak liška vidí oblohu
Myslíte si, že obloha má jen jednu barvu? Anebo nemá? Přijďte si poslechnout 

příběh o tom, jak oblohu vidí liška a jiná zvířátka. A rovnou si můžete 

v rámci výtvarné dílny takovou oblohu i vyrobit.   

Místo: W. Churchilla 3, Dětské oddělení | Vstupné: zdarma

8.3. | 19.00

Hudební setkání v knihovně 
– Jaroslav Svěcený 

Jaroslav Svěcený je významným českým houslistou a neúnavným 

propagátorem a popularizátorem hudby.  

Místo: Velká Hradební 49, Wolfrumova čítárna 

13.3. | 17.00
Kanárské ostrovy 

a jejich odvrácená tvář
Česká hudebnice Monika Srncová, přilétá zpět do České republiky realizovat 

měsíční turné cestovatelských a kulturních přednášek o Kanárských 

ostrovech, kde našla před 20 lety svůj druhý domov. 

Místo: Velká Hradební 49, Multifunkční sál | Vstupné: zdarma

17.3. | 21.00 

Astropárty v Bedně
Koncert jednoho z největších představitelů české reggae scény Messenjaha, kterého 

doplní DJové. Součástí akce bude i živé promítání z teleskopu umístěného na střeše 

Bedny, které vznikne ve spolupráci s knihovním Astroklubem. 

Místo: Multimediální prostor Bedna, Masarykova 3127/28 | Vstupné: 160,- (na místě)

VÍCE O VŠECH AKCÍCH KNIHOVNY SE DOZVÍTE NA WWW.SVKUL.CZ
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Přesně tři roky od chvíle, kdy pandemie koronaviru ochromila Českou republiku, 
pokřtí ústecké muzeum novou knihu „Paměti z karantény“. 

VYCHÁZÍ KNIHA 
Z COVIDOVÉ ÉRY

Dílo s podtitulem „Válka, odsun, normalizace 
versus Covid 19“ završuje průkopnickou 
kampaň, kterou se muzeum snažilo 
pokračovat v kontaktu s veřejností i po svém 
nuceném uzavření a zároveň nabídnout 
povzbudivou náplň do omezených životů 
seniorů izolovaných v bytech strachem 
z neznámé nákazy. Tehdy Muzeum vyzvalo 
seniory, aby sepisovali paměti. Kampaň 
sklidila mimořádný ohlas v Čechách i v Ně-
mecku a sledovaly ji desetitisíce čtenářů 
muzejního Facebooku. 

Kniha oproti dosavadním výstupům kam-
paně přináší vysokou přidanou hodnotu. 
Přibyla řada bonusů, jako nezveřejněné 
fotografi e, nezařazené pasáže. Příběhy zvý-
raznila atraktivní grafi ka využívající dobový 
obrazový materiál získaný od narátorů 
i působivé koláže. Zároveň publikace za-
chová pro budoucí generace autenticitu 

okolností, za nichž pamětníci své osudy 
vyprávěli. Každou kapitolu uvádí reálné 
údaje k datu zveřejnění na Facebooku – kolik 
přibylo nemocných, kolik zemřelo a také 
kolik lidí četlo daný příspěvek, kolik lajků 
obdržel. Nejsilnější je to pak v případě, kdy 
se pamětník záhy sám stal obětí pandemie. 
Připojené novinové články vážící se opět 
k datu zveřejnění vzpomínek přimějí 
čtenáře podívat se zpátky do covidové doby 
a připomenout si, jak společnost bojovala 
s neznámým virem i jak ho postupně přijala 
jako něco všedního.

První křest a prezentace knihy Paměti 
z karantény  se odehraje na domácí půdě 
v ústeckém muzeu v úterý 14. března 
2023 od 17 hodin a vstup je volný.

-text: Martin Krsek
foto : Vladimír Cettl-
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Více informací o akcích na www.muzeumusti.cz
muzeumusti muzeum_usti

Program březen 2023
přednášky, představení a jiné akce

expozice

výstavy

otevírací doba  
Muzeum                      úterý–neděle, 9.00–18.00  
Muzejní knihovna      úterý–pátek,  9.00–17.00  
Bludiště na Větruši    úterý–neděle, 9.00–13.00 a 13.30–18.00

kontakt 
Muzeum města Ústí nad Labem
Brněnská 1000
CZ 400 01 Ústí nad Labem
+420 475 210 937
muzeumusti@muzeumusti.cz

vstupné 
základní | zlevněné | rodinné | školní skup. | předškolní skup. | bludiště zákl. | bludiště zlev. 
100 Kč     50 Kč         200 Kč    30 Kč              20 Kč                      30 Kč                20 Kč
Děti do 3 let a senioři nad 70 let zdarma, není-li stanoveno jinak.   

1. 3. / ST / 10.00–16.00
MUZEUM DĚTEM 
O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH
dětský program, vstupné 100/50 Kč

8. 3. / ST / 17.00 
ALENA BORLOVÁ – ŽENY
vernisáž, vstup volný

9. 3. / ČT / 17.00
střekovský hřbitov
KLADENÍ MÝDLA S JELENEM
pietní akt, vstup volný

9. 3. / ČT / 17.00 / Café Nobel
LEGENDA JMÉNEM T. REX
přednáška, vstup volný s rezervací

11. 3. / SO / 10.45
ZA CHŘESTÝŠI 
NA BAJA CALIFORNIA
přednáška, vstup volný

14. 3. / ÚT / 17.00
PAMĚTI Z KARANTÉNY
křest knihy, vstup volný 

15. 3. / ST / 16.00
MUZEUM ČTE DĚTEM
vstupné: děti 30 Kč, doprovod zdarma

15. 3. / ST / 17.00
NAPOSLEDY „GOTTSTEIN“ 
S JIŘÍM PRECLÍKEM
komentovaná prohlídka, vstupné 100/50 Kč

22. 3. / ST / 17.00
ANTON RAFAEL MENGS
přednáška, vstupné 50 Kč

29. 3. / ST / 17.00
NAPOSLEDY „FLAŠKA“ 
S JAKUBEM DOLEŽELEM
komentovaná prohlídka, vstupné 100/50 Kč

30. 3. / ČT / 17.00
PROMĚNY KRAJINY 
ÚDOLÍ LABE
přednáška a koment. prohlídka, vstupné 50 Kč

do 19. 3. 
EXPERIMENTÁTOR KAREL GOTTSTEIN
Výstava představující unikátní fotoaparáty a fotografie neobvyklých formátů 
experimentátora na poli širokoúhlé fotografie.

do 2. 4. 
FLAŠKA
Příběh ústecké sklárny největší v Rakousko-Uhersku přibližuje ambiciózně 
pojatá výstava.

do 30. 7.
POKLAD NA STŘÍBRNÉM LABI
Údolí Labe je všednodenní kulisou života Ústečanů a patří k přírodním územím 
významným a cenným v evropském měřítku. Výstava vznikla v rámci projektu, 
který byl podpořen z Norských fondů.

od 8. 3 do 28. 5. / muzejní kavárna
ALENA BORLOVÁ – ŽENY
Fotografka a děčínská rodačka se dlouhé roky ve své volné tvorbě věnuje 
portrétům žen, mnohdy v rovině velmi osobní a důvěrné. 

do 30. 4. / Zrcadlové bludiště na Větruši
SEVEROTOULKY
Jan Civín začal před několika lety psát reportáže ze svých mnohdy dobrodružných 
výletů krajinami severních Čech. Seriál tipů na výlety byl v prosinci vydán 
ve stejnojmenné knize.

od 1. 3. do 2. 4. / exponát měsíce 
DOTÝKANÉ RELIKVIE ÚSTECKÉ SKLÁRNY
Aneb co už se nevešlo do výstavy Flaška.

NAŠI NĚMCI
Nová stálá expozice představuje v celkem 22 výstavních sálech dějiny německy 
mluvícího obyvatelstva českých zemí od raného středověku až po dvacáté století.
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Více informací o akcích na www.muzeumusti.cz
muzeumusti muzeum_usti

Program březen 2023
přednášky, představení a jiné akce

expozice

výstavy

otevírací doba  
Muzeum                      úterý–neděle, 9.00–18.00  
Muzejní knihovna      úterý–pátek,  9.00–17.00  
Bludiště na Větruši    úterý–neděle, 9.00–13.00 a 13.30–18.00

kontakt 
Muzeum města Ústí nad Labem
Brněnská 1000
CZ 400 01 Ústí nad Labem
+420 475 210 937
muzeumusti@muzeumusti.cz

vstupné 
základní | zlevněné | rodinné | školní skup. | předškolní skup. | bludiště zákl. | bludiště zlev. 
100 Kč     50 Kč         200 Kč    30 Kč              20 Kč                      30 Kč                20 Kč
Děti do 3 let a senioři nad 70 let zdarma, není-li stanoveno jinak.   

1. 3. / ST / 10.00–16.00
MUZEUM DĚTEM 
O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH
dětský program, vstupné 100/50 Kč

8. 3. / ST / 17.00 
ALENA BORLOVÁ – ŽENY
vernisáž, vstup volný

9. 3. / ČT / 17.00
střekovský hřbitov
KLADENÍ MÝDLA S JELENEM
pietní akt, vstup volný

9. 3. / ČT / 17.00 / Café Nobel
LEGENDA JMÉNEM T. REX
přednáška, vstup volný s rezervací

11. 3. / SO / 10.45
ZA CHŘESTÝŠI 
NA BAJA CALIFORNIA
přednáška, vstup volný

14. 3. / ÚT / 17.00
PAMĚTI Z KARANTÉNY
křest knihy, vstup volný 

15. 3. / ST / 16.00
MUZEUM ČTE DĚTEM
vstupné: děti 30 Kč, doprovod zdarma

15. 3. / ST / 17.00
NAPOSLEDY „GOTTSTEIN“ 
S JIŘÍM PRECLÍKEM
komentovaná prohlídka, vstupné 100/50 Kč

22. 3. / ST / 17.00
ANTON RAFAEL MENGS
přednáška, vstupné 50 Kč

29. 3. / ST / 17.00
NAPOSLEDY „FLAŠKA“ 
S JAKUBEM DOLEŽELEM
komentovaná prohlídka, vstupné 100/50 Kč

30. 3. / ČT / 17.00
PROMĚNY KRAJINY 
ÚDOLÍ LABE
přednáška a koment. prohlídka, vstupné 50 Kč

do 19. 3. 
EXPERIMENTÁTOR KAREL GOTTSTEIN
Výstava představující unikátní fotoaparáty a fotografie neobvyklých formátů 
experimentátora na poli širokoúhlé fotografie.

do 2. 4. 
FLAŠKA
Příběh ústecké sklárny největší v Rakousko-Uhersku přibližuje ambiciózně 
pojatá výstava.

do 30. 7.
POKLAD NA STŘÍBRNÉM LABI
Údolí Labe je všednodenní kulisou života Ústečanů a patří k přírodním územím 
významným a cenným v evropském měřítku. Výstava vznikla v rámci projektu, 
který byl podpořen z Norských fondů.

od 8. 3 do 28. 5. / muzejní kavárna
ALENA BORLOVÁ – ŽENY
Fotografka a děčínská rodačka se dlouhé roky ve své volné tvorbě věnuje 
portrétům žen, mnohdy v rovině velmi osobní a důvěrné. 

do 30. 4. / Zrcadlové bludiště na Větruši
SEVEROTOULKY
Jan Civín začal před několika lety psát reportáže ze svých mnohdy dobrodružných 
výletů krajinami severních Čech. Seriál tipů na výlety byl v prosinci vydán 
ve stejnojmenné knize.

od 1. 3. do 2. 4. / exponát měsíce 
DOTÝKANÉ RELIKVIE ÚSTECKÉ SKLÁRNY
Aneb co už se nevešlo do výstavy Flaška.

NAŠI NĚMCI
Nová stálá expozice představuje v celkem 22 výstavních sálech dějiny německy 
mluvícího obyvatelstva českých zemí od raného středověku až po dvacáté století.



Naštěstí kůže nepřilnula a ani opakované 
pokusy nevedly ke kýženému cíli. „Chtěli 
jsme na mamuta použít lepidlo Mamut glue, 
ale obávali jsme se, abychom neúmyslně 
nedělali výrobci reklamu a nebyli nařčeni 
ze zištných pohnutek,“ vysvětlil chybnou 
volbu lepidla druhý z radikálů Jiří 
Blackfoot Šerý. Ten si pojistil pevné spojení 
s exponátem ještě policejními želízky. 
Avšak jejich zamknutí na ohon mamuta 
se taktéž ukázalo jako nepevné. Neúspěch 
nakonec útočníky odradil od původního 

plánu okupovat muzeum hodiny, možná 
i dny. Poučeni ze zahraničních příkladů si 
s sebou proto původně dokonce přinesli 
i kýbl na vykonávání potřeby a nápoje 
jako šampaňské a pivo pro udržování 
pitného režimu. Členové skupiny „Vyžvejklá 
bambule“ se museli spokojit jen s drobným 
rozruchem mezi návštěvníky, který svou akcí 
vyvolali, byť se hlasitě dožadovali příchodu 
policie a masmédií, avšak bez odezvy. 

-JIP, muzeumusti.cz-

Teroristický útok lepidlem na muzejní exponáty známý například z loňského 
listopadu z Milána a z dalších míst západní Evropy začátkem února zosnovali 
aktivisté i v prvním českém muzeu. Dva radikálové ze skupiny říkající si „Vyžvejklá 
bambule“ se rozhodli v Muzeu města Ústí nad Labem přilepit k modelu mamuta. 
„Protestujeme za mír a proti bídě,“ prohlásil Radim Neuvirt těsně potom, co si 
dlaně potřel kancelářskou lepicí pastou a pevně je přimknul ke klům.

TERORISTICKÝ ÚTOK 
LEPIDLEM V PRVNÍM 
ČESKÉM MUZEU
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SAUNOVÉ
C E R E M O N I Á L Y

AQUAPARK DĚČÍN
Užijte si nekonečnou pohodu

v podobě zážitkového saunování

Uvolněte tělo i mysl

ÚTERÝ
17:30 • 18:30 • 19:30

PÁTEK
17:30 • 18:30 • 19:30

NUTNÁ REZERVACE: 412 704 218
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23/3  (čtvrtek)  16:30
Dětská vernisáž výstavy Dětská vernisáž výstavy 
Zahrada ctností a neřestí Zahrada ctností a neřestí 
Workshop pro děti s designérkou Workshop pro děti s designérkou 
Helenou Patelisovou

28/3  (úterý)    (úterý)  17:3017:30
Univerzální design – přednáška Univerzální design – přednáška 
s ředitelkou festivalu Zlin Design Week s ředitelkou festivalu Zlin Design Week 
Jitkou Smolíkovou a Anežkou ŘepíkJitkou Smolíkovou a Anežkou Řepík

2929//33  (středa)  19:00 19:00 
BIO DUUL: Saint LaurentBIO DUUL: Saint Laurent
FRA / BEL, 2014, 150 min, r. Bertrand Bonello. FRA / BEL, 2014, 150 min, r. Bertrand Bonello. 
Filmová projekce s uměleckým Filmová projekce s uměleckým 
přesahem v multifunkčním sále přesahem v multifunkčním sále 
– edukace v kinematografii.– edukace v kinematografii.

5/44  (středa)  (středa)  19:00  19:00
DUULežité hovoryDUULežité hovory
Talk show Jana Plouhara Talk show Jana Plouhara 
a Lukáše Černocha v Domě umění, a Lukáše Černocha v Domě umění, 
hosté: BFF, Michaela Spružinová, Jan C. Löblhosté: BFF, Michaela Spružinová, Jan C. Löbl

Kompletníprogram festivalu 
hledejte na duul.cz#designusti

Zahrada ctností a neřestíZahrada ctností a neřestí
F E S T I V A L  D E S I G N  Ú S T ÍF E S T I V A L  D E S I G N  Ú S T Í

vedle VŠ kolejí — K1, K2 
trolejbus  — 57, 58, 59 
autobus  — 2, 7, 18
zastávka Klíše Lázně

Dům umění
Ústí nad Labem
Klíšská 1101/129a
400 96

Sledujte nás online
W — duul.cz

— DumumeniUL
— dum_umeni

Otevírací doba
úterý / středa / čtvrtek 10—18
pátek / sobota 10—17
neděle a pondělí — zavřeno
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HVĚZDÁRNA
A PLANETÁRIUM
TEPLICE

Podrobný program

HVĚZDÁRNA TEPLICE

sobota a neděle
   1300 až 1600   Pozorování Slunce

pátek a sobota
   2000 a  2100   Večerní pozorování

Podrobný program

PLANETÁRIUM TEPLICE
středa a neděle
   1500   Pohádka pro děti
   1700   Pohádka pro děti
   1900   Večerní pořad

Více informací na www.hapteplice.cz

S promo kódem “ENTER UL“ sleva na vstupném



Jan Štípek z Ústí nad Labem je velkou nadějí českého soutěžního lezení. Ve svých 
čtrnácti letech má za sebou už mnoho úspěchů v podobě mistrovských titulů 
z Česka i z Evropy a získal také ocenění v soutěži pro talentované děti Zlatý oříšek. 
Jak sám říká, když zrovna netrénuje nebo nezávodí na umělé stěně, rád si zaleze 
na skalách, přeci jen, prostředí k lezení má tady u nás ideální. Letošní rok jej čeká 
mnoho důležitých závodů včetně Mistrovství světa v Koreji, odkud by si chtěl 
přivézt cenný kov. Více o sobě prozradil v rozhovoru. 

LEZEC JAN ŠTÍPEK: 

MÝM SNEM 
JE OLYMPIÁDA
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Honzo, často jste označován jako druhý 
Adam Ondra. Co na tohle označení 
říkáte?
No, já bych řekl, že mám do toho ještě hodně 
daleko, ale určitě bych chtěl být jednou jako 
Adam a ještě lepší. Hlavně si myslím, že oba 
milujeme skalní lezení.

Jak jste se vůbec dostal k lezení?
Jelikož jsem už od malička sportoval s dě-
dou, který mi dal lásku ke sportu a jezdil 
jsem s ním na kolo, potom závodně plaval.  

Pořád jsem nemohl najít ten můj sport, až 
jednou mi teta ukázala tady v Ústí Hudy 
lezeckou stěnu a zeptala se, jestli tam nechci 
jít a já samozřejmě souhlasil a okamžitě si 
ten sport zamiloval. Začal jsem v lezeckém 
kroužku na Hudy stěně u Petra Brože a pak 
také u Edity Vopatové. Začal jsem jezdit 
s rodiči na závody a každá výhra mě posou-
vala dál a dál.

V jakých disciplínách závodíte?
Závodím už od malička v obtížnosti a boul-



deru, taky jsem často závodil na rychlost 
a v roce 2022 jsem se dostal do české 
reprezentace. Ale s tím už jsem přestal.

Jak probíhají Vaše tréninky? A kdo Vás 
momentálně trénuje?
Moje tréninky vypadají různě, ale takový 
ten asi nejvíce běžný je rozcvička, rozlezení 
a potom hlavní část - buď bouldering nebo 
obtížnost a na konci protažení. Takový 
trénink trvá obvykle 3 až 6 hodin, ale mám 
i různé doplňkové věci k tomu, jako je běh, 

občas kolo a plavání. Můj osobní trenér je 
Tomáš Binter, ale trénuji i s trenéry české 
reprezentace – Sašou Gendovou, Štěpánem 
Wolfem a Kofáčem.

Když zrovna nejste na umělé stěně, kam 
si rád tady u nás chodíte zalézt?
Tak jelikož tady máme krásné pískovcové 
skály, tak rád chodím do Tisé, Labáku nebo 
na Sněžník. V těchto oblastech jsem díky 
Jindrovi Hudečkovi zlepšil techniku nohou, 
což mě hodně posunulo. Jindra se mi hodně 
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věnoval hlavně v období Covidu. Jezdili 
jsme spolu téměř denně lézt do skal.

V loňském roce jste získal titul mistra 
Evropy v obtížnosti a třetí místo na 
mistrovství Evropy v boulderingu, jste 
také několikanásobným mistrem České 
republiky. Jaké další významné závody 
Vás letos čekají?
Tento rok mám hodně cílů, na závodech bych 
chtěl absolutně dominovat na Evropském 

poháru a na Mistrovstvích Evropy a chtěl 
bych si přivézt zlatou medaili z Mistrovství 

světa v Koreji, nejspíše 
z obtížnosti. Na skalách 
bych chtěl vylézt cestu  
o obtížnosti 9a.

Zúčastnil jste se také 
mistrovství světa v ame-
rickém Dallasu. Jaká to 
pro Vás byla zkušenost?
Byla to velká zkušenost, 
na bouldrech jsem za mě 
udělal maximum a byl na 
9. místě. Ale v obtížnosti 
jsem to úplně pokazil 
a byl jsem absolutně 
nespokojený. Myslím si,  
že jsem to mohl udělat 
daleko lépe, ale nervozita 
udělala svoje a skončil 

jsem na 11. místě.

Máte nějakou vysněnou sportovní metu, 
které byste chtěl dosáhnout?
Chtěl bych se dostat na olympiádu a splnit 
tak můj a dědečkův sen.

-es- 
foto: Petr Chodura
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V sobotu 11. 3. 2023
Start závodu v 10.00 hod     
Zadní Telnice v Krušných horách

SKI KLUB TELNICE POŘÁDÁ:    
VEŘEJNÝ LYŽAŘSKÝ ZÁVOD V OBŘÍM SLALOMU

PREZENTACE NA STRÁNKÁCH:

www.telnickyrohlik.cz

GEN
ERÁLN

Í PARTN
ERTELNICKÝ 

ROHLÍK 
2023

TELNICKÝ 
ROHLÍK 
2023
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A dostat se do flow.A dostat

Ústí nad Labem, Kostelní náměstíÚstí nad Labem, Kostelní náměstí
500 M | 1000 M | 3 KM | PUMA RUN 5 KM | ČEZ RUN 10 KM500 M | 1000 M | 3 KM | PUMA RUN 5 KM | ČEZ RUN 10 KM

27 | 05

JE RADOST
BĚŽET!

VÍCE INFORMACÍ 
NAJDEŠ ZDE:

GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI OFICIÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI PARTNEŘI

PODPORUJÍ NÁS

RT2023_Plakát_Usti-nad-Labem_100x164_a.indd   1RT2023_Plakát_Usti-nad-Labem_100x164_a.indd   1 16.02.2023   15:0116.02.2023   15:01
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Martin Drábek tak svůj úspěch poslal právě 
do rodného klubu, svému trenérovi Petru 
Nechybovi a zároveň nedávno zesnulému 
Josefu Rajchertovi, který byl nedílnou 
součástí nejen Martinova karatistického 
života, ale i nás všech.

Jeho starší bratr Dan Drábek, karatista ze 
stejného klubu, byl letos vyhlášen v kate-
gorii dospělí jednotlivci na 8. místě, při pře-

dávání cen Sportovce roku 2022 České unie 
sportu v okrese Ústí nad Labem.

Škola karate Sport Union z.s. Czech 
republic - Shotokan klub Rajchert Ústí 
nad Labem se zabývá výukou karate 
v jeho závodní formě, výukou karate pro 
sebeobranné účely a v neposlední řadě 
i organizováním volného času v dalších 
sportovních aktivitách pro děti a mládež.    

Odchovanec ústeckého klubu karate Sport Union Ústí nad Labem, Martin Drábek, 
vybojoval na okruhu Evropské federace karate bronzovou medaili z Mistrovství 
Evropy. 

OBROVSKÝ ÚSPĚCH 
PRO ÚSTECKÉ KARATE 
V PODÁNÍ BRATŘÍ DRÁBKŮS
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V roce 2018 se stará pneumatikárna na Masarykově třídě v Ústí nad Labem začala 
zvolna přeměňovat v úplně něco jiného, nového, elegantního, se smysluplnou 
funkčností. Díky úsilí jednoho pražského dobroděje se zrodilo „Fitness Centrum 
Gymit“. Zpočátku projektu nebyl osud nakloněn (přesáhnutý rozpočet, Covid...), 
ale vše se nakonec podařilo. 

GYMIT: 

OÁZA RELAXACE 
V SEVEROČESKÉ 
METROPOLI

Nyní poskytuje obyvatelům ústeckého 
regionu skvělou možnost protáhnout 
se, zacvičit si a zarelaxovat. K tomu slouží 
špičkové vybavení v kardiozóně a v po-
silovací části tak vynikající stroje, že jejich 
dodavatel používá Gymit jako showroom, 
protože ani v Praze tak vybavená posilovna 
není. Velmi oblíbené jsou skupinové lekce 

různých typů a náročnosti v klimatizovaném 
a prostorném sále.

Velkoryse pojatý wellness je korunou tohoto 
centra pohybu a zdraví. Dvě sauny, pára, 
vířivka, kneippův chodník, solná jeskyně 
a prostorná a útulná odpočívárna napo-
vídají, že se do Gymitu nechodí jen dřít, 
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ale i regenerovat a uvolňovat stres. Veškeré 
vybavení a moderní architektura by ale 
byly k ničemu, kdyby filozofií firmy nebylo 
přátelské a proklientsky nastavené prostředí, 
které každému příchozímu přináší pocit 
přátelství a pohody.  To je hlavním cílem 
dynamického týmu mladých a sympatických 
lidí, ať už se to týká recepčních, trenérů, 
cvičitelů či obsluhy wellness. Přijďte se 
přesvědčit, první vstup je zdarma včetně 
parkování. Náš personál vám rád poradí, 
jak si zlepšit život. Váš Management 
Gymit CS Fitness. 

Otázky pro lektorku K. Tománkovou: 

Karolíno, v Gymitu už pracujete tři roky, 
co všechno zde máte na starosti?
Občas jsem i sama překvapena, co vše. 
Někdy i něco vytřu nebo smontuji. Haha :) 
Jinak je to všeobecný chod fitka, PR  
a marketing včetně sociálních sítí. Též mám 
na starosti grafiku a různé akce. Zároveň 
jsem osobní trenérkou a lektorkou a k mé 
denní činnosti patří komunikace s klienty.

Zmínila jste, že vedete lekce, které jsou 
tvořeny speciálně pro Gymit. Jaké to 
jsou?
V Gymitu, spolu s majitelem a kolegou, 
vytváříme lekce na míru pro naše klienty, tzv. 
„signature lessons“. Lekce jsou zaměřené na 
určité partie, kde spalujeme tuk, zvyšujeme 

fyzičku a tvoříme svaly. Měníme je po 3-6 
měsících. Říkám jim moje “rodina Plus”, jsou 
celkem 4 - jedinečné a s rychlým účinkem na 
klienty.

Zaujal mě twerk, populární taneční styl, 
na který se hezky kouká, ale zároveň je to 
určitě velká “makačka”, je to tak? 
Twerkem se zabývám 7 let a prošla jsem 
technikou od základů až po Twerk ve 
stojkách. Je to velmi náročné, ale nejvíc 
mne na lekcích baví, když se ženy odvážou 
a uvolní. Zjistí, že každá z nich může dělat 

Twerk a každý zadeček je krásný. 
Miluju celkově tu ženskost  
a v Gymitu se vždy odvážeme 
a jelikož je to makačka, tak i za-
posilujeme. 

Jste několikanásobnou mis-
tryní ČR v latinsko-americ-
kých tancích a latinské tance 
také vedete na skupinových 
lekcích. Jak takový trénink 
probíhá?
Osobně v Gymitu vedu 

DancePlus®, což je jedna ze signature 
lekcí, která je zaměřena na karibské tance, 
převážně Salsu, Merengue, Bachatu a Sam-

bu. Tyto lekce miluji, sama na nich psychicky 
vypnu a vždy ženám říkám, že jsem s nimi 
jak na dovolené. Vždy se sejde  skupina 
žen každého věku a každá si to užívá a je to 
neskutečný pocit.                                                -es-
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S  N Á M I  T O  D O K Á Ž E T E ,  S T A Č Í  J E N  C H T Í T

CHCETE MÍT VYFORMOVANOU POSTAVU?
POTŘEBUJETE RELAX?

BÝT ZDRAVÍ?
CHCETE SE BAVIT?

NEVIDÍTE SVÉ VÝSLEDKY?
RÁDI POZNÁTE NOVÉ LIDI?
U nás si každý najde to své.

V rámci našeho ceníku si vyberou všichni dle svých požadavků a představ.

První vstup ZDARMA
PŘIJĎTE DO GYMIT FITNESS A WELLNESS VE DNECH 

OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NEBO SE PODÍVEJTE NA NÁŠ WEB 
WWW.GYMIT.CZ   

Zajímá vás poměr tělesných hodnot (svaly, tuky, voda) 
a následné pokroky? Přijď k nám na Inbody.
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Nejstarší, klasicizující správní budova z ro-
ku 1857 se nedochovala. Byla poškozena 
během povodní v roce 2002 a v roce 2006 
byla zbourána. Samotná stavba nové
budovy probíhala mezi lety 1929 – 1930.
Desetipatrová správní budova korespon-
duje se soudobou architekturou odnože 
německého expresionismu, která byla
populární zejména ve 20. letech a nava-
zovala na tradice severoněmecké archi-
tektury, tzv. „Backsteingotik“. V německém
prostředí se pro ni používá pojem 
„Backsteinexpressionismus“ či „Klinker-
expressionismus“, podle použitého staveb-
ního materiálu. Tento jakýsi „polabský“ styl 

lze vysledovat na mnoha místech, která 
mohla sloužit jako inspirace při projektování 
správní budovy. V kontextu města Ústí nad 
Labem je však možné formálně příbuzné 
znaky najít například na budově domu 
Riunione s kavárnou Grand v ulici Velká 
Hradební. 

Návaznost správní budovy Spolku na 
německý expresionismus lze interpretovat 
u vybočených nárožních závětrných 
cípů stavby, které vzhledem připomínají 
gotizující opěráky. Zároveň se zdá, 
jako by tento prvek navazoval na starší 
novogotickou správní budovu. Kabřince na 

Stavba v Revoluční ulici čp. 86/1930, která stojí na přemostění Klíšského potoka, 
byla již třetí správní budovou Spolku. Její novogotická předchůdkyně z roku 
1895 se dodnes nachází v blízkosti této „nové“ budovy a obě stavby jsou spojeny 
krčkem.

SPRÁVNÍ BUDOVA 
SPOLKU PRO CHEMICKOU 
A HUTNÍ VÝROBU 
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Foto: Sbírka fotografi í a pohlednic, P1268, Muzeum města Ústí nad Labem,. 



stavbu dodal Spolek pro chemickou a hutní 
výrobu, stejně jako pracovní sílu. Základem 
stavby je železobetonový vyzdívaný skelet 
propojený příčkami, vnější cihelný plášť je 
z lícových klinkerových cihel. Průčelí působí 
stroze, o to více však vynikne fialovohnědý, 
z jedné strany glazovaný obklad a světlý 
portikus, který z hmoty stavby vystupuje. 
Nad tímto zvýrazněním vstupu do budovy 
je průčelí zdobeno šesti sochami od Huga 
Lederera, který byl v té době autoritou 
německého monumentálního sochařství. 
Původem znojemský rodák hledal inspiraci 
v antice, zároveň byl patrně ovlivněn filozofií 
Friedricha Nietzscheho, zejména jeho 
teorií nadčlověka. Lederer se netajil svým 
pangermánským cítěním, které v roce 
1933 vyústilo v členství v NSDAP. Sochy 
působí stroze a čistě, nenalezneme na 
nich příliš mnoho detailů, pouze atributy 
jednotlivých výrobních odvětví. Figury jsou 
robustní s kubizujícími tvary. Pískovcové 
sochy jsou uchycené do konstrukce 
železobetonového skeletu. V původním 
návrhu byly sochy v hlavním průčelí pouze 
čtyři, zatímco zbylé dvě se měly nacházet 
v nárožích severního průčelí. Kompozice 
ovšem byla poněkud neúměrná, proto se 
přistoupilo k současnému kompozičnímu 
uspořádání. V interiéru stavby funguje 
dodnes oběžný výtah, neboli páternoster. 

Autorem návrhu budovy je drážďanská 
architektonická kancelář Lossow und 

Kühne, která navrhovala kromě celkové 
podoby budovy i vnitřní vybavení včetně 
nábytku, okenních a dveřních výplní či 
exteriérových lamp, a to vše na míru pro 
potřeby nové správní budovy společnosti. 
Tato stavba se stala se svými 44 metry 
výšky na několik následujících let nejvyšší 
budovou v Československu, až v roce 1934 
ji převýšila dokončená stavba Všeobecného 
penzijního ústavu v Praze na Žižkově a v ro- 
ce 1939 zlínská Baťova administrativní bu-
dova.  „Nová“ správní budova Spolku je od 
roku 2014 kulturní památkou.  

-Monika Stará, studentka FF UJEP-
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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.
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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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TIP NA VÝLET

ZA BLEDULEMI DO 
SRBSKÉ KAMENICE

Rezervaci Arba najdete na louce v nivě říčky 
Kamenice. Jedná se o malé, ale významné 
území rozprostírající se na rozloze 3,98 hek-
tarů. Území je jako rezervace chráněné od 
roku 1996, předmětem ochrany jsou zdejší 
zachovalá původní společenstva rostlinných 
a živočišných druhů vázaných na louky a pra-
meniště. Jedná se o jeden z nejvýznamněj-
ších mokřadů v regionu.

Asi nejkrásnější přírodní úkaz se zde obje-
vuje časně z jara, a to v podobě kvetoucích 
bledulí. Bílé kvítky pokrývají zdejší louku 
v okolí řeky a jezírka, kam jen oko dohlédne. 
V roce 2016 byly bledule dokonce poprvé 
spočítány za pomoci dronu, celkem jich bylo 
na 46 tisíc! Bledule se zde sčítají už od roku 
1999, nyní už s tím pomáhá moderní tech-
nika. Když se dostatečně nabažíte pohledem 
na bílé květy, můžete se vydat po žluté trase 
kolem jezírka pod skálou a pozdravit zdej-

šího vodníka. U něj se neváhejte občerstvit 
z pramene a pokračujte dále po žluté. 

Trasa vás zavede na vyhlídku Nad jezírkem 
odkud je parádní výhled na Srbskou Kame-
nici. Jen kousíček od vyhlídky se nachází jes-
kyně Kriegsloch. Jeskyni se přezdívá válečný 
domeček, protože v třicetileté válce sloužila 
jako úkryt místním obyvatelům. Přístup do 
jeskyně byl po provaze úzkou skalní štěrbi-
nou. V roce 1896 místní horolezecký spolek 
vysekal ve štěrbině strmé schodiště a jeskyni 
tak zpřístupnil. 

Od jeskyně se vydejte pěšinkou vedoucí 
k místnímu lesnímu divadlu. To bylo vy-
budováno v roce 1924 jako náhrada za už 
dvakrát vyhořelou divadelní scénu ve zdejší 
hospodě a v posledních letech bylo obnove-
no. Z lesního divadla se vydejte po naučné 
stezce Srbská Kamenice zpět do vsi.     -zja, es-

Březen je prvním měsícem jara, kdy ze země 
vylézá čerstvá krása v podobě jarních květů. 
Některé lokality jsou na květy tak bohaté, že 
za nimi jezdí obdivovatelé z širokého okolí. Určitě 
už jste slyšeli například o Pekelském údolí u České 
Lípy, kde zem každoročně pokryjí hotové koberce bledulí 
a sněženek. Podobnou krásu máme ale i u nás, v Českém 
Švýcarsku. Za bledulemi se můžete vydat do rezervace Arba v Srbské 
Kamenici a u té příležitosti objevit některé ze zdejších zajímavostí. 
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Osobně výlety testujeme
a hledáme pro vás ty nejlepší!

OTOČTE ENTER           NÁSLEDUJE

PŘÍLOHA DOMOVNÍČEK


