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Vážení čtenáři,

pokud čtete tyto řádky, znamená to, že 
jste příznivci kultury a tohoto tradičního 
měsíčníku, ke kterému jste si i tentokrát 
našli cestu. Léto je tady. Se vším co  
k tomu patří. Vedrem, suchem, bouřka-
mi, obavami z vysvědčení, těšením se 
na prázdniny a hlavně začátkem letní 
festivalové sezóny. Ta začne s naším 
největším 90tkovým 
festivalem na severu 
- Ústecké Devadesát-
ky 2022, na který vás 
srdečně zvu!

Když jsme koncem roku 
2018 začali chystat první 
ročník, nikdo nám příliš 
nevěřil, že přivezeme 
opravdu reálné hvězdy  
z 90. let. A já se nedivím. 
Kdo by si dokázal před-
stavit, že hvězdy, které 
cestují po celém světě, se 
objeví právě u nás v Ústí 
nad Labem. Jak úsměvné 
pak bylo sledovat 2 UNLIMITED popíjet kávu 
na zahrádce kavárny v centru města, EAST 
17 se sklenkou šampaňského procházet po 
Mírovém náměstí a zpěvačku projektu SNAP! 
Penny obdivovat krásy výhledu na Větruši. 
Naše pořadatelská banda jsou Ústečáci. Ústí 
máme rádi, a tak jsme se rozhodli přispět do 
ústeckého kulturního života.

Poslední dva roky nám všem ukázaly, jak nic 
není jisté. Akci jsme museli dvakrát přeložit. 
Intenzivně jsme se snažili udržet smlouvy 
s umělci, udržet dodavatele, celý náš tým  
a hlavně vás návštěvníky a fanoušky. Pove-

dlo se! I díky podpoře státu, podpoře měs-
ta, kulturního střediska Ústí nad Labem, 
všech našich dodavatelů a vás fanoušků, se 
tak můžeme vrátit v plné síle. Bez omezení, 
bez odkládání si užít opět hvězdy 90. let v nej- 
krásnějším venkovním prostoru pro akce - Let-
ním Kině Ústí nad Labem. Děkujeme!

V pátek 17. června vás tak srdečně zveme 
na festival, který nabídne živá vystoupení 

německých Masterboy 
s původní zpěvačkou 
Beatrix Delgado, hvězdy 
Mr. President, švédské 
skupiny Rednex a slo- 
venského klenotu deva- 
desátek - Maduar. Svojí 
troškou do mlýna přispě-
ju se svým hudebním 
projektem Ondray se 
speciálním 90tkovým DJ 
setem s živým saxofonis-
tou Hrushou. Chystáme 
ještě jednu, možná dvě 
hvězdy, ale to si ještě  
chvíli schováme. Sledujte 
naše internetové stránky 

www.usteckedevadesatky.cz, Facebook a In- 
stagram.

Náš pořadatelský tým pod hlavičkou Veritas 
Consulting, s. r. o. připravuje také Ústecké 
Nebe Plné Letadel a podílí se na každoroční 
přípravě charitativního koncertu Večer 
pro tiché tlapky. Všude tam pomáháme  
a snažíme se udržet kvalitní zábavu v našem 
oblíbeném městě. Budeme rádi, když se  
k nám přidáte!

Ondřej Vodný
spolupořadatel Ústeckých Devadesátek

Č E R V N O V Ý  Ú V O D N Í K
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Jak se dvě sestry z Austrálie dostaly až na Malý Hamburk v Čechách? Cesty 
hudby jsou nevyzpytatelné a my jsme rádi, že ta jejich vede právě k nám :). 
Steph a Georgie tvoří akustické duo, které má zkušenosti s koncertováním 
v různých koutech světa. Momentálně žijí v Berlíně a v červnu se opět objeví 
na několika koncertech v naší domovině (26.6. v Ústí nad Labem). Jak samy 
říkají, na koncerty se moc těší. A kde by si zahrály úplně nejraději? To se dozvíte 
v rozhovoru v rámci tématu měsíce věnovanému Malému Hamburku (rozhovor 
byl veden v angličtině, pozn. red.).



Jste původem z Austrálie, ale své místo jste 
našly v Evropě. Jak se to stalo?
Naše domovská země, Austrálie, má určitě co 
nabídnout. Ale skutečnost, že je v Evropě tolik 
různých zemí, jazyků, kultur a přitom jsou 
tak blízko u sebe, je pro dvě sestry ze Sydney 
stále velmi fascinující. Je to ideální místo pro 
cestování, sdílení naší hudby, učení se jazyku 
a poznávání úžasné rozmanitosti na jednom 
místě. 

Právě probíhá jarní turné Sissos, které 
začalo v Berlíně. V červnu plánujete 
nějakou dobu zůstat v České republice. Co 
vás sem přivedlo? 
V České republice vystoupíme už potřetí. Náš 
booking agent nás loni v létě spojil s jedním 
koncertním místem a od té doby 
už jsme navázaly další spoluprá-
ce a potkaly spoustu nadšených  
a přátelských lidí, kteří pracují  
v kultuře. Milujeme to tady a vždy 
se těšíme, až se sem zase vrátíme. 

Máte před vystoupením v Česku 
nějaká očekávání?
Jsou dvě věci, které jsme o Česku 
věděly, než jsme sem přišly. Že je 
zde opravdu hodně hradů a že 
bychom měly ochutnat uzené sýrové nitě. 
Můžeme potvrdit, že jsou vynikající :).

Jaký je váš hudební styl? Máte nějaké 
vzory?
Hrajeme folk/soulovou hudbu. Milujeme 
vyprávění příběhů, výrazný zpěv a vokální 
harmonii. Našimi nejobdivovanějšími umělci 
jsou Bob Dylan, Amy Winehouse, First Aid Kit, 
Patty Smith a Simon & Garfunkel.

Jste sestry, které spolu hrají a zpívají. Kdy 
jste se rozhodly společně vystupovat před 
publikem?
Ve skutečnosti to bylo mnohem později, než 
si většina lidí myslí. Poprvé jsme hrály jako 

duo až v roce 2018. Většinu naší kariéry jsme 
vystupovaly jako sólové umělkyně.

Je to práce na plný úvazek nebo máte  
i jinou kariéru?
Žijeme hudbou. Vystupování zabírá většinu 
našeho času, ale zabýváme se i dalšími aspekty 
umělecké branže, jako například bookingem, 
psaním, nahráváním, zvukařinou či pořádáním 
akcí. Hudba je náš život, naše práce a nemohlo 
by tomu být jinak.

Jak jste strávily „covidové prázdniny“? 
Covid jsme trávily tak, že jsme se více 
zaměřovaly na naši techniku   a rozšiřovaly své 
muzikantské dovednosti. Obě máme u sebe 
doma vyhrazenou místnost plnou nástrojů, 

takže lockdown pro nás obě znamenal větší 
ponoření právě do hudby. Steph se zaměřila 
na bicí a Georgie zase na sólovou kytaru a klavír. 

Máte nějaké oblíbené místo, kde rády 
vystupujete?
Nemáme úplně jasného favorita, ale baví nás 
hrát na malých a intimních koncertech, jako 
jsou koncerty v obýváku nebo v jazzových 
klubech. Milujeme spojení s publikem a ty 
nejkouzelnější okamžiky pocházejí právě  
z malých vystoupení v rohu útulného baru. 

A místo, kde byste si přály vystoupit?
Na to existuje jediná odpověď. Colours of 
Ostrava :).                                                                         -es-
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Můžete už nyní prozradit nějaké zajímavé 
hudební hosty, kteří se na Malém Hamburku 
objeví? 
Je trochu relativní, který účinkující je pro 
koho zajímavý. Jsem rád, že opět uvidíme 
australské duo Sissos (26.6.), rakouskou 
multiinstrumentalistku Marley Wildthing (19.6.), 
nově přivítáme výbornou ukrajinskou zpěvačku 
Lucii Chugai a vrátí se k nám i Gerald James Clark 
(JAR). Velkou radost mám i z toho, že poslední 
koncert všech Malých Hamburků uzavřou ústečtí 
Točílas ještě s Danem a Oldou za mikrofony. Ale 
máme před sebou celkem 45 koncertů různých 
umělců a věřím, že každý z nich si své fanoušky 
najde. I o tom je Malý Hamburk, chceme, aby se 
u nás líbilo všem generacím a co nejvíce divákům. 

Chystáte pro Ústí nějaké novinky? 
Po dvou letech začínáme opět již v červnu (12.6.) 
a co se týká novinek, budou některé v oblasti 
účinkujících. Jsem rád, že tým organizátorů 
zůstává stejný. Zvukař Marek Ženkl a moderátorka 
Zuzka Procházková jsou pro mne jistotou, že bude 
vše klapat a hudebníci se k nám budou rádi 
vracet. A jsem rád, že po těch letech se hudebníci 
sami hlásí, že si u nás chtějí zahrát. Uvítal bych, 

kdyby se na naší akci nabalily akce další, spojené 
s nabídkou zájmové činnosti v Ústí nad Labem. 
Třeba se něco povede.  

Novinkou bude také zahájení hudebních 
nedělních odpolední v Mostě. Pod jakým 
názvem a kde se zde budou akce konat? 
Budou se jmenovat Neděle ve středu a konat se 
budou v Radničním parku, plánujeme je však 
v budoucnu přestěhovat do parku Střed, kde 
je již vytvořen projekt nového pódia. Proto ten 
název. Vždy se bojím, jak lidé v novém městě 
naše akce přijmou, v Ústí jsem tu obavu měl také, 
tak uvidíme. V Mostě však v letošním roce budou 
akce probíhat pouze každou druhou neděli, ale 
zase jsme začali již 22. května. Kromě nového 
projektu v Mostě jsem od letošního roku rozšířil 
stejný projekt i v Bílině pod názvem "Nedělní 
Kafáč" a jak název napovídá, akce se konají na 
Kafáči v parku Na Kyselce. Dělám program již pro 
5 měst a sám jsem zvědav, zda to vůbec zvládnu. 
První akce v Mostě i v Bílině proběhly již 22. května 
a mám obrovskou radost z návštěvnosti, ohlasů 
návštěvníků i z ohlasů účinkujících. Tak snad to 
všechno klapne. Na mne je to novinek až až :-)

-es-

Hudební neděle jsou v několika městech severních Čech velmi oblíbeným a již 
tradičním místem setkávání. Nejinak je tomu i v Ústí nad Labem. O letošních 
novinkách i hostech jsme si popovídali s organizátorem Antonínem Moravcem.

MALÝ HAMBURK 
ZAČNE UŽ V ČERVNU
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AMFITEÁTR V KAMPUSU
UJEP (Pasteurova 1)

létoFilmové

Každý

čtvrtek
v

červnu

Vstup
zdarma

OBČERSTVENÍ JE MOŽNÉ ZAKOUPIT V KAVÁRNĚ KAMPUSKA

VÍCE INFORMACÍ NA:
WWW.UJEP.CZ

od 17:30

s UJEP
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O JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA

PROPOJÍ STARÉ 
I NOVÉ HRDINY

PREMIÉRA

9.6.

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

„Jurský svět: Nadvláda“ je dlouho očekávaným pokračováním Jurského světa – 
Zániku říše z roku 2018. Příběh fi lmu se odehrává čtyři roky po zániku ostrova 
Isla Nubar, původního domova oživlých jurských tvorů. Ti se mezitím začali 
kontrolovaně i nekontrolovaně rozmnožovat a v důsledku toho si lidé museli 
zvyknout na jejich přítomnost v jejich ekosystému, i na to, že už patrně nestojí na 
vrcholu potravního řetězce.

Nabízíme práci pro lodníky
NA LUCEMBURSKOU PRACOVNÍ SMLOUVU
Díky tomu jako naši zaměstnanci  získate také všechny výhody Lucemburské pracovní smlouvy.  
Všechna administrace a support se bude vykonávat na pobočce v České a Slovenské Republice i nadále.

WWW.TMLG.LU

PŘIDEJTE SE K NÁM       +421 948 699 352  |  jiri.pilnacek@tmlg.eu

Naším cílem je
SPOKOJENÝ ZAMĚSTNANEC

M A R I T I M E    S H I P P I N G    S E R V I C E SM A R I T I M E    S H I P P I N G    S E R V I C E S
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Jurský svět: Nadvláda není jen druhým 
pokračováním Jurského světa z roku 2015 
a tím pádem završením aktuální trilogie. 
Zároveň jde o završení původní trilogie 
Jurských parků z let 1993, 1996 a 2001. 
Nadvláda tak uzavře všechno, co uzavřít jde 
a za celou jurskou érou udělá definitivní 
tečku. Proto tentokrát nestačí jen hlavní 
tahouni Jurských světů, 
tedy Chris Pratt a Bryce 
Dallas Howard. Ti tento- 
krát dostávají k ruce i za- 
sloužilé tahouny původ- 
ních filmů, tedy přede-
vším Sama Neilla, Lauru 
Dern a Jeffa Goldbluma.

Noví hrdinové tak budou 
muset spojit síly s těmi 
starými a společně nejen 
přežít, ale hlavně vyřešit 
dinosauří problém jed-
nou pro vždy. Otázkou 
je, jestli se s letošním 
Jurským světem opravdu 
všechno uzavře. Pokud 
film totiž utrží ohromné 
peníze, bude mít studio spoustu důvodů  
v sérii nějakým způsobem pokračovat. 
Jestli to bude ale třeba formou seriálu nebo 
dalšího filmu s novými hrdiny nebo jakkoliv 
jinak, se teprve uvidí. 

Filmu předcházelo 18 měsíců příprav, už jen 

protože se natáčel v různých lokacích Havaje, 
Malty, Egypta a USA. Natáčení probíhalo 
také v Pinewood Studios v Londýně a The 
Bridge Studios v Kanadě. Režisér Colin 
Trevorrow před samotným uvedením 
snímku prozradil, že Nadvláda bude oslavou 
celé šestidílné série, která začala už Jurským 
Parkem (1993) na počátku devadesátých let.

Ve snímku se objeví  Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard, Jake Johnson, Laura Dern, Sam 
Neill, Jeff Goldblum, BD Wong, Dichen 
Lachman, Daniella Pineda, Justice Smith, 
Omar Sy, Campbell Scott, Kristoffer Polaha, 
Isabella Sermon a další.

-red-

Nabízíme práci pro lodníky
NA LUCEMBURSKOU PRACOVNÍ SMLOUVU
Díky tomu jako naši zaměstnanci  získate také všechny výhody Lucemburské pracovní smlouvy.  
Všechna administrace a support se bude vykonávat na pobočce v České a Slovenské Republice i nadále.

WWW.TMLG.LU

PŘIDEJTE SE K NÁM       +421 948 699 352  |  jiri.pilnacek@tmlg.eu

Naším cílem je
SPOKOJENÝ ZAMĚSTNANEC

M A R I T I M E    S H I P P I N G    S E R V I C E SM A R I T I M E    S H I P P I N G    S E R V I C E S



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

Film Baze Luhrmanna “Elvis” o životě a hudbě Elvise Presleyho (Austin Butler) z pohledu 
jeho komplikovaného vztahu s tajemným manažerem, plukovníkem Tomem Parkerem 
(Tom Hanks). Příběh se zabývá složitou dynamikou mezi Presleym a Parkerem, která trvá 
více než 20 let, od Presleyho vzestupu ke slávě až po jeho nebývalou slávu, na pozadí 
vyvíjející se kulturní krajiny a ztráty nevinnosti v Americe. Ústřední postavou této cesty 
je jedna z nejvýznamnějších a nejvlivnějších osob v Elvisově životě, Priscilla Presleyová 
(Olivia DeJonge). „Je to můj typický fi lm, něco jako Moulin Rouge, který jsem natočil 
v roce 2001. Ale tenhle jsem sledoval více pohledem reálného světa. Myslím, že díky 
tomu bude divákům bližší. Uslyší v něm klasické písničky, budou znát příběh Elvise, 
a navíc jsem se ho snažil více přiblížit mladší generaci,“ uvedl režisér Luhrmann.

PREMIÉRA

23.6.
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Hrdiny komedie Pánský klub jsou muži, kteří se sešli 
na terapii. Doufají, že udělají něco se svou závislostí 
na erotice. Majitel cykloservisu, mladý učitel, 
odborník na počítače, stárnoucí scenárista a vyžilý 
rocker se pokoušejí dát svoje životy dohromady. 
Pomoci by jim s tím měla čerstvě dostudovaná 
psycholožka, pro kterou ale bude střet s realitou 
možná trochu bolestivý. 

PÁNSKÝ KLUB

V pokračování komedie Párty Hárd se vrací kámoši 
Miky a Tomáš, kteří se po roce už trochu oklepali 
z událostí předchozího fi lmu a po maturitě 
chtějí vyrazit na proslulou Ibizu východu – na 
Mácháč, legendární místo plné mejdanů, muziky 
a nevázaného sexu.

PÁRTY HARDER: 
SUMMER MASSACRE

ČERVNOVÉ ČESKÉ PREMIÉRY V KINĚ

PREMIÉRA 23.6.

PREMIÉRA 2.6. K
IN

O



Respektovaného náčelníka hasičů hraje 
Miroslav Krobot, pro něhož teroristické 
nebezpečí představuje nebývalou vzpruhu, 
i proto se do ochrany vsi vrhne se vší silou. 
Michal Isteník je jeho mladší chráněnec, 
jenž se těší na své první dítě a poznává, co to 

je mít přehnaný strach o rodinu. Má dobré 
srdce, jen moc věří tomu, co mu kdo řekne 
a co zjistí na internetu.

Film ukazuje konkrétní situaci, jeho dů-
ležitým tématem je strach, nejistota a zma-

Sbor hasičů z jedné vesnice bude čelit úplně jiné výzvě, než přináší obvyklý oheň. 
Klidný a spokojený život ve vsi totiž zničí podezření na akci teroristů. Obyvatelé 
vesnice se chystají na Velikonoce, probíhá jarmark, chlapi před hospodou 
komentují zelené pivo a nebezpečí chemtrails, když oslavu na návsi naruší náraz 
dodávky do kašny. Řidiči se podařilo zmizet a nikdo si nemůže být jistý, co se 
vlastně stalo. Lidé jsou nicméně přesvědčeni, že šlo o teroristický čin, a zdá se, 
že bezpečí vesnice teď závisí na hasičích, jejich odhodlanosti a akci.

KDYBY 
RADŠI HOŘELO

K
IN

O

PREMIÉRA

16.6.



tenost dnešní společnosti vyplývající z pře-
míry informací. „To je dnes problém všude, 
nejen u nás. V klasických médiích a v oceánu 
internetu dnes zpochybníte jasnou pravdu 
a fakta a stejně tak najdete hlasitou podporu 
pro lecjakou pitomost. Je snadné pak obojí 
zaměnit,“ říká producent Pavel Vácha.

Stylem a zpracováním navazuje snímek na 
poetiku fi lmů Ivana Passera nebo Jaroslava 
Papouška. „Během vývoje fi lmu nám to lidé 
často říkali. Nejde však o záměr, ale oba, 
včetně Miloše Formana, jsou pro mě v tvorbě 
velikou inspirací,“ popisuje režisér a současně 
autor scénáře Adam Koloman Rybanský. 
„Součástí mého přístupu je absurdita, humor 
a civilní herectví kombinované s neherci. 
Chtěl bych žánr komedie o obyčejném 
člověku aktualizovat do dnešní doby a navrátit 
mu závažnost, kterou často měly právě 
komedie z 60. let. Při práci klademe důraz 
na kontrasty vážného a komického, které 
vytváří všudypřítomnou absurditu života,“ 
dodává režisér ke stylu fi lmu. V hlavních 
rolích se objeví Michal Isteník, Miroslav 
Krobot, Anna Polívková, Vladimír Škultéty, Jiří 
Vymětal, Martin Šesták, Václav Hrzina, Marek 
Pospíchal, Albert Čuba a další. 

Film je celovečerním debutem mladého 
režiséra a scenáristy Adama Kolomana 
Rybanského, jenž jím také uzavírá své 
studium na FAMU. Rybanský ale není bez 
zkušenosti, už jeho krátkometrážní snímek 

Přátelské setkání nad sportem, promítaný 
na FAMUfestu, lze vnímat jako předehru 
ke Kdyby radši pršelo. I v něm sledujeme 
hemžení postaviček na vesnickém 
sportovním zápase. Jde tedy zřejmě o ně-
co, v čem se Rybanský, sám vyrůstající na 
vesnici, zhlédl. Za Přátelské setkání nad 
sportem a svůj další školní fi lm Home Sleep 
Home byl v kategorii studentských fi lmů 
nominovaný na Českého lva.             

-red-
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Kde všude se bude hrát? 
Začínáme koncem května a hrajeme do 
10. července. Pak zas v srpnu a nově i pár
termínů v září. Hrajeme v Muzeu, na kou-
pališti v Brné a na hradě Střekov. Letní 
premiéru Mluviti pravdu tentokráte ode-
hrajeme 18. června u nás v divadle. Stejně 
tak derniéru naší legendární pohádky 
Ronja, dcera loupežníka odehrajeme 
naposledy 28. června u nás v divadle. Jinak 
vše venku. A v srpnu se můžete těšit na náš 
tradiční týdenní festival Divadelní zahrada 
v zahradách Českého rozhlasu Sever. 

Na kolik venkovních inscenací se diváci 
mohou těšit? 
V Ústí i s Divadelní zahradou a několika 
zářijovými termíny ke třiceti, ale hrajeme 
i jinde, například v Jimlíně, Děčíně, Tepli-
cích, ale i mnohem dál - Praha, Hradec, 
Ostrava atd. 

Mezi inscenacemi se objeví i Černá sa-
nitka - černá teenagerská komedie, jejíž 
příběh se odehrává v Ústí. Na jakých 

lokacích se bude inscenace hrát?
To Vám zatím nemohu prozradit, poněvadž 
lokaci se diváci, kteří si zakoupí vstupenku 
v předprodeji, dozví až v den představení po 
SMS. Ostatním nabídneme v odpoledních 
hodinách před akcí místo konání na webu 
a Facebooku. Budou si pak moct koupit 
lístek ještě i na místě. 

V rámci jubilejní 50. sezóny Činoherního 
studia bude poslední letošní premiéra 
uvedena 18.6. Jedná se o hru Mluviti 
pravdu. Jaký příběh vypráví?
Je to dramatizace jedné z nejslavnějších knih 
ústeckého spisovatele Josefa Formánka. 
Josef nám dal na knihu práva a posléze se 
s režisérem Filipem Nuckollsem domluvili, 
že v naší dramatizaci bude hrát sám sebe. 
V knize totiž autor vystupuje, takže my na 
jevišti budeme mít živého Formánka :). Moc 
se na tenhle příběh dvacátého století těším. 
Děj se částečně odehrává v Ústí nad Labem 
a víc už prozrazovat nebudu, koneckonců si 
knížku můžete sami přečíst.  

-es-

Činoherní studio se v letních měsících přesune z divadla na několik míst nejen 
v Ústí nad Labem v rámci Letní štace 2022. O programu jsme si popovídali 
s ředitelem Činoheráku MgA. Jiřím Antonínem Trnkou.  

ČINOHERÁK
NA VZDUCHU
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Letní 
štace 22

květen—červenec

muzeum, koupaliště, hrad, 
divadlo a ještě někde

premiéra Mluviti pravdu ✺ Najal jsem si vraha ✺ Černá sanitka ✺ Anšlus
Sen noci svatojánské ✺ Pábitelé ✺ Býk Ferdinand ✺ Pan Theodor Mundstock

Bratrstvo kočičí pracky ✺ Harila aneb Čtyři z punku a pes ✺ Ronja, dcera loupežníka

Kompletní program a vstupenky ✸ cinoherak.cz ✸
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Červen

Černá sanitka

Sen noci svatojánské

Býk Ferdinand

út

pá

pá

21.00

20.00

17.00

dle souřadnic GPS

hrad Střekov

hrad Střekov

Pan Theodor Mundstock
st 20.00 Muzeum města Ústí nad Labem

Jeden konkrétní osud českého Žida v době protektorátu.

Nejhranější Shakespearova komedie znovu v Činoherním studiu!

Pohádka o dobromyslném býkovi, který se utkal se španělskými toreadory.

Epopej dvacátého století o hodnotě lidského života.

Hra o náhodě, lásce a smrti.

Černá teenagerská komedie.

1. 6.

7. 6.

3. 6.

3. 6.

Najal jsem si vraha
po 20.00 Muzeum města Ústí nad Labem

6. 6.

Černá sanitka
so 21.00 dle souřadnic GPS

11. 6.

Mluviti pravdu
so 19.00 Velký sál

18. 6.

Letní štace 22

Letní štace 22

Letní štace 22

Letní štace 22

Letní štace 22

Letní štace 22

Letní štace 22 Premiéra

Harila aneb Čtyři z punku a pes
út 20.00 koupaliště Brná

21. 6.

Ronja, dcera loupežníka

Sen noci svatojánské

út

čt

18.00

20.00

Velký sál

hrad Střekov

Rodinná paralela Romea a Julie, avšak se šťastným koncem.

Kouzla a čáry, láska a nenávist, vina i trest. Ve světle snu z noci svatojánské.

28. 6.

30. 6.

Mluviti pravdu
po 19.00 Velký sál

Závratná jízda čtyř punkerů, která nekompromisně posouvá hranice reality.

20. 6.

cinoherak.czSezóna 50 Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o.
Varšavská 767/7, 400 03 Ústí nad Labem. Změna programu vyhrazena.

Pábitelé
st 20.00 koupaliště Brná

22. 6.

Pábitelé
čt 20.00 koupaliště Brná

23. 6.

Mluviti pravdu
so 19.00 Velký sál

25. 6.

Na co se napijeme? Na lásku! Na noci, který ještě přijdou!

Derniéra

Letní štace 22

Mexický český německý Rakušan na pouti dvacátým stoletím.

I. Repríza

II. Repríza

Letní štace 22

Letní štace 22

Letní štace 22

Letní štace 22

Letní štace 22

Letní štace 22
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Legendární Ústecké Devadesátky jsou zpět! A bude to pořádná jízda. V Letním 
kině se objeví takové legendy 90’s taneční muziky jako Masterboy, Rednex, Mr. 
President a další. Devadesátky proběhly v Ústí poprvé v roce 2019 a představily 
se zde takové hvězdy jako 2Unlimited, Snap!, Captain Jack, East 17 nebo Milli 
Vanilli. Pak přišel Covid a ročníky 2020 a 2021 se neuskutečnily. O to větší je teď 
žízeň po takovéhle skvělé akci pod širým nebem. Tak na nic nečekejte a kupte si 
lístek nebo přijďte s tím, který máte z neuskutečněných Devadesátek v předešlých 
dvou letech. Bude párty :)

HVĚZDNÁ JMÉNA 
NA ÚSTECKÝCH 
DEVADESÁTKÁCH
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MASTERBOY & BEATRIX DELGADO
Masterboy je německá hudební skupina, 
která vznikla roku 1990. Jejími členy jsou 
zpěvačka Beatrix (Trixi) Delgado, Tommy 
Schleh a Enrico Zabler. Mezi nejznámější hity 
patří Feel the Heat of the Night, Anybody,  
I Got to Give It Up, Generation of Love nebo 
Everybody Needs Somebody. Po roce 2003 
se skupina na čas odmlčela, návrat na pódia 
pak proběhl v roce 2013. V roce 2018 o so- 
bě Masterboy dali opět vědět vydáním 
songu a videa Are You Ready.

MR. PRESIDENT
Mr. President je německý projekt 
nejvíce známý díky svému hitu 
Coco Jamboo z roku 1996. 
Skupina je v Evropě známá také 
díky tanečním hitům Up'n Away, 
I'll Follow the Sun, I Give You My 
Heart a dalším. V současnosti 
se jedná o duo, kde vystupuje 
LayZee společně se zpěvačkou 
Ericou Kovács.  

REDNEX
Další skvělou peckou na Deva-
desátkách bude Rednex - švédská 
poprocková skupina, která svoji 
dráhu započala v polovině 90. let 
minulého století. Na svém kontě 
má přes 10 milionů prodaných 
nosičů a v žebříčcích bodovala se 
svými hity jako Cotton Eye Joe, 
Old Pop in an Oak, Wish You Were Here 
nebo Spirit of the Hawk. 

MADUAR
Maduar je slovenská hudební skupina hrající 
pop a dance. Byla založena 1. srpna 1986  
v Rimavské Sobotě. Jediný česko-slovenský 
zástupce, který se prosadil na eurodance 
scéně devadesátých let. Aktuálně působí 
v Miami, odkud dorazí vystoupit právě na 
Ústecké devadesátky. Určitě se zavlníte do 

rytmu hitů jako Do It, Hafanana nebo I feel 
Good. Letos jsou na scéně neuvěřitelných 
36 let. 

ONDRAY & HRUSHA
S exkluzivní saxo-DJ devadesátkovou 
show se představí Ondra Vodný spolu se 
saxofonistou a DJ Hrushou. Ústeckého 
rodáka Ondru Vodného můžete znát jako  
moderátora rádia Evropa 2, DJ a hudebního 
producenta. Nebo z našeho úvodníku :). 

V roce 2019 vystoupil např. v nejlepším klubu 
světa – Hi Ibiza a v legendárním londýnském 
klubu Ministry Of Sound. Postaral se také  
o warm up před 2 UNLIMITED v naplněném 
Letním Kině Ústí nad Labem se speciálním 
Eurodance DJ Setem. Hrusha je DJ, který 
své sety doprovází live hrou na saxofon  
a pravidelně vystupuje s velmi známou  
a populární kapelou Sebastian. Od roku 
2012 spolupracuje také se společností Red 
Bull.                                                                        -es-
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Možná po třech, čtyřech letech si teď 
v červnu 2022 koncert v ústeckém 
Letním kině  zopakujete. Jak na premi-
éru v amfi teátru vzpomínáte, jaká byla 
zvukově a co zážitek s fanoušky? 
Určitě se těšíme a celkem jsme zvědaví jak to 
bude po covidu s lidma vypadat! 

Byl tehdy TroubleGang jiný, než dnes? 
Lidé i intenzita, nápady, drsnější rýmy?
Byla trochu jiná sestava. Odešel nám 
bubeník a kytarista. Myslim si, že jsme 
zase víc hudebníci. Už to neni jen rap. 
A samozřejmě s věkem je člověk čim dál víc 
sebekritickej.

Má název TroubleGang zdůraznit, že to 
s kapelou nebude až tak jednoduché? Že 
jste, v čele s Vámi, ostří týpci?
Nemyslim si. Spíš kapela plná tzv. under-

dogs. Lidí, který všichni podceňovali, nevěřili 
jim, že něco dokážou. 

Změnil Vám nějak život životopis Otakar 
III.? Byla kniha i Vaší terapií, jak dát 
důstojně sbohem svému báječnému 
tatínkovi?
Je to spíš taková výpověď. A je tam spousta 
hezkých fotek, který můžou mít děti jednou 
jako hezkou vzpomínku. O tátovi tam 
mluvim otevřeně taky, ale s taťkou jsem se 
rozloučil po svym sám v sobě.

Mimochodem, co by pro Vás bylo v životě 
jinak nebýt jeho příkladu a kytary? Když 
se ohlédnete, je logické, že se právě 
on s maminkou dali dohromady? Žili 
muzikou, oba pro ni dost udělali, báječná 
maminka dělá dodnes...
Tak geny se dědí. My tu muziku opravdu 

Marpo & TroubleGang a Robin Zoot vystoupí v Letním kině v Ústí nad Labem, a to 
už 4. června! Rapper Marpo poskytl u té příležitosti rozhovor, v němž prozrazuje 
něco málo ze svého hudebního i osobního života. 

MARPO: 
UŽ TO NENÍ JEN O RAPU
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v rodině máme. Např. děda, kterýho sem 
nikdy nepotkal, byl skvělej trumpeťák. Bylo 
logický, že budu dělat hudbu. Mamka je 
manažerka kapel dodnes. Táta na mě nikdy 
netlačil, nechal mě si nástroj vybrat sám. 

Bůh ví, jak by šel život Petry Janů 
i českého rocku, nebýt tatínkovy kytary 
a jeho desek (s ní), Motorestu, Exploduj! 
i Já-My? Silně ovlivnil i  dokonale báječné 
Neckářovo dvojalbum Planetárium...
Já mám hodně rád táty solo tvorbu, obzvlášť 
desku Super-Robot! To doporučuju! 

Baví mě dost Vaše poslední album 
Backwoods Bred, šikovně, zajímavě, 
působivě spojující hip hop, blues 
i country s atmosférou močálů v USA, 
prostředí vzniku drsných krimi seriálů 
Temný případ. Mám je rád, užívám si je, 

první série je pro mě špička. Jak moc to 
je či není náhoda, že jste se inspiroval 
právě tam?
Obecně poslouchám country už minimálně 
10 let. Pojim žánry, který mě baví. Nemám 
rád škatulkování! Jsem muzikant, můžu si 
vlastně dělat co chci. Louisiana je nádherný 
místo. Lehce temný, ale se skvělou 
atmosférou a super lidma. Mimochodem, 
bar, kde se natáčel klip Bad Man a kde Rusty 
Cole (Mathew McConaughey) pracoval, už 
tam bohužel neni. Hurikán :( 

Jak moc jste si se svou novou hudbou 
nechal od blízkých radit? Podílela se 
Lenny na albu i nápady a zpěvem? 
Či „jen" pomohla pohodou domova, 
atmosférou klidného chodu domácnosti?
Hodně věcí s Lenkou probírám, zajímá 
mě její názor, ale stejně v první řadě to 
musim cejtit já, že to je správně. Často jsme 
s Marcusem Tranem a Ironkapem jezdili 
mimo Prahu na různé pobyty, abychom 
mohli právě skládat!  Pomáhá se odtrhnout 
od tý denní všednosti.

TroubleGang vydal album Dva dávno, 
v Ústí uslyšíme i jeho aktuální novinky. 
Chystáte další album? 
Upřímně, máme něco rozpracovanýho, ale 
kvůli zápasu nebyl vůbec čas ani chuť. 

Minule, když jste hráli s TroubleGangem 
unikátní koncert v O2 Aréně a vyprodali 
ji, bylo tu na programu Vaše minulé 
sólo album Dead Man Walking (2018). 
Uslyšíme teď od TroubleGangu i hity 
z  unikátní „americké" krimi novinky? 
Dle mě by to bylo logické, zvlášť, když 
se teď  dlouho nehrálo. Ty songy jsou 
pestré, zajímavé...
Určitě, playlist je takovej průřez všema 
hitama!

Díky za rozhovor.                                             -js-
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Michal Hrůza Lucie Vondráčková

Vojta Nedvěd  YO YO BAND

Petr Kocman TAXMENI

SISSOS (Austrálie) a další

V sobotu autorská soutěž JUNIOR SONG,

v neděli hlavní soutěž INTERPORTY

Předprodej: Recepce Domu Kultury, 

Informační střediskoměsta 

www.vstupenkyusti.cz

www.interporta.cz

Soutěží hudebníci z deseti zemí 

Evropy, Ameriky a Afriky

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ SOUTĚŽ
18. a 19. 6. 2022Severní Terasa U LAGUNY    Ústí nad Labem

Austrálie

Česká 
republika

Finsko

Nizozemsko

Rumunsko

Venezuela   

Slovensko

Španělsko

USA

Pobřeží 
Slonoviny

Velká 
Británie
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VYPSANÁ FIXA · ANETA LANGEROVÁ · VENTOLIN
ZRNÍ · VLTAVA · WE ARE DOMI · JIŘÍ SCHMITZER · MUCHA

BÁRA HRZÁNOVÁ & BACHTALE APSA · MICHAL HORÁK
KVĚTY · THE ATAVISTS · LAZER VIKING · SCOTT & LILA DE

HELLO MARCEL · BOOKIE BAKER CAN · MADHOUSE EXPRESS
IBY POP & ANNA POLÍVKOVÁ · SHIZZLE ORCHESTRA

TOOT ENSEMBLE · JIŘÍ IMLAUF · OFERA UA · DCGROUND
MALEJ PÉŤA FT. ELJEL · TIMBALOOLOO · MARJARI
SEVERNÍ NÁSTUPIŠTĚ · PAPÍR SKLO PLASTY · BURY

CAMELOT & LANCELOT FT. JB · GARÁŽOVÝ KVÍZ ON TOUR
AUTORSKÉ ČTENÍ · FILMY · DIVADLO · VÝSTAVY 

BUSKING · FOOD ZÓNA 
& DALŠÍ!

9–11/6 2022

FESTIVALCESKAKAMENICE.CZ

Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice – Bad Schandau / Internationales Musikfestival Česká Kamenice – Bad Schandau 

VSTUPNÉ
DOBROVOLNÉ
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Valtířov

www.nastojaka.cz

5. července 2022
od 19,00 hodin

Marina kemp Valtířov
Karel Hynek, Richard Nedvěd,

Vojtěch Záveský
Vstupné v předprodeji za 300 Kč a na místě 350 Kč

Možnost parkování a ubytování v chatce či vlastním stanu
Vstupenky lze zakoupit v restauraci Kovárna v Marina kemp Valtířov
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11:00 Bojiště za Horkou
- Stánky s občerstvením
- Vojenské ležení
- Dětské kolbiště a střelnice
- Jízdy na koních

12:30 Průvod z náměstí
13:00 Program za Horkou

- Slovo starosty
- Subulcus (dobová hudba)
- Hradní paní Štěpánka z

Košumberka (ukázka
palných zbraní)

- Vozová hradba
- SHR Knínice (vystoupení

na koních)
cca 16:30 Bitva Na

Běhání
- Rytířské turnaje

vstup zdarma
Pořádá město Chlumec a SHŠ Honesta
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Běhání
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vstup zdarma
Pořádá město Chlumec a SHŠ Honesta
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KOLOcafé při procházce nebo projížďce po 
nábřeží zaujme nejen svou polohou, ale 
také vizuálem. Nachází se totiž v lodním 
kontejneru, který je doplněn o letní terásku. 
Jedná se o originální koncept mobilního 
rodinného centra, které je otevřeno 
celoročně. Můžete si tu dát dobrou kávu,  
zdravé občerstvení, alko i nealko drinky, 
zmrzlinu a další dobroty. Pro cyklisty je zde 
k dispozici nový multifunkční stojan - servisní 
cyklostanice, u které si můžete opravit 
drobné závady či dohustit pneumatiky.

Kavárna je nyní ve fázi výstavby nového 
pódia. „Protože míst k sezení u nás bylo 
doteď málo, rozšiřujeme naši terásku. 
Součástí terasy bude navíc nové pódium 
pro kapely, které u nás hrají během léta 
nebo pro divadelní představení pro děti. 

Pódium navíc nebude sloužit jen jako místo 
pro pořádání akcí, ale také jako odpočinková 
zóna. Budeme půjčovat deky a lehátka, 
které si můžete vzít na pódium a z něj se 
kochat výhledem na Labe a město. Máme 
i veřejnou sbírku, kam nám lidé posílají 
peníze právě na pomoc s pódiem. Musíme 
říci, že velmi děkujeme každému, kdo nám 
přispěl. Neskutečně si toho vážíme. Ale 
také musíme zmínit, že nám spoustu lidí 
přišlo pomoci i osobně. Ať už s natíráním, 
broušením nebo přímo se stavbou podia. 
DĚKUJEME! Bez Vás bychom to nezvládli. 
Děkujeme Vám všem, co se společně 
s námi snažíte oživit střekovskou náplavku.” 
Ke stavbě pódia můžete přispět osobně i fi -
nančně, a to na webu Donio.cz. Další pěkné 
zákoutí u Labe za to určitě stojí.

-es-

Potenciál i unikátnost střekovské náplavky láká nejen cyklisty nebo turisty, ale 
i podniky, které si tento potenciál uvědomují. Jedním z nich je KOLOcafé - místo 
setkávání, odpočinku i zábavy, které najdete v blízkosti mostu Edvarda Beneše. 

NA KAFE 
DO KOLOCAFÉ
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Casanovské slavnosti jsou poklonou této 
osobnosti, která v Duchcově strávila část 
života. Giacomo Casanova přijíždí do 
Duchcova a celé město se baví! Tradiční 
casanovský festival zábavy nabídne sérii 
koncertních a divadelních představení 
s historickým jarmarkem, ukázkou dobových 
řemesel a historického šermu na nádvoří 
zámku a v zámeckém parku. Proběhnou 
také speciální oživené prohlídky zámecké 
expozice s panem Casanovou. A jaký bude 
hlavní program?

Pátek 10. června
V pátek 10. června zahájí slavnosti sám 
Giacomo Casanova v 18:00 svým příjezdem. 
V 18:15 pak proběhne premiéra hudební 
komedie „O zámecké pradleně Magdaléně” 
a na hlavní scéně v zámecké zahradě se 
představí kapely Yo Yo Band (19:30) a O5 
a Radeček (21:30).

Sobota 11. června
Na Náměstí republiky budou od 10:00 

k dispozici okružní jízdy Duchcovem 
v dobovém kočáře, najdete zde také 
Fler jarmark. Na Masarykově pěší zóně 
proběhne v 11:00 pochod dechové hudby 
Doubravanka a v několika vstupech vystoupí 
Loutkové divadlo Na nitích. Kulturní 
centrum bude od 14:00 hostit Duchcovský 
pěvecký sbor a živo bude také v zadní části 
zámecké zahrady. Bude tam probíhat 
Pohádkový dětský den (13:00 - 15:30), 
pasování panošů, horse show nebo taneční 
vystoupení skupiny Srdcové eso. 

Na hlavní scéně v zámecké zahradě se 
představí několik základních škol se svým 
programem, DDM i ZUŠ a od 13:45 bude 
probíhat hudební program. Ten zahájí 
Big Band Zdeňka Tölga, představí se také 
Karel Klahovec, Claymore, Thom Artway, 
Balage Band feat. Tereza a hlavní hvězdou 
bude Janek Ledecký. Ve 22:50 proběhne 
rozloučení s G. Casanovou a ve 23:00 celou 
akci završí ohňostroj. 

-es-

Město Duchcov a Kulturní centrum Duchcov, ve spolupráci s ostatními partnery, 
Vás zve na 26. Casanovské slavnosti, které se budou konat 10. - 11. června. 
Zahájení proběhne v pátek 10. 6. v 18.00 hodin slavnostním příjezdem Giacoma 
Casanovy na nádvoří zámku. Podrobný program naleznete na plakátovacích 
plochách, na internetových stránkách (www.duchcov.cz) nebo v Informačním 
centru města Duchcova.

CASANOVSKÉ 
SLAVNOSTI V DUCHCOVĚ
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N C
 kostelů,
muzejní 
a galerijní

N   C
Pátek 

10 / 6 / 2022
18 ——23 hodin

Aktuality sledujte na webu nocnoc.cz a sociálních sítích #nocnocul.

Zahajovací koncert proběhne 
v Kostele sv. Floriána v Krásném Březně
od 19:00 vystoupí sourozenci Lüftnerovi.
v Kostele sv. Floriána v Krásném Březně
od 19:00

a galerijní
N   C

Pátek 

 kostelů

a galerijnía galerijní

Magistrát města Ústí nad Labem
Vás zve na netradiční večerní prohlídky významných 

kulturních institucí a církevních objektů 
v Ústi nad Labem a blízkém okolí.
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10.–11. červen
VIII. celorepublikový sraz s výstavou historické techniky

Hasičské slavnosti
Litoměřice 2022
Výstaviště Zahrada Čech
Mírové náměstí
Lodní náměstí

• Výstava techniky - ruční stříkačky,
parní stříkačky, automobily

• Prezentace nejmodernější hasičské
a vojenské záchranné techniky

• Výstava sběratelů doplňků - přileb,
uniforem, tiskovin, modelů

• Ukázky práce s technikou
• Floriánská mše v kostele sv. Štěpána
• Den otevřených dveří stanice
profesionálních hasičů

• Ojedinělý nástup a průvod hasičů
s technikou na litoměřickém náměstí

• Bohatý kulturní program
• Vyhodnocení šestého ročníku soutěže
o nejlepší webové stránky SDH

• Hasičská hudební fontána
na Lodním náměstí

HasicskeSlavnostiLitomerice www.hasicskeslavnosti.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, 333), 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 (Léčebná Tělesná Výchova) – skolioza,  

VDT (Vadné Držení Těla), bolesti zad 

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

terapie rázovou vlnou
• kineziotaping
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N O V Á K A V Á R N A V K A M P U S U U J E P

Navštivte nově otevřenou
kavárnu Kampuska
v areálu Kampusu
Univerzity J. E. Purkyně .

Nabízíme výbornou kávu
již od 40,-, domácí donuty,
sendviče, limonády
a OSVĚŽUJÍCÍ zmrzlinu.

Otevřeno máme
každý všední den
od 8.00 do 20.00.

P ř i j Ď t e s e k n á m p o d í v a t

k a v a r n a k a m p u s k a
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Ústecký rodák Vladislav Mašek (74) se sice 
celý život věnuje šperku, ale posledních 
několik let se výrazně realizoval i tvorbou 
skleněných plastik, které naposledy 
prezentoval v železnobrodské galerii Detesk 
v únoru 2020. Dá se říci, že výstavu tehdy 
zahájil takříkajíc za pět minut dvanáct, 
protože jen pár dní po vernisáži se běh celé 
společnosti na dlouho zadrhnul. Nicméně 
izolace a zvláštní doposud nevídané 
karanténní fungování celé společnosti 
Vladislava Maška v tvorbě nezastavilo,  
spíše naopak. V jeho venkovském ateliéru 
v Českém ráji vznikaly desítky nových 
studií, pastelových kreseb, akrylů, ale i zmi-
ňovaných skleněných plastik. Dá se říci, 
že většina děl, která jsou prezentována 

na ústecké výstavě, vznikla právě v již 
zmiňované „lock-downové“ éře. Jedná se 
především o skleněné plastiky a symbolistně 
pojaté "ptáky". „Po padesáti letech práce 
jako zlatník nacházím se svými plastikami 
z taveného skla nový terén. Místo obvyklých 
malých šperků vytvářím objekty až 60 cm 
vysoké. Nový materiál mi umožňuje díky své 
průhlednosti zcela nový výraz, inspirovaný 
rozsáhlou grafi ckou tvorbou. Ve spolupráci 
se sklářským mistrem Tomášem Málkem 
z Turnova vznikají podle hliněných modelů 
barevné skleněné plastiky,” uvádí autor na 
svých stránkách k plastikám ze své dílny. 
Autorská výstava "Ptáci na sněhu" potrvá 
v Muzeu města Ústí nad Labem do 31.7.

-red-

„K mé řemeslné práci vždy patřilo hodně kreslení a malování, od návrhů šperků k 
velkým skicám, obrazům, s různou intenzitou a různé kvality. Bez ambicí vytvořit 
„životní dílo” byly pro mě papír a tužka nebo křída mojí největší životní jistotou 
a kotvou,” uvádí ke své práci Vladislav Mašek, na jehož dílo se můžete přijít 
podívat v rámci aktuální výstavy “Ptáci na sněhu” v Muzeu města Ústí nad Labem.

VÝSTAVA

VLADISLAV MAŠEK
PTÁCI NA SNĚHU



Otevírací doba: 18.00—23.00   /   ↪ Vstup atriemVstup atriem   /      /   Vstupné  40 Kč

www.muzeumusti.czwww.muzeumusti.czwww.muzeumusti.czwww.muzeumusti.cz

Pátek

10/6/202220222022

Muzeum města Ústí nad LabemMuzeum města Ústí nad Labem
a Collegium Bohemicum a Collegium Bohemicum 

Vás zvou na

Muzejní noc Muzejní noc Muzejní noc 
ve flašceve flašceve flašce

Muzeum města Ústí nad Labem
a Collegium Bohemicum a Collegium Bohemicum 

Vás zvou naVás zvou na

Muzejní noc Muzejní noc Muzejní noc 
ve flašceve flašce

Komentované prohlídky
—Aktivity a soutěže s flaškami

Originální 

hudební produkce

—

Občerstvení
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Ústí nad Labem
Severočeské vědecké knihovnyVybrané akce

9.6. | 16.00 –18.00

Listování: A jak se vám líbím teď?
Příběh o tom, jaké to je, když je vám třicet a nechcete zůstat pozadu. Tori je úspěšnou 

infl uencerkou. Její autobiografi e se vyhřívá na knihkupeckých pultech 

mezi bestsellery. Účinkují Petra Bučková a Denisa Pfauserová.

Místo: parkoviště Depozitáře | Vstupné: 120 Kč

15.6. | 17.00 

Zvířata a člověk: pracující pomocníci
Mnoho z nás má raději zvířata než vlastní lidskou rodinu. Tato přednáška vám 

představí pracující lachtany, mouchy, delfíny, potkany, kočky, psy, koně a další příklady 

z celého světa i z historie. Taky se dozvíte o teorii výcviku, který prý dokáže 

zvířata naučit zázračnému chování.

Místo: Winstona Churchilla 3, sál 3. patro | Vstupné: zdarma

16.6. | 16.30 

Kurz přežití pro děti
Nauč se, jak se o sebe postarat v jakékoliv situaci. Jak přežít v divočině, ale i ve městě, 

v létě i v zimě. Představ si, že přestane fungovat elektřina, nepoteče voda, budou 

zavřené obchody… Kdo se pak dokáže zařídit a postará se i o své nejbližší? 

No přece ty! Kurz pro děti od 6 let a jejich rodiče.

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

20.6. | 18.00 

Oskar Georg Siebert: Nežádoucí
Křest autorského překladu úspěšného románu, který v Německu vyšel 

pod názvem „Unerwünscht“. Autentický příběh  respektovaného fi lmaře, 

který část života prožil na severu Čech, odráží hrůzy 2. světové války, poválečný 

vztah Čechů a Němců a následně i totalitní komunistický režim. 

Místo: Velká Hradební 49, Wolfrumova čítárna | Vstupné: zdarma

VÍCE O VŠECH AKCÍCH KNIHOVNY SE DOZVÍTE NA WWW.SVKUL.CZ
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Hladce obrace:
Od sebe sama,

kolem prázdna
a skrze něj

2. 6.          2. 7. 2022

Galerie 2 | Gallery 2

vystavující | artists
Dominik Bek
Lukáš Hofmann
Jan Prošek

Seiko Hihara
Jan Matýsek

Marie Tučková

Veronika Šrek Bromová
Markéta Kubíčková

10. 6. 2022
od 17 hodin

komentovaná prohlídka 
s kurátorkami výstavy
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Letní koupací sezóna v ústeckých bazénech byla zahájena a návštěvníci si tak 
mohou užívat i mnohých novinek. Plavecký areál Klíše i Koupaliště Brná lákají 
nejen k ochlazení v horkých dnech, ale také k posezení a strávení příjemného 
času. O letošních novinkách jsme si popovídali s ředitelem Městských služeb Ústí 
nad Labem Ing. Tomášem Vohryzkou. 

KOUPACÍ 
SEZÓNA NA KLÍŠI 
I V BRNÉ ZAČALA

Koupaliště Brná se návštěvníkům před-
staví v novějším hávu. Jaké úpravy zde 
byly provedeny?
Koupaliště Brná je otevřeno od 29.04. Změn 
a úprav byla provedena celá řada – došlo 
k významnému prořezu dřevin; odstranění 
vysokého plotu u bývalé restaurace, odkud 
je nyní krásně vidět na údolí řeky Labe. 
Kromě úpravy zeleně a rekultivace trávníků 
byla provedena i nová výsadba. Dále byl 

instalován infopoint zobrazující naši vizi, 
jak by mohlo koupaliště za pár let vypadat 
s možností napsat nám svoje názory, přání 
a připomínky přímo na stěnu, která je 
k tomu určena. Některé požadavky našich 
návštěvníků se nám již podařilo splnit – např. 
osazení areálu zrcadly či hodinami. Uvnitř 
objektu jsou umístěny nové stojany na kola, 
cyklisté jsou tedy vítáni. Mimo hlavní vstup 
s pokladnami je dalším přístupovým bodem 
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naše přístavní molo, vstup je možno zaplatit 
prostřednictvím aplikace Sejf nebo pomocí 
SMS. Kromě rekreačního bazénu funguje 
taktéž rekreační bazén s tobogánem, 
plavecký bazén, dětské 
brouzdaliště, dětské hřiště, 
stolní fotbálek, ping-pong. 
Nejvýznamnější novinkou 
je záruka teploty kolem 27 
°C v minimálně jednom 
z bazénů (nejčastěji se 
bude jednat o bazén re-
kreační) a tím i možnost 
vykoupat se v případě 
nepříznivého počasí. Hřiš-
tě na plážový volejbal bylo 
pronajato soukromému 
subjektu. Dá se zde 
nejen hrát (rezervace on-
line na www.msulbvb.
reenio.cz), ale i posedět, 
ochutnat hamburger či steak, opéct si vuřt. 
Zanedlouho se přidá i workoutové hřiště. 
Wi-fi  připojení je zde zdarma. Pochopitelně 
fungují stánky s občerstvením – máme i no-

vé nájemce, tudíž bude nabídka pestřejší. 
Nově je možnost zakoupit si hodinové 
či dvouhodinové vstupné a zvýhodněné 
vstupné pro rodiny s dětmi.

Součástí koupaliště jsou i nové infor-
mační cedule, z nichž jedna ukazuje 
možnou budoucí vizi, jak by mohlo 

koupaliště vypadat. Jaké jsou plány do 
budoucna?
Plány do budoucna s Koupalištěm Brná jsou 
opravdu velké a naše informační tabule 

uvnitř areálu rozhodně stojí za zhlédnutí. 
Pokud bychom měli vizi stručně přiblížit, 
tak bychom na místě rádi vybudovali 
cyklohotel s kempinkem a stanovou loukou, 

dále parking uvnitř areálu, denní 
cyklostezku, která by byla napojena 
na stávající cyklostezku lemující 
koupaliště, plovoucí saunu na 
hladině řeky Labe, umělou surfovou 
vlnu, marinu pro menší lodě. Chtěli 
bychom, aby u vstupu bylo možné 
uložení kol do cyklověže. K životu by 
se měla rovněž probudit restaurace, 
k dispozici by mělo být sportovní 
zázemí. Stávající betonová terasa 
by mohla sloužit jako prostor pro 

kulturně společenské události.

Novinkou je také promenáda, kam 
se mohou návštěvníci přijít podívat, 
posedět zde, a to zcela zdarma. Je to tak?
Ano, přesně tak. Tzv. „Promenádu Brná" 
může navštívit jakýkoliv kolemjdoucí / cy-
klista, který se chce podívat, jak to u nás
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vypadá či se občerstvit, přičemž vstup 
nemusí platit. Placené zóny jsou pro 
správnou orientaci návštěvníků po celém 
koupališti řádně vyznačeny. Návštěvník 
se tak nutně nemusí koupat v bazénech, 

ale např. si jen posedět u břehu řeky Labe, 
kochat se pohledem na zdejší údolí, setkat 
se zde s přáteli.
 
Od června startuje v Ústí nad Labem 
projekt TICKET PACK „ÚSTÍ jednoduše", 
což je zvýhodněný balíček vstupenek 
do několika turistických cílů. 
Jedním z nich je i Plavecký 
areál Klíše. Jak velká je 
sleva na vstupném a vyplatí 
se tento balíček i místním 
obyvatelům?
Plavecký areál Klíše byl do 
projektu TICKET PACK „Ústí 
jednoduše" zahrnut společně 
s dalšími 4 zajímavými 
turistickými cíli v Ústí nad Labem. 
Zvýhodněnou vstupenku lze 
pořídit od 01.06, přičemž její platnost je 14 
kalendářních dnů od pořízení. Cena je 243 
Kč pro dospělou osobu a 142 Kč pro dítě.  
Z hlediska poskytování služeb naší orga-
nizace je do balíčku zahrnut celodenní vstup 
na letní koupaliště (běžná ceníková cena 
je 150 Kč pro dospělého a 90 Kč pro dítě) 

a dvouhodinový vstup do kryté plavecké 
haly (běžná ceníková cena je 120 Kč pro 
dospělého od 10:00 do 15:00 hodin / 150 
Kč pro dospělého od 15:00 do 20:00 hodin; 
90 Kč pro dítě od 10:00 do 15:00 hodin / 

120 Kč pro dítě od 15:00 
do 20:00 hodin).

Chystáte v rámci Měst-
ských služeb nějaké další 
novinky, ať už na léto 
nebo v dlouhodobějším 
horizontu?
Novinek, které připravuje-
me, je několik, nicméně 
většina z nich vyžaduje 
výraznou investici – v tuto 
chvíli můžeme zmínit 
chystaný projekt na pře- 

stavbu sauny a fitness v Plaveckém areálu 
Klíše, kde bychom chtěli vybudovat zá-
kaznicky příjemnější, útulnější a plně funk-
ční prostor, a to na základě dlouhodobých 
připomínek našich návštěvníků, kterým 
se snažíme vyjít maximálně vstříc. Zveme 
také na velkou akci pro děti i dospělé, která 

proběhne 24. června na Koupališti Brná. Pro 
více aktuálních informací prosím sledujte 
naše facebookové stránky Koupaliště Brná. 

Děkuji za rozhovor.
-zja, es-
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ÚSTÍ

Zvýhodněný balíček
vstupenek zakoupíte v mobilní aplikaci SEJF nebo
NOVĚ na pokladnách jednotlivých turistických cílů:

zdarma ke stažení zde

aplikace SEJF

Více informací na www.usti-nad-labem.cz
Platnost 14 dní od zakoupení.

startujem
e1.6.2022

ušetříte více než 40 %

   vstupné do zoo 
(Zoologická zahrada Ústí nad Labem)

  vstupné do městského muzea 
a zrcadlového bludiště na Větruši 
(Muzeum města Ústí nad Labem)

  jízdné na lanovou dráhu – obousměrné
(Dopravní podnik města Ústí nad Labem)

letní sezóna – celodenní vstupné do venkovního areálu na Klíši
zimní sezóna – dvouhodinové vstupné do krytého areálu na Klíši
(Městské služby Ústí nad Labem)
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VYUČOVANÉ OBORY:
HUDEBNÍ, LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ, VÝTVARNÝ,

TANEČNÍ A PŘÍPRAVNÁ ESTETICKÁ VÝCHOVA
.

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok
2022/2023 naleznete na www.zuserandove.cz.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
EVY RANDOVÉ V ÚSTÍ NAD LABEM

Vás 28.června 2022 srdečnězve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od 15:00
a ZAHRADNÍ SLAVNOST od 17:00

ZUŠ Evy Randové, Elišky Krásnohorské 4
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Představena bude tvorba žáků ze tříd paní učitelek Dany Urbanové 
a Maro Hajrapetjan. Na závěrečné přehlídce budou k vidění práce 

zaměřené na přírodní témata od zvířat po přírodní úkazy, 
přes rostlinné motivy až k lidské fi guře. 

www.zuserandove.cz 

VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY EVY RANDOVÉ V ÚSTÍ NAD LABEM

3. 6. ̶ 28. 6.
Informační středisko města Ústí nad Labem

Mírové náměstí 1/1
PO̶NE 9:00̶17:00
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V červenci to bude rok, co jste se ujala 
funkce ředitelky ústecké zoo. Jak se Vám 
zde líbí? 
Ústecká zoo má pro mě zvláštní kouzlo. 
Bez vztahu k této krásné zoo bych se jejího 
vedení nemohla vůbec ujmout a pokusit 
se jí „zachránit“ a dostat tam kam patří, 
mezi chovatelsky a odborně uznávané 
organizace evropského významu. Vidím 
zde samozřejmě mnoho chyb a práce, ale 
to je to, co mě baví. Jsem přesvědčena, že 
ústecká zoo má potenciál stát se špičkovou 
organizací svého druhu vůbec, zoo, na 
kterou budou Ústečáci opravdu pyšní. 

Rok není příliš dlouhá doba, ale podařilo 
se Vám už splnit nějaké cíle, které jste si 
předsevzala? 
Za těch pár měsíců se nám podařilo mnohé. 
Stabilizovali jsme a posílili odborný tým, 
s kterým teď zpracováváme nový generel 
Zoo Ústí nad Labem, pracujeme na nových 

projektech a projektových dokumentacích, 
bez kterých není možné se posunout 
a rozvíjet dál. Navázali jsme úzkou a aktivní 
spolupráci s místní univerzitou (UJEP), 
Muzeem města Ústí nad Labem, ČZU v Praze 
či botanickou zahradou v Teplicích. Velmi 
nás těší i navázané partnerství s Kukang 
Rescue programem, ochranářským 
programem ústeckého rodáka a patriota 
Františka Příbrského. Tím naše ochranářské 
aktivity samozřejmě nekončí. V neposlední 
řadě pracujeme na obnovení Lumpeparku, 
jakožto významného historického odkazu 
zakladatele zoo Heinricha Lumpeho. 

Velkým tématem v poslední době byl 
přesun ústeckých orangutanů, samic 
Cantik a Ňuninky. Je v plánu jejich 
opětovný návrat do zoo? 
Naše chovatelské zařízení již přestalo 
vyhovovat moderním trendům a poža-
davkům v chovu orangutanů bornejských 

ZOO Ústí nad Labem má už téměř rok novou ředitelku, kterou je Ing. Ilona 
Pšenková PhD. Převzít zoo v covidové době a s nevyhovujícími podmínkami pro 
chov některých zvířat je nelehký úkol, ale paní ředitelka se jej ujala s velkým 
elánem. O jejím dosavadním působení  i chystaných novinkách jsme si popovídali 
v červnovém rozhovoru. 

ILONA PŠENKOVÁ:

DO ZOO CHCI VRÁTIT 
SLONY I ORANGUTANY 
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a tento fakt je nutné si přiznat. Návrat 
Cantik  a Ňuňinky neplánujeme, těm jsme 
našli nové rodiny ve skvělých chovatelských 
zařízeních a dali jim tak šanci uplatnit svůj 
obrovský chovatelský potenciál. Plánujeme 
ale návrat orangutanů bornejských, jakožto 
ikonického druhu ústecké zoo. V přípravné 
fázi je studie pavilonu „Asijský dům“, který 
poskytne velkorysý prostor nejen velké 
sociálně stabilní skupině orangutanů, 
ale i jiným ohroženým zástupcům asijské 
fauny, jako například tapírům čabrakovým  
a jelínkům vepřím. 
 
Naplánován je i odchod slonice Delhi, 
která zde zůstala sama po úhynu samice 
Kaly v roce 2019. Pro slona to asi musí 
být velký pocit samoty. Kam se Delhi 
bude stěhovat? 
Sloni jsou stádová, 
sociálně žijící zvířata. 
Jelikož nejsme schopni 
přebudovat stávající 
pavilon slonů na chov 
více jedinců, tak aby 
splňoval současná bez-
pečnostní a prostorová 
kritéria, rozhodli jsme se 
adaptovat tento pavilon 
pro orangutany bornejské 
a Delhi najít nový domov. 
Tento rok bude přesunuta 
do Elephant Haven 
- European Elephant 
Sanctuary (EEHS) ve 
Francii. Tam na ní již čeká, na rozlehlých 
pozemcích, 54 letá samice Gandhí. Chovu 
slonů se ovšem nevzdáváme a pracujeme 
na projektu „Sloních plání“, který by mohl 
v budoucnu tato charismatická zvířata vrátit na 
ústecké louky Mariánského vrchu. 
 
Zoo plánuje opravu Lumpeparku, který 
zde postavil Heinrich Lumpe. Získá 
Lumpepark novou podobu nebo dojde 

k rekonstrukci podle historické podoby? 
Celý projekt je teprve na začátku. Primárně 
chceme zmapovat vše, co se dnes 
z někdejšího Lumpeho parku v našem 
areálu nachází, posoudit, co vše padlo 
za oběť zubu času a co bylo obětováno 
a muselo ustoupit rozvoji ústecké zoo 
zejména v 60., 70. a 80. letech minulého 
století. Cílem projektu obnovy je vyhlášení 
stávajícího zachovaného areálu a objektů 
kulturní památkou České republiky a ná- 
sledná obnova zachovalých zbytků této 
památky v podobě Parku Heinricha 
Lumpeho jako svébytného a vyhledávaného 
expozičního celku ústecké zoo. Chceme 
tyto hodnoty zachránit a zachovat pro 
budoucí generace, stejně jako se nám to 
daří z pohledu Lumpeho ochranářského 

odkazu. Myšlenkou je tedy i zdůraznit odkaz 
Heinricha Lumpeho, coby zakladatele zoo  
a velkého ochránce přírody.  
 
Jaké další stavební úpravy jsou pro zoo 
plánovány? 
Plánů máme mnoho a krok za krokem 
finalizujeme jednotlivé nezbytné projektové 
dokumentace. Letos by tak mohla mimo 
jiné vzniknout africká vyhlídka u výběhu 
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Samburu, nová expozice pro gibony ve 
výběhu jelenů sika vietnamských a před-
stavíme i vizualizace nového pavilonu 
„konžský prales“, který nám umožní návrat 
k chovu starosvětských primátů. 
 
Nějaká zvířata odcházejí, ale jak je to  
s nově příchozími? Budou se sem naopak 
nové druhy stěhovat? 
Odcházejí pouze ty 
druhy, u kterých nejsme 
momentálně schopni 
zajistit kvalitní podmínky 
jejich chovu. Tady nás 
bohužel doběhl čas a my 
musíme věnovat značné 
úsilí tomu, abychom 
vše napravili. Z toho 
důvodu pracujeme na 
nových projektech a pří-
pravách projektových do- 
kumentací. Bez těch to 
bohužel nepůjde. Na za- 
čátku sezóny jsme před-
stavili nový druh, vůbec poprvé chovaný 
v historii ústecké zoo, a to mravenečníky 
stromové. Samozřejmě plánujeme návštěv-
níkům představit i další nové druhy, kterými 
by minimálně pro letošek měli být outloni 
malí, vzácní klokani uru a klokani horští, 
doplnění kolekce antilop o nyaly nížinné  
a bůvolce běločelé a v pavilonu Exotárium 
pak vybudování madagaskarské expozice 
plazů. Pracujeme na přípravách projektů 
k novým expozicím pro damany a hrabáče 
kapské. A to je jen malá ochutnávka věcí, 
které nás čekají. 
 
Je nějaké zvíře, které byste si Vy osobně 
přála pro zoo získat? 
Já osobně bych si velmi přála dostat do 
zoo druhy, které mají nejen chovatelský, 
ale i ochranářský význam. Druhy, na nichž 
můžeme návštěvníkům vysvětlovat aktivní 
propojení nejen chovu tzv. „ex-situ“, čili 

přímo v zoo, ale i ochrany „in situ“ tedy  
v místě původního výskytu. Druhy chované  
v zoo by měli být jakýmisi ambasadory osudů 
ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě. 
Našim hlavním posláním je totiž vzdělávání 
návštěvníků a formování jejich vztahu 
k přírodě. Velmi ráda bych v zoo viděla tedy již 
dříve zmíněné outloně malé nebo naprosto 
unikátní druh primáta Madagaskaru Aye aye 

(ksukol ocasatý). Mojí prioritou je také navrátit 
do zoo slony a orangutany.   
 
Jaké akce chystáte v zoo na léto? 
Na letošní sezónu plánujeme hned několik 
akcí pro naše milé návštěvníky. Namátkově 
můžu zmínit například „Noc snů“, „Dětský 
den s fotosoutěží“, „Sloní Ústí“, ve spolupráci 
s UJEP i letní příměstský tábor nazvaný 
„Expedice zoo“ a „Den s Klokánkem“.  
O víkendu 21. - 22.5. proběhl v zoo 
první ročník akce „Víkend s Kukangem“ 
zaměřený na ochranu biodiverzity. Oslavili 
jsme tak společně s dětmi a jejich rodiči 
nejen Mezinárodní den biodiverzity, ale 
i Mezinárodní den ohrožených druhů  
a Světový den včel.  Myslím, že návštěvníci  
se budou mít na co těšit. 

Děkuji za rozhovor.                                           -es-
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VÍT LUKÁŠ:
VÍTĚZ CZECH NATURE 
PHOTO 2022
Vít Lukáš je vystudovaný zoolog, který se již déle než dvacet let zabývá ochranou 
přírody a jejím fotografováním. Momentálně pracuje v ZOO Ústí nad Labem 
a letos se stal vítězem soutěže Czech Nature Photo 2022 se svým snímkem Pulci. 
V této soutěži se na prvních příčkách v různých kategoriích umístil už několikrát, 
jeho fotografi e totiž nabízejí unikátní vhled do tajů přírody.

V Zoo Ústí nad Labem pracujete jako 
vedoucí Útvaru kontaktu s veřejností. Jak 
jste se do zoo dostal?
S nabídkou této pozice přišla paní ředitelka, 
která sestavovala nový odborný tým. Velmi 
mne zaujala její vize a nadšení, a jelikož mám 
Zoo Ústí nad Labem moc rád, nabídku jsem 
i přes náročné dojíždění přijal.

Co Vás na této práci nejvíce baví? A čeho 
byste rád v rámci své práce dosáhnul?
Tato práce je jedna velká výzva. Nejvíce mě na 
ní asi baví, jak je pestrá. Rád bych se dočkal 
toho, že se nejen návštěvnický servis, ale 
i celkový stav a obraz zoo v očích návštěvníků 
změní natolik, aby na zoo byli všichni pyšní. 
Potýkáme se s mnoha nedostatky, ale všichni 
v zoo dělají maximum pro to, aby se její stav 
radikálně zlepšil.

Letos jste se stal vítězem soutěže Czech 
Nature Photo 2022 se snímkem Pulci. 
Co je podle Vás na této fotografi i tak 
specifi ckého, že se právě ona stala 
Fotografi í roku?
Jedná se o velmi běžný jev, který ale není vůbec 
jednoduché zvěčnit. Jednak jsem několik let 
hledal takto krásně barevnou snůšku skokanů 
hnědých (většinou jsou všichni pulci hnědí 
až černí), jednak jsou tito miniaturní pulci po 
vylíhnutí jen krátkou chvíli pohromadě, kdy se 
živí vaječnými obaly, aby se pak vydali každý 
svou cestou. Když už jsem takovou snůšku 
našel, tak byla buď moc hluboko, znečištěná 
nebo nepřístupná. Také se to velmi těžko fotí 
přes vodní hladinu. V tomto případě jsem měl 
velké štěstí, že se sešlo vše potřebné a vznikla 
fotka, která je nejen zajímavá svým obsahem, 
ale věřím, že i kompozicí a barvou.
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Nejčastěji se věnujete makrofotografi i, 
díky níž ukazujete svět běžnému oku často 
neviditelný. Vnímáte své snímky i jako 
edukativní nástroj?
Rozhodně ano. Ještě před pár lety 
jsem vše fotil jen dokumentačně, 
bez důrazu na uměleckou 
kvalitu fotografi e. Nicméně 
jsem si potom všiml toho, že se 
díky hezkým fotografi ím lidé 
zajímají i o témata, která by je 
jinak nezaujala. Od té doby se 
snažím fotit tak, aby mé fotografi e 
lidi zaujaly a donutily je přečíst 
si obsah, týkající se například 
ochrany přírody. Často se také snažím zadarmo 
fotit pro neziskové organizace, které se zabývají 
ochranou konkrétních druhů zvířat. Ty poté 
mohou mé fotky používat na osvětu či výrobu 
suvenýrů, z jejichž prodeje fi nancují své aktivity. 
To mě naplňuje hodně, i když je to fi nančně 
náročné.

Deset let jste žil v Chile, kde jste kromě 
jiného pracoval pro dvě zoologické zahrady 
a vedl řadu výzkumných projektů. Měl 
jste tak možnost procestovat velkou část 
Latinské Ameriky, proč si Vás získala právě 
ona?
Často mám pocit, že k ní mám speciální pouto 
již odmala. Kdybych věřil na minulý život, tak 
jsem byl určitě jihoamerickým indiánem :). 
Poprvé jsem se tam podíval v roce 1999. To byla 
Kostarika, která mě učarovala neuvěřitelnou 
biodiverzitou a milými lidmi. Krátce na to jsem 
podal výpověď v práci a vydal se na půl roku 
do Chile pracovat na výzkumu endemického 
psa Darwinova. Příroda i lidi tam mě nadchli 
natolik, že jsem tam nakonec zůstal 10 let.

Jaké největší dobrodružství jste během 
svých cest zažil? Ocitl jste se někdy i v ne-
bezpečné situaci?
Těch dobrodružství bylo nespočetně. Skoro 
na každé expedici člověk zažil něco hodně 

napínavého či zajímavého. Z pohledu zoo-
loga to určitě byla setkání na pár metrů 
s tak úžasnými tvory, jako jsou kosatky, delfíni, 

gorily či sloni pralesní. Pozitivních situací 
byla převážná většina, ale občas jsem zažil 
i nebezpečné momenty. Asi nejhorší situací 
bylo, když mě v Chile přepadli 3 zdrogovaní 
mladíci, kteří mě udeřili kamenem do hlavy 
a poté mi stříkačkou píchli jakousi tekutinu do 
ruky. Na policii mi řekli, že se to občas stane a že 
v tom někdy je olej do aut, jindy voda, jindy je 
tam HIV pozitivní krev. Ty dva měsíce, kdy jsem 
čekal na testy, byly opravdu pekelné.

Velmi brzy v zoo proběhne fotografi cká 
soutěž. Co byste nám o ní řekl?
Jedná se o první ročník fotografi cké soutěže 
pro děti i dospělé. Slavnostní zahájení 
proběhne na Den dětí, tedy 4.6. Hlavními 
hvězdami programu budou přední čeští 
fotografové divoké přírody, kteří budou 
v průběhu dne našim návštěvníkům ukazovat 
různé techniky focení, odpoledne budou 
mít přednášky, a zároveň budou porotci na-
ší soutěže. Děti budou soutěžit nejen ve foto-
grafování, ale i v ma-
lování. Kromě toho 
všechny čeká velmi 
bohatý program, takže 
se mají na co těšit

Děkuji za rozhovor.                                          
-es-
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16/11/2022
Noční stopa 2022 Vytisknuti.cz

16/11/2022
Noční stopa 2022 Vytisknuti.cz



vs  BEZVODA
AGATELJAN

* Czech middle weight title

25/6 2022
UNL Sluneta

& dále Miloš Beránek, 
Václav Pejsar, Robert Rácz, 
Michal Řehák a početná  
mezinárodní účast !

› start 18:00
› živě na ČT SPORT
› vstupenky od 190 Kč 
    v síti Ticketportal
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Ob�erstvení na trati a v cíli závodu �e za�i�t�no
(ovoce, voda, Müslli ty�inky, cukry, ...�.
V�cn� ceny od regionálníc� spole�ností, pam�tní medaile.

REGISTRACE: do 8.7. 2022
                     na email vvzzppuullmmaarraattoonn@@sseezznnaamm..cczz 

V SOBOT� 9. �ERVENCE 2022
�O� ���TITO� OBCE VE�KÉ �ERNOSEK�
START: v 10.00 hod. z návsi, p�ed Kulturním domem.

STARTOVNÉ: ���,� K� p�i registraci 
                                

TRASA:      V. �ernoseky     Kamýk     Tl��e�     Varho��    
Hlinná                   �le�ivec    Knoblo�ka    
�alí�    V. �ernoseky

1
6 7

8 9

2 3 4
5

REGISTRA�N� ��A�E:
�m�no, p�í�mení, telefon, adresa, rok narození.
(Mobílní telefon sebou �e podmínka ��asti.�













Z této akce bude pořízena foto a video dokumentace. Svojí účastí automaticky potvrzujete
souhlas k jejímu použití pro potřeby a propagaci obce Velké Žernoseky.

Ka�dý ��astník start��e na vlastní nebez�e�í.

��í�adn� informace
na tel. 728 104 077
           702 095 331
www.facebook.com/velkezernoseky
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= u vody spolu

aquaparkdecin.cz
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Elimon Ústí MTB CUPElimon Ústí MTB CUP

Odrážedla 50 Kč
3-10 let 80 Kč
11-18 let 100 Kč
Od 19 let 250 Kč

BOBÍCI 3-4 let
NADĚJE I 5-6 let
NADĚJE II 7-8 let
NADĚJE III 9-10 let
ODRÁŽEDLA 0-3 let
ŽÁCI I 11-12 let
ŽÁCI II 13-14 let

KADETI, KADETKY 15-16 let
JUNIOŘI, JUNIORKY 17-18 let
ŽENY od 19 let
MUŽI 19-29 let
VETERÁNI I 30-39 let
VETERÁNI II 40-49 let
VETERÁNI III od 50 let

START 13.30 STARTOVNÉSTART 10.00START 10.00 START 13.30  STARTOVNÉ

Prezentace minimálně 30 minut před startem kategorie v místě startu

Elimon Usti MTB Cup

ustimtbcup.cz

1. - 3. CENA
Volné vstupy doJUMP FAMILY

(dětské kategorie startují po 10 min)

19.6. XC Střižák
26.6. XC Střižák obráceně
9.10. Maraton Adolfovský Dvůr

 19.6.    XC Střižák
 26.6.   XC Střižák obráceně
 9.10.    Maraton Adolfovský Dvůr
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„Přátelství - tak to je přesně to, o čem na Uhelném muži běží. Když si se svým 
parťákem hrábneš na dno a atmosféra závodu utuží tvoje přátelství na dlouhé 
roky. Nenech si to ujít a přijď se svým parťákem prožít, co jinde neprožiješ.” 
Takto lákají organizátoři závodníky na letošní ročník Uhelného muže. Jedná se 
o unikátní závod pro dospělé, který v sobě zahrnuje závod týmů i jednotlivců. 
Hlavní závod je rozdělen do dvou částí, které nabízí nevšední podívanou všem 
fanouškům a díky tomu si zde užijete naplno celý den. Závodníci změří své síly 
v adrenalinových, silových a vytrvalostních disciplínách. Už samotné názvy 
jednotlivých disciplín hovoří o tom, že to bude super podívaná - mrtvola, logika, 
hod kládou, ninja factor, houpačka smrti, hod sekerou a další - to vše na klání 
uvidíte. Ať už jako závodníci nebo diváci - doražte 4.6. od 10:00 k lomu Oprám :).

UHELNÝ MUŽ 2022 
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Uhelný muž je popisován jako 
"adrenalinový závod plný zábavy", 

který se i letos odehraje na lomu 
Oprám ve Varvažově. Jak závod 

vznikl a co je jeho náplní?
Vznikl jako sportovní akce pro kamarády. 

Hlavním cílem byla zábava s přáteli 
než sbírat nějaké zásadní výsledky, ale 
že se všichni nechají zdravě vyhecovat 
k obdivuhodným výkonům, to se 
spolehněte. V tomto duchu tradici stále 
udržujeme.
 
Kolikátý ročník se letos uskuteční?  
A stoupají s roky i počty závodníků?

Letos pořádáme již dvanáctý 
ročník. Nejde a nikdy 

nám nešlo o počty zá- 
vodníků, pořádá-

me akci pro 
zábavu. Cílem 
je vygenerovat 
úžasné zážitky 
se skvělými 
lidmi, a to se 

 nám rozhod- 
ně daří. Baví se 

závodníci i pořada-
telé.

 
Hlavními závody jsou EXTREME  

a AQUATLON. Jaký je mezi nimi rozdíl?
V extrému se závodí v netradičních 
disciplínách. Máme tu například visutou 
dráhu ve stylu ninja faktor, házíme vrhací 
obouruční sekerou, skáčeme do vody 
na horském kole a podobně. Aquatlon 
je taková klasika, krosový běh se zátěží  
a plavání, vše ve formě štafety. 
 
Je možné absolvovat v jeden den oba 
závody?
Je to možné. Závodníci se mohou 
registrovat do obou částí, ale je to jen na 
jejich volbě, není to podmínkou.

Má Uhelný muž nějaké favority, kteří 
se pravidelně objevují na předních 
příčkách?
Ano, máme stálé závodníky, například tým 
Krupka Killers, kteří dosahují pravidelně 
umístění na bedně. 

Bude na závodech i doprovodný 
program?
Bude probíhat ve spolupráci s Obcí Telnice 
Dětský den a ve večerních hodinách party 

s hottubem včetně neskutečné fireshow 
v podání Lukáše Vrány, který to teda umí 
rozpálit :)

 -es-
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PŮJČOVNA
Z Á Ž I T K Y 
zážitky a aktivity
v  Ú s t í  a  o k o l í

OObbjjeeddnnáávveejjttee  oonn--lliinnee
BBooookk  nnooww

REZERVUJ

a pojEĎ  s námi

WWW.ACTIVE-POINT.CZ

SLEVA

10 %
NA PŘÍŠTĚ

PŮJČOVNA
Z Á Ž I T K Y 
zážitky a aktivity
v  Ú s t í  a  o k o l í

OObbjjeeddnnáávveejjttee  oonn--lliinnee
BBooookk  nnooww

REZERVUJ

a pojEĎ  s námi

WWW.ACTIVE-POINT.CZ

SLEVA

10 %
NA PŘÍŠTĚ

84

S
P

O
R

T



85

S
P

O
R

T



Jednalo se o jednokolejný tunel, který vedl 
mezi stanicemi Litoměřice město a Velké 
Žernoseky. Trať měla původně vést kolem 
Labe v hustě zastavěné části města, ale 
obyvatelé se proti tomu postavili, a tak bylo 
nutné vést trať jinudy. Stavba byla zahájena 
v dubnu roku 1872 v zahradě kapucínského 
kláštera. Vlaky tudy začaly jezdit už 1. led-
na roku 1874 a tunel se se svými cca 300 
metry délky stal nejnáročnější stavbou na 
celé trati. V blízkosti západního portálu 
tunelu byla postavena železniční stanice 
Litoměřice město, jakmile pak byla trať 
upravena na dvoukolejnou, přibyla 
železniční stanice se stejným názvem 
Litoměřice město kousek od východního 

portálu. Provoz trati byl kvůli nevyhovu-
jícím podmínkám vzhledem k nárůstu 
dopravy ukončen v roce 1958, stejně jako 
provoz stanice u západního portálu. 

Tuto železniční stanici zde najdete i dnes. 
I když na první pohled vypadá, jako by-
ste si v ní mohli koupit lístek na vlak, tak 
tomu tak není. V budově dávno nesloužící 
svému účelu totiž vznikla kavárna s názvem 
odkazujícím právě na historii tohoto místa - 
Káva s párou. Přímo v železniční budově si 
tak můžete vychutnat šálek kávy nebo čaje 
a zakousnout něco sladkého. 

                                                                              -zja, es-86
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Červnový tip na výlet je opravdovou zajímavostí, o níž jste dost možná 
ještě neslyšeli. Mnohá města mají svá tajemství, příběhy i projekty, které už 
neslouží svému účelu. Takový příběh najdete i v Litoměřicích. Zdejší (dnes již 
bývalý) železniční tunel je veden pod historickým centrem města a slouží jako 
místo setkávání pro motorkáře i k různým společenským událostem. Navštívit 
můžete také zdejší kavárnu, která je v bývalé nádražní budově jen kousek od 
vjezdu do tunelu. Proč ale tunel vedl právě pod centrem města?

TIP NA VÝLET

BÝVALÝ 
ŽELEZNIČNÍ TUNEL 
V LITOMĚŘICÍCH



Osobně výlety testujeme
a hledáme pro vás ty nejlepší!
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MALÉ LITOMĚŘICE
Z terasy kavárny je pěkný výhled na portál tunelu nacházející se pod 
městskými hradbami a můžete si zde prohlédnout i parní lokomotivu 
(Krauss München). I když zrovna nebude tunel otevřený, tohle místo určitě 
stojí za návštěvu. Kousek od kavárny totiž najdete model “Malé Litoměřice” 
s replikami zdejších budov i malou železnicí s pojízdným vláčkem. 
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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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Terčino údolí je národní přírodní památka ležící na území Třeboňské a Budějovické pánve 
na ploše 138 ha. Jedná se o …(TAJENKA), založený roku 1756 na podnět hraběnky  Terezie 

Buquoyové. Parkem vede naučná stezka v délce 5,5 kilometru.
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najdi 
všechny
obrázky

HÁDANKY
1/ Co prochází městy, kopci nahoru a dolů, ale nepohybuje se?
2/ Na cestě k vodě potkala zebra proti sobě 6 žiraf. Každá žirafa měla na zádech  
3 opice. Každá z opic měla na ramenou 2 ptáky. Kolik zvířat šlo k vodě?

Odpovědi: 1/ Cesta. 2/  Jedno - zebra. Ostatní šli od vody.
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