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D U B N O V Ý  Ú V O D N Í K

Vážení	čtenáři,	
jsem	 rád,	 že	 věnujete	 čas	 a	 pozornost	
těmto	 řádkům.	 Přichází	 duben	 a	 s	 ním	
život	do	našeho	krásného	města.	Čas	na	
sportování,	návštěvy	oblíbených	gastro-
nomických	podniků	a	starání	se	o	prostor	
kolem	nás,	ke	kterému	bychom	neměli	
být	lhostejní.

Dovolte mi, prosím, abych Vás pozval na 
Zahájení turistické a cykli-
stické sezóny v Ústí nad 
Labem. Při příležitosti 
této akce se opět otevře 
cyklostezka, pokud by 
Vám byla náhodou malá, 
můžeme se potkat kolem 
krásného jezera Milada. 

Doufám že se potká-
me také na různých ko-
lečkových věcech jako
jsou brusle, kolo, nebo
longboardy. Nezapo-
meňte na helmu a všech-
ny další nezbytné ochran-
né prvky dle Vašeho 
uvážení, každý správný 
Bruslonaut ví, že helma se obléká jako první 
a sundavá jako poslední. 

Zároveň se můžete těšit na velikonoční svát-
ky. Prosím, buďte k ženám milí a ohleduplní, 
cílem těchto svátků je setkávání s přáteli
a u té příležitosti jemné omlazení žen.  

Sluníčko otevírá nejen naše srdíčko ale 
i zahrádky kaváren. Třeba zahrádku kavárny 
Knihomolka. Můžete se těšit na dobrou 
ústeckou kávu s regionálními dortíky a ma-
kronkami, také na letní drinky v alkoholické 
i nealkoholické verzi pro Vaše ratolesti. 

Poslední neděli v dubnu 24. 4. se můžete 
těšit na první letošní úklid neformálního 
uskupení Čističů Ústí, který se bude konat 

v prostorách kolem býva-
lého hotelu Máj, na Severní 
Terase. Můžeme tak našemu 
městu pomoct uklidit naší 
krásnou přírodu, kterou 
nejen kolem Ústí máme 
a zvelebit prostor neda-
lekého sportovního hřiště 
pro rozvoj dětí.

Přál bych si, aby v sobě 
každý z nás našel svůj osob-
ní vnitřní prostor, který mu 
dodá jistotu, pocit bezpečí 
a energii k tvoření. Mys-
lím si, že když je člověk 
v pohodě, dokáže si najít 
vnitřní klid a bezpečí, může 

pomáhat ostatním nebo alespoň inspirovat 
ty, kterým se ještě svoje vnitřní jedinečné já 
najít nepovedlo.

Ondřej Thor
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Zahájení	turistické	a	cyklistické	sezóny	se	v	Ústí	nad	Labem	koná	každoročně	
již	řadu	let	a	ani	 letošek	nebude	výjimkou.	Akce	se	vždy	těší	velkému	zájmu	
a	poukazuje	na	to,	jaké	možnosti	trávení	volného	času	Ústí	nad	Labem	nabízí,	
a	to	nejen	Ústečanům,	ale	také	turistům	z	okolních	měst	i	vzdálenějších	koutů	
České	republiky.	Poslední	roky	byly	ovlivněny	pandemií	a	nebylo	možné	akci	
uspořádat	v	plném	rozsahu,	letošní	ročník	to	ale	jistě	nahradí.	

Na	jaké	novinky	se	letos	návštěvníci	v	rámci	
zahájení	turistické	sezóny	mohou	těšit?	
Zahájení sezóny proběhne letos trochu 
netradičně, a to po celý duben v duchu 
zábavných a akcí nabitých sobot. Návštěvníci se 
tak mohou těšit na pět dílčích a rozličných akcí. 
Potkáme se v Zoo Ústí nad Labem, na hradě 
Střekov či v areálu výletního zámečku Větruše. 
Podnikneme společný výlet historickým 
motoráčkem a v Cyklokempu Loděnice v Brné 
zahájíme cyklosezónu.  

Proběhnou	kromě	hlavního	programu	i	ně-
jaké	další	zajímavé	akce	v	měsíci	dubnu,	na	
které	můžete	návštěvníky	pozvat?	
V termínu 11. – 14. 4. proběhnou Velikonoce	
v	Ústí. Na Lidickém náměstí budou kromě 

prodejních a řemeslných stánků také ukázky 
velikonočních výrobků a tradic, tematické 
workshopy a další doprovodný program.  22. 
a 23. 4. budeme prezentovat město Ústí nad 
Labem na akci Vinařské Litoměřice.  25. 4. 
se v Informačním středisku města Ústí nad 
Labem uskuteční zajímavá cestovatelská	
přednáška Lukáše Brychty s názvem Norské 
Lofoty – putování za polární září.  Poslední 
dubnový víkend rovněž odstartuje svůj 
provoz tradiční cyklobus	 z	Labské	 stezky, 
který přepraví zdarma cyklisty na Klíši, Bukov 
a Severní Terasu, a to vždy o víkendech 
a státních svátcích až do 25. 9. 

Na	 co	 se	 můžeme	 těšit	 během	 letošní	
turistické	sezóny	jako	takové?	



Kromě již zmíněného zahájení určitě na řadu 
zajímavých akcí. Květen je tradičně ve znamení 
výzvy kampaně Do	 práce	 na	 kole, která 
vyvrcholí v červnu slavnostním vyhlášením 
výsledků a předáváním cen.  Těšit se můžete 
i na prvomájovou komentovanou procházku 
Po	stopách	zaniklých	obcí,	osad	a	samot	pod	
Bukovou	horou. Koncem května se v areálu 
Letního kina uskuteční Family	 festival, ale 
k tomu zatím víc neprozradíme. V červenci pak 
plánujeme tradiční bezpečnostně preventivní 
akci na Labské stezce s názvem Bezpečně	
na	 kole.  Každoročně se také zúčastňujeme 
akcí, které sami neorganizujeme. Vidět nás 
můžete na běžeckém i cyklistickém závodě 
seriálu Milada Tour či na Dnu otevřených dveří 
Dopravního podniku města Ústí nad Labem.  

Jakým	 způsobem	 proběhla	 loňská	
sezóna,	kdy	nebylo	možné	pořádat	žádné	
hromadné	akce?
Program turistické sezóny jsme museli 
přizpůsobit situaci. Akce proto nebyly hromadné, 
ale individuální. Každý měsíc jsme věnovali 
určitému tématu. Duben dominantám města, 
květen rozhlednám, červen Dlouhonohým 
skřítkům a letní prázdniny mobilní hře od 
GEOFUNu. Turisté si v infostředisku vyzvedli kvíz 
s otázkami, navštěvovali daná místa, kde získali 
odpovědi a z odevzdaných archů jsme pak 
losovali výherce zajímavých cen.  

PROGRAM	ZAHÁJENÍ	TURISTICKÉ	
A	CYKLISTICKÉ	SEZÓNY	2022

2.	4.	|	9:00	-	18:00
ÚSTÍ	ORANGUTANY	NEPUSTÍ	
ANEB	ZAHÁJENÍ	SEZÓNY	V	ZOOLOGICKÉ
ZAHRADĚ	ÚSTÍ	NAD	LABEM	
První dubnová sobota bude patřit Zoologické 
zahradě Ústí nad Labem. Zoo si na tento den 
připravila velmi pestrý program, který zabaví 
malé i velké a bude věnován především 
zdejším orangutanům, o jejichž plánovaném 
odchodu jsme psali v březnovém vydání 

Enteru UL. Během celého dne bude možnost 
ochutnat indonéské speciality v blízkosti 
venkovního výběhu orangutanů, malování na 
obličej s orangutaní tématikou, celodenní hry 
a aktivity pro děti, prezentace záchranného 
programu Kukang a mnoho dalšího. Zde je 
konkrétní program celého dne.

• 10:00 ofi ciální zahájení sezóny - Úvodní 
slovo paní ředitelky (u expozice tuleňů) 

• 10:30 vystoupení taneční skupiny Kintari 
- Indonéská taneční skupina předvede 
u správní budovy ukázku tradičních tanců 

• 12:00 odhalení nového druhu - Písničkář 
Petr Lüftner zazpívá před exotáriem. Poté 
odhalí nově chovaný druh.

• 13:00 vystoupení a workshop taneční 
skupiny Kintari - Indonéské tance si 
budete moct vyzkoušet mezi exotáriem 
a pavilonem šelem

• 13:30 představení budoucnosti chovu 
orangutanů s herečkou Veronikou 
Čermákovou a dalšími hosty, u výběhu 
slonů představí ředitelka zoo spolu s hosty 
vizi budoucnosti chovu orangutanů v Zoo 
Ústí nad Labem 

• 13:45 slonice Delhi předává štafetu 
orangutanům - Ukázka tréninku se slonicí 

• 16:00 přednáška O chovu a ochraně 
(nejen) orangutanů – Vít Lukáš (proběhne 
v prostoru Zooškoly). 

9.	4.	|	10:00	-	16:00
HISTORICKÝ	DEN	NA	HRADĚ	STŘEKOV	
Výlet na hrad Střekov je vždy dobrým 
nápadem, ať už se tam děje nějaká akce nebo 
ne. Ale když si jej můžete užít i se šermíři 
a dalším programem, tak je to přeci jen 
o kousek větší důvod tam zavítat. A na co se 
tedy druhou dubnovou sobotu můžete těšit?

• Kostýmované prohlídky hradu (10:30, 
11:30, 12:30, 13:30 a 14:30)

• Šermířské vystoupení skupiny Corvus 
Milites  (11:00 a 15:00)
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• Pohádka Činoherního studia Býk Ferdinand 
(13:00)

•	 Slavnostní	otevření	zrenovované	nauč-
né	stezky	Pod	Vysokým	Ostrým	se	so-
kolnickou	 ukázkou	 proběhne	 v	 horní	
části	 parkoviště	 pod	 hradem.	Akce	 se	
uskuteční	u	příležitosti	Světového	dne	
zdraví	2022	-	naše	planeta,	naše	zdraví	
(14:00)

• Kvíz o ceny

16.	4.	|	9:00	-	16:30
CELODENNÍ	VÝLET	HISTORICKÝM	
MOTORÁČKEM	ZUBRNICE	-	VELKÉ	BŘEZNO		
Jakmile nasednete do motoráčku z Ústí nad 
Labem a vystoupíte v Zubrnicích, jako byste 
se vrátili v čase. Tahle dráha má rozhodně 
něco do sebe, o čemž ví i filmaři. A tak se u té 
příležitosti můžete v Železničním muzeu Zubr-
nice pokochat nejen fotografiemi z natáčení 
například Pánů kluků, ale také dobovou če-
kárnou, dopravní kanceláří, historií zdejší dráhy 
i mnoha dalšími artefakty, které k provozu drá-
hy patřily. Program zde:

• 9:00 odjezd motoráčkem z nádraží Ústí n. L. 
- Střekov, komentovaná prohlídka Železnič-
ního muzea v Zubrnicích, návštěva Muzea 
Československého opevnění ve Velkém 
Březně (prohlídka vybaveného bunkru z roku 
1938, průvodce v dobové uniformě a drobné 
občerstvení), hraná kostýmovaná prohlídka 
zámku Velké Březno na téma Deset příběhů 
z posledních sta let historie zámku, prohlídka 
Parní vodárny Střekov s opékáním buřtů. 
Přibližný konec akce je naplánovaný na 16:30. 

• Muzeum Československého opevnění  
a Státní zámek Velké Březno (včetně 
hraných kostýmovaných prohlídek) budou 
otevřeny po celý den.

Pozor, na akci je nutné si rezervovat místo 
předem. Rezervace je závazná a je možná pouze 
osobně v Informačním středisku města Ústí nad 
Labem (Mírové náměstí 1/1, Palác Zdar). 

23.	4.	|	13:00	-	18:00
VÍTÁNÍ	JARA	S	DLOUHONOHÝMI	SKŘÍTKY
AREÁL	VÝLETNÍHO	ZÁMEČKU	VĚTRUŠE	
Čtvrtá dubnová sobota bude věnovaná 
hlavně dětem. Dlouhonozí skřítci jsou 
jakýmisi průvodci městem, kteří zažívají 
různá dobrodružství. Prostřednictvím 
aplikace GEOFUN s nimi můžete pátrat 
například po bájném pokladu ukrytém  
v Mariánské skále a při tom se vydat na výlet 
městem. V sobotu 23.4. si mohou děti užít  
s těmito skřítky zábavné odpoledne. Sou-
částí programu bude:

• Jarní tvořivá dílna
• Zoo koutek
• Soutěžní stanoviště
• Zmrzlina zdarma pro každé dítě v kostý-

mu skřítka

30.	4.	|	11:00	-	17:00
ZAHÁJENÍ	CYKLOSEZÓNY	-	CYKLOKEMP
LODĚNICE	V	BRNÉ
Dubnové soboty uzavře ta pátá, a to zahájením 
cyklistické sezóny. Díky Labské stezce máme 
parádní možnost vyžití jak se říká hned za 
dveřmi a teď na jaře je ideální čas vyrazit jak 
na kolo, tak na kolečkové brusle, skateboard 
nebo si třeba zaběhat. Cyklistické odpoledne 
proběhne v Cyklokempu Loděnice v Brné 
a můžete jej spojit právě s příjemnou jarní 
projížďkou. Tento den se můžete těšit na: 

• Animační program pro děti
• Biketrialovou show Martina Šimůnka
• Aktivity Týmu silniční bezpečnosti a Městské 

policie Ústí nad Labem
• Bezplatný servis kol
• Nafukovací atrakce
• Tombola o sportovní ceny (15:00)
• Tradiční oslava pálení čarodějnic

Věříme,	že	si	dubnové	akce	užijete	a	zahá-
jíte	s	nimi	turistickou	sezónu	jak	se	patří	:)																																																																		

-tf, es-
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Narůstajícího zla si je pochopitelně vědom 
profesor Albus Brumbál, ten však není 
schopen zastavit Grindelwalda sám, a tak 
pověří magizoologa Mloka Scamandera 
sestavením týmu, který by to zvládl. Do něj 
se dostanou staří známí z předchozích dílů, 
Grindelwaldovi se tak postaví nejen zkušení 
kouzelníci a čarodějky, ale také statečný 

mudlovský pekař a Mlokův přítel Jacob 
Kowalski. Chybět ale pochopitelně nebude 
ani řada fantastických zvířat. Ale jak dlouho 
bude moci Brumbál zůstat stranou, když 
jsou sázky tak vysoko? 

Příběh se odehrává ve třicátých letech 20. 
století, a kromě již tradičních lokací v USA 

Fantastická	 zvířata:	 Brumbálova	 tajemství	 (v	 anglickém	 originále	 Fantastic	
Beasts:	The	Secrets	of	Dumbledore)	 je	 třetí	fi	lm	ze	 série	Fantastická	 zvířata	od	
režiséra	Davida	Yatese.	Příběh	fi	lmu	navazuje	na	předchozí	dva	díly,	ve	kterých	
mocný	kouzelník	Gellert	Grindelwald	postupně	získává	vliv	v	kouzelnickém	světě	
a	chystá	se	nad	ním	převzít	kontrolu.

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 

BRUMBÁLOVA 
TAJEMSTVÍ

PREMIÉRA

7.4.

PŘESNÉ ČASY A DATA PROJEKCÍ: 
WWW.CINEMACITY.CZ | WWW.HRANICAR-USTI.CZ
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a Velké Británii se diváci podívají také do 
Brazílie. Předlohou pro příběh není ani 
tolik kniha Fantastická 
zvířata a kde je najít, 
jejímž fi ktivním autorem 
je Mlok Scamander, ale 
spíše samotné knihy 
s Harry Potterem, v nichž 
byl příběh Brumbála, 
jeho rodiny a jeho vztah 
s Grindelwaldem postupně 
více popsán. 

Co se týče obsazení, v roli 
Mloka Scamandera se opět 
objeví Eddie Redmayne, 
herec Dan Fogler ztvární 
mudlovského kamaráda 
a pekaře Jacoba Kowalski-
ho a Alison Sudol se objeví 
jako jeho milá Queenie Goldstein, která 
se ovšem přidala na stranu Grindelwalda. 
Vrátí se také Katherine Waterston, protože 
její postava Tiny Goldstein patří mezi 
hlavní charaktery. Stejné obsazení mají 
i další klíčové role, Ezra Miller opět ztvárnil 
Credence a Jude Law profesora Brumbála. 
Velká změna ovšem nastala v roli hlavního 
záporáka Grindelwalda, toho si totiž nově 
zahrál Mads Mikkelsen poté, co Johnny 

Depp odstoupil z role kvůli nařčení z domá-
cího násilí.

Režie se opět ujal David Yates, který režíroval 
oba předchozí díly Fantastických zvířat, ale 
také poslední čtyři fi lmy s Harry Potterem, 
takže svět brýlatého chlapce s jizvou na čele 
zná velmi dobře. Díky tomu si také vyzkoušel 
i spolupráci s J. K. Rowlingovou, která 
napsala scénář k celé sérii Fantastická zvířata 
a je rovněž jedním z producentů fi lmu.

-red-



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

Od chvíle, kdy jsme Julia Lavického (Jakub Štáfek) viděli naposledy (ano, bylo to tehdy, 
když „prodal" zápas, ale zapomněl na to, a dal krásný gól), uběhl více než rok. Lavi je, jak 
by řekl jeho agent Jarda (Jakub Prachař), pořád stejný dement, ale začalo se mu konečně 
dařit. A to jak ve fotbalovém, tak v osobním životě. S Vyšehradem postoupil do druhé 
ligy, kde vede tabulku střelců, opět po něm pokukují zámožnější kluby, dokonce požádal 
o ruku svou přítelkyni Lucii (Šárka Vaculíková), sestru Jardy... Na svatbě, která stála 
majlant, ale zjistí, že má už osmiletého syna, což novomanželku rozhodně nepotěší. 
Nedostatek fi nancí se rozhodne řešit půjčkou od ne zrovna čestné party, zároveň se snaží 
nepřijít o manželku hned ve svatební den, postarat se o dítě, což je mu na hony vzdálené, 
dostat se z Vyšehradu někam výš, nebo se poprat s praktikami jistého fotbalového Taťky... 
Prostě už zase se řítí jak lavina – z jednoho problému do druhého! 

PREMIÉRA 14.4.
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Amleth (Alexander Skarsgård) kdysi býval 
synem mocného vikingského krále (Ethan 
Hawke) a jeho ženy Gudrún (Nicole Kidman), 
než ho zrada a zákeřná vražda připravila 
nejen o otce, ale i o střechu nad hlavou.

SEVEŘAN

Dělat dobré skutky může být děsná dřina. 
Zvlášť když vás má celý svět za padouchy. 
Animovaná komedie Zlouni z legendárního 
studia DreamWorks Animation dokazuje, že 
i v na první pohled nebezpečném tvorovi se 
může skrývat dobré srdce. 

Nevidomá Mimi a Líza jsou nejlepší 
kamarádky. Vzájemně se učí velkorysosti, 
toleranci a otevřenosti k celému světu 
a jeho pestrosti. V novém příběhu nazvaném 
Zahrada přijíždí na dvůr jejich domu žlutý 
kontejner, který sousedé začnou brzy 
zaplňovat starými a rozbitými věcmi.

ZLOUNI

MIMI & LÍZA - ZAHRADA

DUBNOVÉ PREMIÉRY V KINĚ

PREMIÉRA 14.4.

PREMIÉRA 15.4.

PREMIÉRA 21.4.
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„Hrdinský příběh těch, kteří riskovali své 
životy při nebezpečné záchraně symbolu 
Paříže”. Tak zní popisek k novému snímku, 
který rekonstruuje události z 15. dubna 

roku 2019, kdy katedrálu Notre-Dame 
zachvátily plameny a celý svět toho byl 
v přímém přenosu svědkem. Spolu s hasiči 
se podíváme do míst, která zůstala divákům 

Francouzský	fi	lm	vypráví	 o	požáru	 katedrály	Notre-Dame.	Drama	natočil	 Jean-
Jacques	Annaud,	 režisér	snímků	 jako	Jméno	růže	nebo	Sedm	let	v	Tibetu.	Pro	
fi	lm	 o	 Notre-Dame	 využil	 archivní	 záběry	 a	 vyzval	 očité	 svědky,	 aby	 poskytli	
amatérská	videa	požáru.	Samotný	chrám	postavil	a	nechal	shořet	ve	studiu,	kde	
rekonstruoval	nejdramatičtější	scény.

NOTRE-DAME 
V PLAMENECHK

IN
O PREMIÉRA

22.4.

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



obrazovek skrytá – přímo do nitra hořící 
budovy. Snímek tak nabízí téměř fyzický 
zážitek, který nikoho nenechá chladným. 
Režisér a scenárista snímku Jean-Jacques 
Annaud se soustředí na věrohodné 
zachycení boje s nekontrolovatelným živlem, 
ale především upozorňuje na nezměrnou 
odvahu a obětavost záchranných sborů. Bez 
jejich nasazení by nejznámější katedrála 
světa lehla popelem.

Požár katedrály Notre-Dame v Paříži ve 
Francii vypukl v prostoru její střechy během 
rekonstrukce v pondělí 15. dubna 2019  
kolem 18:20, kdy byla katedrála otevřena 
turistům. Jakmile se ozval požární alarm, 
začala evakuace turistů i návštěvníků mše, 
která se tou dobou v katedrále konala. 
Nějakou dobu trvalo, než bylo objeveno 
ohnisko požáru, ale ze střechy začal 
relativně rychle stoupat bílý kouř. Následně 
se oheň rozšířil a kouř se zbarvil do černa. 
Ze sanktusové věže byly brzy na to vidět 
šlehající plameny. Ty byly zkroceny kolem 
23:30 tentýž den, zcela dohašen byl požár 
až v úterý 16. dubna ráno po zhruba 12 
hodinách hašení. Požár zničil téměř celou 
střechu včetně typického sanktusníku, část 
vitrážových oken a část nosných kleneb 
v chrámové lodi. Spolu s následky hašení 
také částečně poškodil vnitřní vybavení, 
většina vzácných artefaktů však byla naštěstí 
zkázy ušetřena. Náčelník pařížských hasičů 
uvedl, že pokud by požár trval o 30 minut 
déle, zvonice a část zdí by se nejspíše zřítila.

Vyšetřování příčin požáru bylo otevřeno 
během několika hodin po jeho vypuknutí. 
Už 16.4. prokuratura prohlásila, že se dle 
důkazů jednalo o neúmyslný čin. Policie se 
zaměřila především na probíhající renovaci, 

která mohla stát za vznikem požáru. Firma 
Le Bras Frères, která prováděla rekonstrukci, 
však tehdy prohlásila, že postupovala dle 
pokynů a v době vzniku požáru nebyl nikdo 
ze zaměstnanců na místě. Později tatéž fi rma 
potvrdila informaci, že pracovníci na lešení 
občas kouřili, a to navzdory protipožárním 
předpisům. Vyšetřovatelé totiž v okolí našli 
nedopalky. Firma přesto vyloučila, že by 
byly nedopalky příčinou požáru. Jiná verze 
pracovala s možností, že by k zažehnutí 
ohně mohlo dojít v souvislosti se zvony 
v sanktusové věži. Ty byly v roce 2012 
elektrifi kovány a 12 minut před spuštění 
prvního požárního alarmu naposledy 
odbíjely. Podle vyšetřovatelů byla varianta 
vzniku požáru od elektrického zkratu 
nejpravděpodobnější.                                      -red-
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Duben

Višňový sad

Sen noci svatojánské

Býk Ferdinand

po

st

ne

19.00

19.00

17.00

Velký sál

Velký sál

Divadelní foyer

Ronja, dcera loupežníka
pá 17.00 Velký sál

Rodinná parafráze Romea a Julie, avšak se šťastným koncem.

Nejhranější Shakespearova komedie znovu v Činoherním studiu!

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

Hra o náhodě, lásce a smrti.

Kruhový tanec několika generací pod střechou „našeho starého domu“.

1. 4.

11. 4.

6. 4.

3. 4.

Najal jsem si vraha
čt 19.00 Velký sál

7. 4.

Pro nejmenší

Nejen pro děti

Vernisáž

Anšlus
pá 19.00 Velký sál

V Teufelsbergu se lidi vždy měnili na divoký svině a svině divoký na lidi.

15. 4.

Roman Říha: Návrat legendy
st 19.00 Divadelní foyer

20. 4.

Den člověka
út 19.00 Studiová scéna Obejvák

Tady je všechno ještě možné
ne 19.00 Velký sál

24. 4.

26. 4.

Harila aneb Čtyři z punku a pes

Tady je všechno ještě možné

pá

st

19.00

19.00

Velký sál

Velký sál

Jde utéct před obecně přijímanými obrazy úspěšného života?

Závratná jízda čtyř punkerů, která nekompromisně posouvá hranice reality.

29. 4.

27. 4.

J. Rudiš: Winterbergova poslední cesta
čt 19.00 Velký sál

28. 4.
Autorské čtení

Tady je všechno ještě možné
pá 19.00 Velký sál

Mezičas v prázdném prostoru haly. Výjevy mimo zorné pole.

Hra odhalující pravdu o přátelství, důvěře a zradě.

22. 4.
Premiéra

I. Repríza

II. Repríza

cinoherak.czSezóna 50 Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o. 
Varšavská 767/7, 400 03 Ústí nad Labem. Změna programu vyhrazena.
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RUSALKA
8. dubna 2022 v 19 hodin

dirigent:

Miloš Formáček
režie:

Andrea Hlinková
výtvarník scény a kostýmù:

Miriam Struhárová
choreografie:

Vladimir Gončarov
Účinkují sólisté, sbor,

balet a orchestr
Severočeského divadla

v Ústí nad Labem

Antonín Dvorák

RUSALKA
Antonín Dvorák

RUSALKARUSALKARUSALKA
Antonín Dvorák
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VELIKONOČNÍ
KONCERT

neděle 24. 4. 2022
v 18.00 hodin

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Giovanni Battista Pergolesi:
Stabat Mater in F Minor

Wolfgang Amadeus Mozart:
Korunovační mše – VI. Agnus dei

Georg Fridrich Haendel:
Mesiáš – Aleluja

Orchestr a sbor Severočeského divadla
v Ústí nad Labem.

Valerie Vaygant
sopran

Miloš Formáček
dirigent

Karla Bytnarová
mezzosopran

Jan Snítil
sbormistr a varhany
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Od	 roku	 2001	 působíš	 v	 orchestru	
Severočeského	 divadla	 opery	 a	 baletu	
v	Ústí	nad	Labem	a	v	témže	roce	jsi	začal	
učit	 na	 ZUŠ	 Chabařovice.	 Baví	 tě	 spíše	
práce	učitele	nebo	aktivního	hudebníka?	
Ta zaměstnání se dobře doplňují. Obojí mě 
moc baví. Učení je pro mne o trochu více 
psychicky náročné z hlediska permanentní 
koncentrace a soustředěnosti. Když hraji po 
x té nějakou skladbu, už tam funguje nějaká 
automatika, ale žák, i když hraje třeba stejné 
cvičení jako např.ten předchozí, se dopouští 
často úplně jiných hráčských”prohřešků”- tak 
tam nelze postupovat na základě nějaké 
motoriky. Každopádně jsou pro mne obě 
profese velmi naplňující. Už proto, že mne 
baví pracovat s lidmi. A se žáky se snažím si 
vytvářet přátelský vztah - čímž z toho pro mne 
vzniká příjemné “domácí” prostředí.

Je	 nějaký	 zájezd	 nebo	 představení,	 na	
které	opravdu	rád	vzpomínáš?
Zájezdů s různými orchestry a kapelami 
s různými repertoáry jsem opravdu zažil mno-
ho, a to po celém světě, za což jsem také vel-
mi vděčný, protože mne baví cestovat a po-
znávat. Čili vybrat jeden je těžké. Ale mám pár 
favoritů, na které opravdu dodnes s láskou 
vzpomínám. Můj první větší zájezd byl se SČF 
do Valencie s Planetami od Gustava Holsta.
To dílo jsem do té doby neznal a seznámil 
jsem se s ním opravdu za tak krásných 
okolností, že na to dodnes vzpomínám.
Velkolepý koncert pod širým nebem s obrov-
skou scénou a 15 000 diváků byl pro kluka 
čerstvě po maturitě opravdu nádherný 
zážitek. Podobně dojatý jsem také byl cca 10 
let potom na zájezdě v Jižní Americe, kde 
jsme doprovázeli se symfonickým orchestrem 

V	 roce	 2004	 absolvoval	 Konzervatoř	 v	 Teplicích	 v	 oboru	 hra	 na	 bicí	 nástroje	
a	už	za	dob	studia	začal	spolupracovat	s	mnoha	významnými	orchestry	a	dalšími	
uskupeními.	 Jeho	 hudební	 doma	 je	 v	 orchestru	 Severočeského	 divadla	 opery	
a	baletu	v	Ústí	nad	Labem,	je	také	externím	členem	orchestru	nahrávacího	studia	
ve	Smečkách	(COPPO)	a	ČNSO	(Český	národní	symfonický	orchestr),	pravidelně	
hostuje	 v	 SČF	 (Severočeská	 fi	lharmonie	 Teplice)	 a	 prošel	 mnoha	 hudebními	
skupinami	jako	Hydrarrgyrum,	Karamel,	Motorband,	zakotvil	pak	v	kapele	Aleše	
Brichty	 a	 vyučuje	 na	 ZUŠ	 Chabařovice.	 	 Muzikantský	 život	 Romana	 Haaseho	
rozhodně	tluče	ve	svižném	rytmu.	

ROZHOVOR:

BUBENÍK 
ROMAN HAASE 
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nahrávacího studia ve Smečkách (COPPO) 
světového houslistu Itzhaka Perlmana. Když 
hraješ v Santiagu de Chile Schindlerův 
seznam s člověkem, který nahrával originál, 
v obzoru nádherná panoramata, před tebou 
10 000 posluchačů a za zády obrovská pro-
jekce se scénami z toho fi lmu - jedno oko 
nezůstane suché. A z té rockové a metalové 
branže jsem si moc užil projekty Rock meets 
classic, kde účinkovala opravdu spousta 
předních světových osobností. Např. Alice 
Cooper, Steve Lukather, Midge Ure, Joe Lynn 
Turner,atd. Krásnou zkušeností byla také účast 
na velkém evropském metalovém festivalu 
ve Wackenu,kde jsme s ČNSO doprovázeli 
kapelu Dimmu Borgir. Tento festival navště-
vuje přes 100 000 lidí.

Od	 roku	 2013	 působíš	 v	 kapele	 Aleše	
Brichty	 -	 Aleš	 Brichta	 Project.	 Jak	 se	 ti	
s	 tímto	 ostříleným	 rockovým	 zpěvákem	
hraje?
Jsem v této partě nad míru spokojen. Aleš 
i kapela jsou opravdu parťáci. A to nejen 
z hlediska hudebního, ale i lidského. Je to 
další případ toho zmíněného štěstí na lidi. 
Navíc hudbu Arakainu i hudbu Aleše z jeho 
sólové dráhy jsem měl vždy moc rád. Tak si 
užívám tu možnost být toho součástí.

Jaké	 máte	 s	 AB	 Projectem	 pro	 letošek	
plány?
Aleš letos slaví 40 let působení na tuzemské 
scéně a k této příležitosti se chystá speciální 
koncert s doprovodem symfonického 
orchestru. Ten se uskuteční 18.5. od 19:00 
v Severočeském divadle opery a baletu 
a doprovodu se zhostí právě orchestr 
Severočeského divadla. Na koncertě zazní 
kompletní průřez Alešovy tvorby od dob 
Arakainu až po dnešek. Další reprízování 
tohoto koncertu je pak v plánu na podzim. 
Navíc máme připravené nové CD, které by 
také mělo vyjít letos v rámci tohoto výročí. 
Aleš také vydal u této příležitosti v prosinci 

svou knižní autobiografi i s názvem Ztráty 
a nálezy, kde se fanoušci mohou dočíst vše 
o jeho životě-hudebních začátcích, vzniku 
Arakainu, fungování na hudební scéně 
v nelehkých dobách minulého režimu, 
odchodu z Arakainu atd... Přes léto nás navíc 
čeká poměrně hodně akcí a hlavně festivalů, 
které byly poslední 2 roky zrušeny z důvodu 
Covidu. 

A	co	všechno	letošní	sezónu	čeká	tebe?
Kromě koncertů s Alešem Brichtou mne 
také čekají koncerty s dalšími hudebními 
uskupeními. V létě máme taktéž několik 
akcí s kapelou české rockové zpěvačky Iny 
Urbanové, pár motosrazů s naší prapůvodní 
partou Hydrarrgyrum (červen motosraz 
v Jílovém u Děčína a v září Motochaba 
v Chabařovicích), v červnu koncert Broad-
wayských melodií v Teplicích pod taktovkou 
Martina Kumžáka, atd... Mám také roztočený 
projekt s Leo Holanem, který působil 18 let 
v kapele ŠKWOR a pár sólových projektů.
Navíc připravuji 4 žáky na letošní celostátní 
soutěž ZUŠ v oboru hra na bicí nástroje 
a zatím všichni úspěšně prošli přes dosavad-
ní vyřazovací kola. Tak jim držte palce. Moc 
děkuji za rozhovor a všem přeji hlavně pevné 
zdraví.

Děkuji	za	rozhovor.                                           -es-
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1.4.   NEON PARTY
2.4.   AFTERLIFE night Vol.2 (JAWS)
8.4.   90´s v Kladívku (DJAY-J & JOOE)
9.4.   EDM empire (The Atomic)
14.4.  Mácháč Club Tour (official afterparty)
15.4.  Rockový večírek (koncert 9.Planeta)
16.4. 16.4.  AFTERLIFE night Vol.3 (JAWS)
22.4.  DNB & Bass House (ABX & Beedix)
23.4.  Party hot night (TARIII & JOOE)
29.4.  90´s v Kladívku (Dj Čála)
30.4.  Čarodejnická noc s překvapením
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ÚSTÍ
KONCERTŮ

Česká zpěvačka, 
šansoniérka, písničkářka
Vstupné	390	Kč

RADŮZA + KAPELA

6.4. / 20:00 / NÁRODNÍ DŮM

Česká zpěvačka, Hudba k tanci a poslechu 
od 70.let do Milénia
Vstupné	100	Kč

ÚSTECKÉ 
DISKOHRÁTKY

8.4. / 20:00 / NÁRODNÍ DŮM

Taneční mejdan, 2 stage,
více než 10 Djs, Laser Show

MÁCHÁČ 
CLUB TOUR
MÁCHÁČ 

14.4. / 19:00
KULTURNÍ DŮM-MALÝ SÁL

Rocková kapela 
z Ústí nad Labem

Český rapper a zpěvák
Vstupné	200	Kč	v	předprodeji

TOČÍLAS

RENNE DANG 

8.4. / 19:00
VERANDA MARKET RESTAURANT

29.4. / 21:00 / DOMA - MUSIC PUB

Český rapper a zpěvák
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Jarní	 open-air	 hudební	 sezónu	 v  ústeckém	 letním	 kině	 po	 nucené	 dvouleté	
pauze	 otevře	 opět	 Ústecký	 Majáles.	 Tentokrát	 se	 návštěvníci	 mohou	 těšit	 na	
line-up	 sestavený	 z  velmi	 populárních	 hudebních	 jmen.	 Jako	 první	 na	 podiu	
vystoupí	písničkář	Will	Eifell.	Mezi	dalšími	účinkujícími	bude	například	zpěvák,	
herec	a	stand-up	komik	Vojtaano,	Jakub	Děkan	se	svojí	kapelou,	polobozi	z UDG,	
písničkář	Tomáš	Klus	 a	 večer	 uzavře	 skupina	Mirai.	 Celým	 festivalovým	dnem	
bude	 provázet	 a	 všechny	 přítomné	 bavit	 Jakub	 Děkan.	 Ústecký	 Majáles	 jako	
tradiční	studentská	oslava	jara	a	mládí	se	bude	konat	v letním	kině	v Ústí	nad	
Labem	14.	května	2022.	

HUDEBNÍ 
FESTIVAL 
ÚSTECKÝ MAJÁLES 
OTEVŘE OPEN AIR 
SEZÓNU JAKO PRVNÍ 
V KRAJI

PŘEDPRODEJ
VSTUPENEK
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Pop-rocková skupina  UDG zazpívá kromě 
svých již osvědčených hitů i písně z  jejich 
nového alba s  názvem Přístav. Možná tak 
budete mít šanci poprvé 
naživo slyšet Ještě jednou, 
Plachty nebo Podzim. A po-
kud jste ještě neslyšeli na 
vlastní uši v hale Yesterday 
od Mirai, na Ústeckém 
Majálesu vás to nemine. 
Kromě toho určitě zahrají 
i něco z  jejich nového 
alba Maneki Neko. Název 
tohoto jejich prozatím 
nejnovějšího alba odkazuje 
na známou „mávající“ 
japonskou kočku. To, že byl 
minulý rok bohatý na novou hudební tvorbu, 
dokazuje i nedávno vydané album Tomáše 
Kluse s  názvem Cítím. Album je podle slov 
samotného zpěváka jeho první popovou 
deskou. Písně na ní se výrazně liší od jeho 
předchozích skladeb. V  roce 2020 vydal CD 
Will Eifell s názvem Málo času spát a Jakub 
Děkan desku s názvem "A jak se máš ty?".

Písničkář Will Eifell, kluci z  UDG i Jakub 
Děkan a Vojtaano pocházejí se severu Čech. 
Eifell a UDG dokonce přímo z  Ústí nad 
Labem. Hrát na Ústeckém Majálesu, kde 
mají širokou fanouškovskou základnu, je pro 
ně srdeční záležitostí. 

Přesný	rozpis	vystupujících	je	následující: 
ve 12:30 se na pódiu objeví Will	 Eifell, 
ve 13:40 vystoupí se svým rap popem  

a chytlavými refrény Jakub	 Děkan	 Band, 
v 15:20 se můžete těšit na Vojtaana,  
v 17:10 na to vlítnou UDG, v 19:00 všechny 

rozezpívá Tomáš	Klus a od 20:55 můžete 
tančit se skupinou MIRAI.

„Máme obrovskou radost, že všechny 
hudební akce již mohou probíhat bez 
jakýchkoliv omezení. Snad tento standard 
vydrží už napořád. Moc se těšíme na 
všechny vystupující a příchozí fanoušky, 
studenty, děti i jejich rodiče, a doufáme, že 
si všichni tu atmosféru pod širým nebem 
pořádně užijeme a oslavíme příchod jara, 
jak se patří,“ říká za pořadatele Tomáš 
Staněk. Že je na co se těšit, vám napovídají 
jména všech vystupujících. Spoustu no- 
vých singlů i starých pecek, nabitá festi-
valová atmosféra a bohatý doprovodný 
program pro děti i dospělé, to je Ústecký Ma-
jáles! Chybět nebude ani fotokoutek a sa- 
mozřejmě občerstvení. Brány letního kina 
v  ulici Winstona Churchilla 2/4 se otevřou 
ve 12 hodin. Vstupenky pořídí za 400 Kč 
studenti, dospělí zaplatí 450 Kč a děti do  
7 let mají vstup zdarma. Všechny nevyužité  
a již zakoupené vstupenky z let 2020 a 2021 
zůstávají v platnosti i tento rok.

Více	o	akci:	www.usteckymajales.cz	
-afl-
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Dne	3.5.	přijedete	do	Teplic	se	svou	tour	
k	albu	Murphyho	zákon.		Zazní	na	koncertě	
pouze	skladby	z	tohoto	nejnovějšího	alba	
nebo	diváci	uslyší	i	Vaši	starší	tvorbu?	
Vzhledem k tomu, že jsem se lidem pod kůži 
dostal především swingovými evergreeny 
a hity Franka Sinatry, dojde pochopitelně 
i na písně jako New York, New York, nebo My 
Way, připomenu repertoár mého největšího 
vzoru zpěváka Tonyho Benneta, ale v hlavní 
roli budou samozřejmě především písně 
z mého aktuálního alba Murphyho zákon. Ale 
nebojte se, žánrový kabát jsem nepřevlékl 
a převléknout ani nehodlám. Nové písně ze 
swingových tradic vycházejí a pořád je hraje 
big band. Navíc kapelu mám složenou z těch 
nejlepších současných muzikantů a klasický 
zvuk big bandu jsme rozšířili o Hammondovy 
varhany. Když se tahle swingující mašina 
rozjede, není k zastavení. Přijďte a uslyšíte. 

V	 příštím	 roce	 Vás	 čeká	 koncert	 v	 new-
yorské	 Carnegie	 Hall.	 Jak	 se	 na	 koncert	
připravujete?
Prakticky od dětství (smích). Ale ono je to 
vážně tak. Vždyť já tuhle muziku zpívám 
opravdu od dětských let. A od té doby taky 

sním o tom, že v tomto prestižním koncertním 
sále jednoho dne vystoupím. Smlouva už 
je ale podepsaná, takže ke splnění velkého 
snu je jen malý krůček. Dostat termín 
v Carnegie Hall je skutečná pocta. Své o tom 
věděl i Karel Gott. On tam ale vystoupil, když 
mu bylo šedesát a svou kariéru tím takříkajíc 
korunoval. Mě bude příští rok třicet sedm let 
a vnímám tenhle koncert jako nový start. Lep-
ší reference totiž neexistuje. Za zády budu mít 
navíc kapelu složenou z opravdových hvězd 
světového jazzu. Na kontrabas a kytaru budou 
hrát členové doprovodné kapely Tonyho 
Bennetta, Marshall Wood a Gray Sargent, na 
bicí nástroje nejoblíbenější bubeník Counta 
Basieho, který nahrával i se Sinatrou, Natalie 
Cole, nebo Robbiem Williamsem - Harold 
Jones, na tenor saxofon s námi bude hrát 
jeden z nejúžasnějších saxofonistů swingové 
historie Scott Hamilton a tuto hvězdnou 
sestavu doplní pop-jazzový klavírista a hu-
dební producent Jan Stainsdörfer a hráč 
na Hammondovy varhany, nesmírně talen-
tovaný muzikant Jan Andr. Zkrátka americká 
jazzová extraliga a tři čeští Honzové. 

Děkuji	za	rozhovor.                                           -es-

Jan	Smigmator	(	*1986	)	je	jazzový	a	swingový	zpěvák,	který	na	hudební	scéně	
21.	 století	 s	noblesou	 sobě	 vlastní	 ztělesňuje	odkaz	 swingových	králů,	 jakými	
byli	Frank	Sinatra,	Sammy	Davis	jr.,	Dean	Martin,	Bobby	Darin,	Mel	Tormé,	Karel	
Hála	nebo	dodnes	fantastický	zpěvák	Tony	Bennett!	Pro	Enter	poskytl	exkluzivní	
rozhovor	u	příležitosti	svého	koncertu	v	Kulturním	domě	Teplice	dne	3.5.

JAN SMIGMATOR:
KONCERT V CARNEGIE HALL 
JE SKUTEČNÁ POCTA 
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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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Děčín

Dalibor JandaDalibor JandaDalibor Janda
Kapitán DemoKapitán DemoKapitán DemoLáskaLáskaLáska

WalkmanzWalkmanzWalkmanz

Kamil StřihavkaKamil StřihavkaKamil Střihavka

Divokej BillDivokej BillDivokej BillDivokej BillDivokej Bill
Horkýže SlížeHorkýže Slíže
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Horkýže Slíže

labefest.cz

PŘEDPRODEJ

vstupenkadecin.cz a ticketstream.cz

a dalšía další...a další...a dalšía další...
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EXTRÉMNÍ ZÁVOD 
JEDNOTLIVCŮ

• MUŽI I ŽENY •

ADRENALINOVÁ VÝZVA
PRO ŠIROKOU

VEŘEJNOST

NEDĚLE 22. 5.SOBOTA 21. 5. 

ADRENALINOVÁ
VÝZVA PRO DĚTI

OD 3 LET

NEDĚLE 22. 5.

COMPUTERS
DeCe
COMPUTERS

ZÁŽITKY, KTERÉ V TOBĚ ZŮSTANOU!
registruj se hned!

adrenalinchallenge.cz

21. - 22. 5. 2022 • Děčín
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Hotel Švýcarský dům je unikátní stavbou, 
která je typická pro zdejší region. Hotel je 
až do prvního patra postaven z pískovcových 
kvádrů, první a druhé podlaží 
pak připomíná styl místního 
selského hrázdění. Historická 
budova byla jako vzdušné 
lázně postavena už na konci 
19. století, konkrétně v roce 
1892 a v loňském roce prošla 
rozsáhlou rekonstrukcí, díky 
níž získala dobovější nádech.  Pro Ústečáky je 
nyní skvělou novinkou turistická autobusová 
linka z Mírového náměstí v Ústí nad Labem, 

která zahájí provoz 2. dubna a jezdit bude až 
do 30. října, a to o sobotách a nedělích. Linka 
číslo 461 bude mít k dispozici i přepravu 

kol, takže je ideálním spojením 
pro víkendové cyklovýlety na 

Sněžník a okolí. Linka pojede 
přes Tisou a od zastávky 
“Restaurace Hraničář” je to
jen 150 metrů ke Švýcar-
skému domu, odkud můžete 
zahájit svůj cyklovýlet a pak 

se občerstvit v místní restauraci. 

A co všechno hotel a restaurace nabízí? 

Užít	si	výlet		v	přírodě,	zajít	si	na	dobré	jídlo,	nechat	se	hýčkat	wellness	procedurou	
a	pak		usnout	sladkým	spánkem	na	krásném	místě,	to	zní	jako	dobře	strávený	čas.	
Hotel	a	restaurace	Švýcarský	dům	je	přesně	tím	místem,	kam	za	těmito	zážitky	
můžete	zajít.	Najdete	jej	v	obci	Sněžník,	odkud	je	to	jen	kousek	na	ta	nejkrásnější	
místa	v	CHKO	Labské	pískovce	a	Národním	parku	České	Švýcarsko.	Nově	se	sem	
můžete	 dostat	 z	 Ústí	 nad	 Labem	 víkendovou	 autobusovou	 linkou	 nabízející	
i	přepravu	kol.	

HOTEL A RESTAURACE 
ŠVÝCARSKÝ DŮM

OÁZA KLIDU 
V KRÁLOVSTVÍ PÍSKOVCŮ 
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V první řadě překrásné okolí. Obec Sněžník 
je romantickou obcí rozkládající se pod 
stolovou horou Děčínský Sněžník, která 
patří k dominantám Děčínska. 
Výhledy odsud jsou překrásné 
v každou roční dobu. 
Zdejší hluboké lesy lákají 
k procházkám a přes sezónu 
jsou rájem pro houbaře. 
Na své si přijdou i cyklisté, 
pro které je zde nespočet 
cyklotras, s nimiž se lze vydat 
i za hranice. Za návštěvu stojí 
také blízký Kristin hrádek 
a jeho okolí, zdejší rybníky 
a mnoho dalšího. Samotný 
hotel nabízí moderní pokoje 
se samostatným sociálním 
zařízením, TV  a Wi-fi . Jakmile se ubytujete, 
můžete si pochutnat na specialitách 
hotelové restaurace, která klade důraz na 
kvalitní a čerstvé suroviny při přípravě české 
i zahraniční kuchyně. Čas pak můžete strávit 
v okolí hotelu, třeba s pingpongovou pálkou 
v ruce nebo na zdejším víceúčelovém hřišti. 
No a není nic lepšího, než aktivně strávený 
den zakončit ve zdejších unikátních pivních 
lázních, které se nacházejí ve sklepení 
hotelu. V dubové vaně pro dva je voda 

o teplotě 37 až 38 stupňů, která obsahuje 
směs z pivovarských kvasnic, chmelových 
šišek a dalších přírodních látek.

Hotel pak nabízí své prostory také ke 
konání soukromých či fi remních oslav 
a teambuldingů či svateb. K dispozici je men-
ší lovecký salónek, restaurace a k tomu dvě 
prostorné venkovní terasy. Hotel s restaurací 
je díky tomu ideální jak pro párové či rodinné 
dovolené, tak pro hromadné akce a oslavy. 
Pobyt na čerstvém vzduchu a v krásném 
prostředí ja každopádně vždy skvělou volbou, 
tak přijměte pozvání a vychutnejte si vše, co 
Švýcarský dům nabízí.                                             -es-
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Paní	 ředitelko,	 Severočeská	 vědecká	
knihovna	 se	 jako	 spousta	 dalších	
institucí	velmi	rychle	zapojila	do	pomo-
ci	 ukrajinským	 uprchlíkům.	 Jakou	 kon-
krétní	pomoc	knihovna	nabízí?	
Na úvod je třeba říci, že knihovna je veřejnou 
institucí, která je přístupná všem bez ohledu 
na  rasu, sexuální orientaci, náboženské 
vyznání či státní příslušnost. Tím úplným 
základem, který tak knihovna uprchlíkům 
z Ukrajiny může nabídnout, je bezpečný 
a klidný prostor, kde je možné si odpoči-
nout a načerpat síly. Stejně jako další 
uživatelé, zde samozřejmě mohou využí-

vat bezplatný přístup k internetu a dalším 
informačním zdrojům. Jako obrovskou 
pomoc uprchlíci vnímají už jen fakt, že 
v knihovně mohou využít zásuvky k dobití 
telefonů či dalších elektronických zařízení, 
která využívají ke komunikaci se svými 
blízkými. Zároveň mohou v knihovně 
využívat učebny, herny a klubovny, navště-
vovat kreativní a polytechnické dílny nebo  
kurzy češtiny pro cizince. Nezanedbatelnou 
pomocí, kterou poskytuje síť knihoven na-
příč celou Českou republikou, je zveřejňo-
vání a sdílení důležitých informací a odkazů 
a vytváření informačních rozcestníků, které 

Severočeská	 vědecká	 knihovna	 v	Ústí	 nad	 Labem	 se	 zapojila	 do	 pomoci	 ukra-
jinským	uprchlíkům	a	nabídla	jim	své	zázemí.	O	konkrétní	podobě	pomoci	jsme	si	
popovídali	s	ředitelkou	knihovny	Mgr.	Janou	Linhartovou	(na	fotografi	i	uprostřed	
v	doprovodu	Oksany	a	Nadi).

KNIHOVNA POMÁHÁ 
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slouží jak uprchlíkům, tak občanům ČR, kteří 
chtějí těmto lidem pomoci.  

Momentálně	 máte	 obsazené	 dva	
hostinské	 pokoje,	 které	 obývají	 dvě	
ženy	 z	 Ukrajiny.	 Ty	 se	 zároveň	 staly	
dobrovolnicemi	 a	 budou	 knihovně	
pomáhat	nejen	s	překladem.	Jaké	další	
činnosti	jsou	pro	ně	nachystány?	
Oksana a Naďa, jak se naše dvě nové 
ukrajinské dobrovolnice jmenují, se do 
pomoci dalším uprchlíkům z Ukrajiny 
zapojily okamžitě po svém příjezdu 
a v současné době jsou úzce navázány 
na uprchlické komunity, které vznikly 

v hotelu Vladimír a na koleji Uni-
verzity J. E. Purkyně. V tomto týdnu 
se napojily na komunity sídlící 
v Domovech mládeže na Bukově 

a v Krásném Březně. V knihovně 
nám pomáhají v komunikaci s uprchlíky, 

koordinují jejich registraci a seznamují  
je s využíváním služeb a akcí speciálně 
vytvořených jen pro ně. V blízké budoucnosti 
se chtějí zapojit do pomoci s přípravou kurzů 
češtiny pro cizince a pomoci s organizací 
dětských adaptačních skupin na pobočkách 
knihovny. 

Největší přidanou hodnotou a důvodem, 
proč spolupráce s nimi funguje dobře, je 
podle mě fakt, že obě ženy k nám přišly ze 
stejných důvodů jako lidé, kterým skrze 
knihovnu pomáhají. Uprchlíci k nim jakožto 
ke svým krajankám mají pochopitelně 
větší důvěru a snáze se díky jejich pomoci 
adaptují v novém prostředí.  

Jaký	 je	 v	 tuto	 chvíli	 ze	 strany	
ukrajinských	 uprchlíků	 zájem	 o	 pomoc	
prostřednictvím	knihovny?  
Zájem o pomoc a využívání služeb knihovny 
ze strany uprchlíků je skutečně velký, 
především rodiny, které jsou ubytovány 
v hotelu Vladimír v bezprostřední blízkosti 

knihovny, nás navštěvují každý den. Jsem 
velice hrdá na své kolegy, kteří se této nové 
a nečekané výzvy nezalekli a dennodenně 
vynakládají maximální úsilí, aby nově 
příchozím pomohli a vytvořili bezpečné 
a komfortní prostředí, v němž budou mít 
možnost oprostit se alespoň na chvíli od 
hrůz, které prožili při útěku před válkou. 
Při tom všem, co se v současné době děje, 
se možná jedná jen o malou kapku v moři, 
osobně jsem však přesvědčená, že každá, 
i ta sebemenší pomoc, je důležitá a moře 
v podstatě není nic jiného než obrovské 
množství kapek pohromadě.  

Plánujete	 do	 budoucna	 rozšiřovat	 své	
aktivity	směrem	k	uprchlíkům?	
Ano, knihovna se v rámci své proměny 
v kreativně-vzdělávací a komunitní cen-
trum snaží být co nejotevřenější různým 
cílovým skupinám, mezi něž patří i cizinci 
a uprchlíci. Dlouhodobě spolupracujeme 
například s organizací Diakonie, pod 
jejíž záštitou probíhají v knihovně nej-
různější osvětové akce a pravidelná 
setkání zaměřená na integraci cizinců. 
Dlouhodobě spolupracujeme s Člověkem
v tísni, Dobrovolnickým centrem a další-
mi vzdělávacími institucemi. V reakci 
na současnou situaci se nám vedle již 
zmíněných aktivit podařilo spustit pilotní 
kurzy češtiny pro ukrajinské uprchlíky. 
V dohledné době plánujeme tyto kurzy 
rozšiřovat a zaměřit se i na rozvoj nových 
kulturních, vzdělávacích a komunitních 
aktivit.  

Co	 je	 třeba	 udělat,	 aby	 zájemci	 mohli	
služeb	knihovny	využít?	
Stačí překonat prvotní strach z neznámého 
prostředí a dorazit k nám do knihovny, kde 
už jim naši zaměstnanci a dobrovolníci se 
vším rádi pomohou.

Děkuji	za	rozhovor.                                           -es-



KNIHOVNA 
POMÁHÁ

Informace pro občany Ukrajiny

V téměř každé obci nebo městě najdete 
veřejnou knihovnu.

Ptejte se místních, kde je knihovna, nebo hledejte 
tento nápis: KNIHOVNA.

Knihovna je volně přístupná, není třeba mít průkazku.
Knihovna poskytuje veřejnosti přístup k internetu.

Knihovna nabízí komukoliv k využití Wi-Fi připojení zdarma.
V knihovně jsou k dispozici počítače s internetovým 

připojením zdarma.
V knihovně si můžete nabít telefony, notebooky nebo tablety.

V knihovně jsou k dispozici toalety a pitná voda.
V knihovně je klid a je zde možnost si odpočinout.

V knihovně je dětské oddělení nebo koutek, 
mohou tu relaxovat i vaše děti.

Knihovník vám pomůže, poskytne další informace, 
vyhledá kontakty,

propojí vás s dalšími institucemi, které potřebujete.
V knihovně si můžete domluvit setkání, prostory jsou zdarma.

V knihovně si můžete odložit věci.

Kontakt
knihovna@svkul.cz, 475 209 126, 475 220 811

www.svkul.cz

Nebojte se využít knihovnu, pomůžeme vám.

#WeStandWithUkraine

Otevírací doba
 Pondělí:  8.00 - 18.00
 Úterý:  8.00 - 18.00
 Středa:  8.00 - 18.00
 Čtvrtek:  8.00 - 18.00
 Pátek:  8.00 - 18.00

Adresy
Winstona Churchilla 3
400 01 Ústí nad Labem

Velká Hradební 45, 49
400 01 Ústí nad Labem
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Ústí nad Labem
Severočeské vědecké knihovnyVybrané akce
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1.4. – 30.4. | VÝSTAVA

Příroda je naše dědictví i budoucnost
Výstava představuje oblast Českého středohoří, jako jedinečné 

krajiny tvořené nejen přírodními silami, ale i člověkem. Ten zdejší krajině 
vtiskl osobitý ráz, pro který se oblasti přezdívá „Zahrada Čech“. 

Místo: Velká hradební 49 | Vstupné: zdarma

6.4. | 16.30 | PRO DĚTI 

Průvodce světem komiksu
Průvodce světem komiksu s Míšou Pexovou z Nakladatelství CREW Ponořte se s námi 

do světa bublin! Na každého účastníka této besedy čeká komiksový dárek.

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

12.4. | 16.00 – 18.00 | PRO DĚTI 

Dílna s Terkou: Velikonoční přání
Velikonoce se blíží. V knihovně vás naučíme vyrobit nápaditá 3D přání, 

která nezapadnou mezi ostatními. Výtvarná dílna pro děti od 3 let

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

13.4. | 18.30 | FILM 

Nikdy nevíš
Ve spolupráci s projektem alternativní distribuce KineDok, jenž je jednou z aktivit 

Institutu dokumentárního fi lmu, jsme pro vás připravili projekci pásma Nikdy 
nevíš. Po projekci bude následovat debata s režisérem Ondřejem Šálkem.

Místo: Velká Hradební 49, multifunkční sál, 1. patro | Vstupné: zdarma

28.4. | 18.00 | AUTORSKÉ ČTENÍ 

Jan Těsnohlídek ml.
Jan Těsnohlídek ml. je básník pocházející z Krucemburku, městyse 

poblíž Žďáru nad Sázavou. Za svou debutovou sbírku Násilí bez předsudků 
(2009) byl oceněn Cenou Jiřího Ortena. 

Místo: Velká hradební 49, Wolfrumova čítárna
Vstupné: pro čtenáře zdarma, pro ostatní 50 Kč

VÍCE O VŠECH AKCÍCH KNIHOVNY SE DOZVÍTE NA WWW.SVKUL.CZ
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Nová	výstava	z	dílny	Muzea	města	Ústí	nad	Labem	s	názvem	Flaška	
má	 za	 cíl	 představit	 historii	 největší	 lahvárny	 v	 Rakousko-Uhersku,	
od	jejíhož	vzniku	uplynulo	150	let.	Lahvárna	stávala	v	dnešní	Tovární	
ulici,	v	roce	2019	byl	celý	areál	z	roku	1872	kompletně	zdemolován.	
Založena	 byla	 jako	 dceřinná	 fi	rma	 Spolku	 pro	 chemickou	 a	 hutní	
výrobu.	 Aktuální	 výstava	 má	 zároveň	 upozornit	 také	 na	 probíhající	
Mezinárodní	rok	skla.	

LAHVOVÉ KURIOZITY 
NA VÝSTAVĚ FLAŠKA
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Sbírka obalového skla v Muzeu města 
Ústí nad Labem obsahuje několik unikátů 
vyrobených nikoliv pro běžné užití, ale 
pro určitou příležitost. 
Nejzajímavější jsou dvě 
obří lahve vytvořené 
pro veletržní prezentaci 
ústecké sklárny na přelomu 
19. a 20. století. Jde  
o lahve klasického tvaru, 
avšak mnohonásobně 
zvětšené, ta větší má 
na výšku 130 cm. Dále 
pak ve sklárně vznikaly 
tvarem sice standardní 
lahve, avšak opatřené 
nestandardními nápisy, 

např. nápisem dokumentujícím obnovení 
výroby v ústecké sklárně po osvobození 
v roce 1945 nebo oznamujícím splnění 
dvouletého hospodářského plánu v roce 
1947. Nejmladším a zároveň posledním 

takovým výrobkem ústeckých sklářů je lahev 
u příležitosti ukončení výroby v roce 1996, 
kdy standardní pivní lahev přijala žárem  

a umem sklářů tvar připomínající labuť. 
Expozice obsahuje také  ručně foukané 
demižony, kterým se říkalo balony. 
Demižony byly využívány především 
pro export kyselin a dalších agresivních 
chemických látek. Část exponátů je 
podle kurátora výstavy Jakuba Doležela 
tvořena historickou vzorkovnou sklárny, 
kterou muzejníci zachránili už kolem 
roku 1970. Poslední exponáty pak byly 
z chátrajícího areálu získány a odneseny 
jen krátce před jeho demolicí. 
Sklárna prošla v průběhu let různými 
změnami. Například v roce 1913, kdy 
ji vlastnili tepličtí Mühligové, přešla na 
automatizovanou výrobu. Díky tomu 
se produkce lahví navýšila a lahve  
z ústecké sklárny putovaly do Egypta, 
Číny nebo na Kubu. 
 
Výstava	 potrvá	 do	 února	 2023,	 ve	
středu	13.	dubna	2022	od	17	hodin	
můžete	v	ústeckém	muzeu	navštívit	

první	 komentovanou	 prohlídku	 nově	
otevřené	 výstavy	 s	 jejím	 spoluautorem	
historikem	Jakubem	Doleželem.

-Vladimír Cettl, redakčně upraveno- 



Hlavní doménou sportovního centra na 
Střekově je Jump aréna, což je zábavné 
trampolínové centrum, kde si na velké ploše 
mohou děti i dospělí zaskákat, jak se jim 
zlíbí. Dalším velkým lákadlem je Laser Game 
Aréna METRO. Laser Game je populární hra, 
která k nám přišla z USA. Každý z hráčů je 
vybaven svou vlastní čelenkou a laserovou 
zbraní. Právě laserem se snažíte zasáhnout 
své protihráče, každý zásah je zaznamenám 
díky speciálním čidlům. Pokud jste zasaženi 
vy, vaše čelenka se rozsvítí a budete na chvíli 
vyřazeni ze hry. Po tuto dobu nemůžete být 
znovu zasaženi a získáte tak čas na útěk. Po 
uplynutí 7 sekund se však čelenka znova 
aktivuje a vy se můžete vydat pro sladkou 
pomstu! Cílem hry je nasbírat co největší 
počet bodů, které získáváte za přesně 
mířené zásahy. Laser Game Aréna je skvělým 
místem i pro konání teambuildingů. 

Naší čerstvou novinkou je Airsoft Aréna, kde 

si můžete užít trochu ostřejší boj. Airsoft 
je adrenalinová hra, při níž se využívají 
repliky reálných zbraní, z nichž se střílí 
malými plastovými kuličkami. No a pokud 
chcete zabavit hlavně své ratolesti a v kli-
du si odpočinout, můžete využít zdejší 
kavárnu, kde si mimo skvělé kávy a zákusku 
můžete dát například i dobré víno. Střekov 
Aréna také nabízí super zázemí pro vaše 
narozeninové oslavy či fi remní večírky a pro 
děti a mládež dělá pravidelné noční akce 
s návštěvami dětských vzorů. Pro naše členy 
máme i 20% slevy.

Jednatel společnosti Bc. Jan Pehl má již 
dlouholeté zkušenosti s prací s dětmi 
a mládeží a společně se super týmem 
zaměstnanců se snaží z haly udělat skvělé 
místo pro celou rodinu. Úzce spolupracuje 
i s Městem Ústí nad Labem a místostarostou 
Pavlem Peterkou tak,  aby byl Střekov skvělým 
místem se spoustou zajímavých akcí.            -es-
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STŘEKOV ARÉNA: 

PŘIJĎTE SI 
ZAŘÁDIT

60

Multifukční	 sportovní	 centrum	 Střekov	 Aréna	
s.r.o	 je	 místem,	 kde	 lze	 strávit	 aktivní	 den	
kdykoliv,	když	je	venku	ošklivo	nebo	když	chcete	
třeba	jen	trochu	upustit	páru	a	zařádit	si.	Hala	 je	určená	pro	
všechny	věkové	skupiny,	naleznete	v	ní	Jump	centrum,	
Laser	Game,	posilovnu,	tělocvičnu,	dámskou	posilovnu	
a	nově	také	Airsoft	Arénu.

@strekov_arena    |    @janpehl    |    @lasergameusti
foto – @misa_holcova www.strekovarena.cz
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Brigáda pro studentyBrigáda pro studenty

MŮJ TY SVĚTE, HLEDÁME TĚ
POTŘEBUJEŠ KAČKY A CHCEŠ OCHUTNAT ŽIVOTNÍ REALITU?

VYLEPŠI SVOU SOBĚSTAČNOST
A OKUS ŽIVOT PRACUJÍCÍHO LIDU.

BACHA PŘIHLAS SE VČAS!
NEŠKUDLI TO PRO SEBE, ŘEKNI O TOM KÁMOŠŮM

A POJĎTE DO TOHO SPOLEČNĚ!

PRO BAREVNĚJŠÍ ZÍTŘKY

ZAČNI MAKAT!

PRÁCE NA DPP/DPČ » ČERVEN – ZÁŘÍ
RESTAURACE • PLAVČÍK • RECEPCE

ŽÁDOSTI ZASÍLEJTE NA INFO@AQUAPARKDECIN.CZ
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„Po loňské covidové pauze jsme nadšeni 
do boje” zní z týmu, který zahájí sezónu 
10. dubna zápasem na domácím hřišti. 
Do nejvyšší ligy soutěže mužů se letos 
přihlásilo devět týmů, a to včetně dvou 
klubů ze Slovenska. V základní části čeká 
černobílý tým amerických fotbalistů z Ústí 
nad Labem celkem osm zápasů. Doma se 
střetnou s celky Brno Alligators, Bratislava 
Monarchs, Přerov Mammoths a Vysočina 
Gladiators. Venkovní zápasy Blades sehrají 
proti týmům Ostrava Steelers, Prague Lions, 
Brno Sígrs a Nitra Knights. Do semifi nále, 
které se uskuteční první červencový víkend, 
postoupí nejlepší čtveřice týmů. Czech Bowl 
má stanovené rozpětí pro odehrání od 14. 
do 18. července 2022. 

Velkou posilou pro tým se stal Texasan 
Tony Curtis Brown III., který zastane post 
quaterbacka. Pětadvacetiletý Tony Brown, 

který má zkušenosti z Kansas Wesleyan 
University či Army West Point, se k Blades 
připojil v době předsezónního kempu, aby 
se stihl před začátkem sezóny s ostatními 
sehrát.

Na domácí půdě se Blades v nejbližších 
měsících objeví hned několikrát. V neděli 
10.4. zahájí zápasem na domácím hřišti 
v Olšinkách, kam se pak vrátí 8.5. v zápase 
proti Bratislava Monarch. V neděli 29.5. 
pak nastoupí proti Přerov Mammoths 
na stadionu FK Ústí, kde si zahrají i 19.6. 
proti Vysočina Gladiators. Blades nadále 
přijímají nové hráče, a to jak dospělé, tak 
mládež. Klub zároveň hledá nové možnosti 
spolupráce. No a jaký je cíl letošní sezóny? 
„Hlavní ambicí týmu je dostat se do play-off 
a samozřejmě také dopřát našim věrným 
fanouškům další   skvělé fotbalové zážitky.”

-es-

Ústečtí	Blades	jsou	vůbec	prvním	klubem	amerického	fotbalu	v	Ústeckém	kraji.	
Klub	 byl	 založen	 v	 roce	 2011	 a	 od	 té	 doby	 se	 neustále	 zlepšuje.	 Důkazem	 je	
i	nadcházející	sezóna,	do	níž	hráči	vstupují	s	novým	americkým	head	coachem	
Austinem	 Stubbsem,	 americkým	 quaterbackem,	 posilami	 	 z	 dalších	 týmů	
a	hlavně	s	elánem	a	chutí	vítězit.	

ÚSTÍ NAD LABEM BLADES:

JSME NADŠENI 
DO BOJE!
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Velikonoční	 svátky	 jsou	 oslavou	 jara,	 života	 a	 znovuzrození.	 Jarní	 atmosféru	
a	svěžest	bychom	tak	měli	přinést	nejen	do	svých	srdcí,	ale	také	do	svých	bytů,	
kde	trávíme	nejen	sváteční	čas.	Velikonoce	jsou	skvělým	důvodem,	proč	vyměnit	
závěsy,	ubrusy,	polštářky	a	nazdobit	si	prostor	podle	svých	představ.	O	tom,	jaké	
jsou	letos	trendy	a	jak	nejlépe	vyzdobit	byt	jsme	si	popovídali	s	Miluší	Lorencovou	
z	obchodu	Bytový	interiér	Lorencovi.	

BYTOVÝ INTERIÉR LORENCOVI:

VELIKONOCŮM 
LETOS VÉVODÍ 
METALICKÉ BARVY



Jsou dekorace, které s časem nestárnou 
a s klidným svědomím je můžete použít 
každý rok. Mezi ty nejoblíbenější patří 
velikonoční postavičky - například králíci  
a zájíčci, slepičky, kuřátka, ptáčci nebo třeba 
ovečky. Samozřejmostí jsou také vejce, která 
mohou být keramická, umělá, dřevěná nebo 
klasické malované kraslice, které 
v tomto období koupíte například 
na různých velikonočních trzích. 
Ostatní dekorace pak najdete 
v obchodech, jako například  
u paní Lorencové. „Zákazníci se  
u nás inspirují velmi rádi, veškerou 
sváteční výzdobu si stylizuji sama. 
I po tolika letech mě stále baví 
vytvářet a vymýšlet nové věci,  stále 
se inspiruji novými trendy.”

Je pravdou, že do jejího obchodu 
je radost i jen nakouknout a svá-
teční atmosféra na vás padne 
ihned. Krásně sladěné barvy, 
pestré i jednodušší látky a sladěné 
dekorace málokoho nepřesvědčí 
o tom, aby si podobnou krásu 
vytvořil i doma. A jak je to s těmi 
letošními trendy? „Letos dekoracím - co 
se barev týče - vévodí metalické barvy jako 
zlatá, stříbrná, ale překvapivě také černá,” 
uvádí majitelka obchodu. Pokud jste tedy 
milovníky jednoduchosti a elegance, 
letošní trendy vám určitě sednou. Tyto barvy 
se objevují především u velikonočních 
postaviček, můžete do nich ladit také 
sváteční prostírání a skvěle vypadají ve 
spojení s přírodními materiály, jakými je 
například dřevo, peří nebo sušené květiny.
Oblíbeným hitem posledních let jsou 
také jednobarevné porcelánové, kovové či 
keramické postavičky obklopené věncem 
z umělých květů a zasazené na podkladu 
z dřevěného oválu. Takovou dekoraci si 
můžete vyrobit i sami podle vlastního vkusu 
a využít i čerstvé květiny.

Dalším výrazným prvkem v rámci 
velikonoční výzdoby je bytový textil. Záclony, 
polštářky, ubrusy či prostírání dodají 
bytu tu pravou jarní atmosféru a když je 
sladíte dohromady, vypadá to opravdu 
skvěle. Nejen s jarní textilní dekorací může 
pomoci právě Bytový interiér Lorencovi. 

„Specializujeme se především na dekorace 
oken. Mezi ně například rolety, plissé a jiné. 
U klienta zaměříme okna a doporučíme 
vhodný typ uchycení. Poté při schůzce  
s klientem vybereme materiály, případně 
zapůjčíme vzorky domů. Po domluvě vše 
naše švadleny ušijí a montér namontuje.” 
Pokud si tedy s velikonoční výzdobou nevíte 
rady, u paní Lorencové určitě tu správnou 
inspiraci objevíte.                                                  -es-
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Prodejny a Showroom:
 · Ústí nad Labem – Londýnská 1
 · Teplice – Masarykova třída 56
 · Děčín – Křížová 17

Kontakt: 603 180 482
Shop: www.lorenc.design



Původní tvrz, která patřila neznámým 
majitelům, byla roku 1421 dobyta Ja-
nem Žižkou a přestavěna na jeden 
z nejmodernějších a nejlépe chráněných 
hradů své doby. Vstup do hradu chránily 
hned dvě brány a okrouhlá věž. Byly zde 
také mohutné hradby a dělostřelecká terasa 
a celkový systém obrany dopomohl k tomu, 
že hrad nebyl nikdy dobyt. 

O dobytí Kalichu se mimo jiné pokoušel 
i Zikmund z Vartenberka, který si poblíž 
nechal dokonce vystavět dva hrady - Pannu 
a Litýš. Zbytky obou hradů můžete taktéž 
navštívit. 

I když Jan Žižka později přezdívaný také jako 
Jan Žižka z Kalichu na hradě bydlel, zdejší 
posádce pravděpodobně velel jeho bratr 
Jaroslav. Hrad pak zůstal v držení husitů i po 

Žižkově smrti v roce 1424, kdy připadl právě 
Jaroslavovi. 

Dnes je z hradu krásný výhled do kraje 
a pokud jej navštívíte, pravděpodobně 
zde potkáte členy spolku Hrady Českého 
středohoří Kalich, kteří hrad postupně re-
konstruují už šest let. Kromě postupného 
odkrývání jednotlivých částí hradu sestavují 
zdi z původního kamení, které se našlo při 
archeologických výzkumech. 

Vstup na hrad je volný, každý návštěvník ale 
může přispět do kasičky na jeho obnovu. 
A jak se k hradu dostanete? Hrad se nachází 
na vrcholu kopce ve výšce 536 metrů nad 
mořem a přímo z Třebušína k němu vede 
žlutá turistická značka. Pokud přijedete 
autem, můžete zaparkovat například 
u místního hřbitova.                                      -es, zja-
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Víte	o	tom,	že	máme	v	našem	kraji	jediný	sídelní	hrad	našeho	
nejslavnějšího	vojevůdce	Jana	Žižky	z	Trocnova?	Jedná	se	o	hrad	
Kalich	tyčící	se	nad	obcí	Třebušín	v	okrese	Litoměřice.	Při	jeho	návštěvě	vás	
možná	překvapí	jeho	mohutnost	i	unikátní	způsob	opevnění.	

TIP NA VÝLET

HRAD KALICH
- PO STOPÁCH
JANA ŽIŽKY



Osobně výlety testujeme
a hledáme pro vás ty nejlepší!

HRAD PANNA
Jen drobné pozůstatky po hradu najdete na vrcholu stejnojmenného 
kopce Panna. Ten se nachází naproti hradu Kalich a dříve sloužil jako 
opěrný bod proti Žižkovu Kalichu. Nechal jej zbudovat Zikmund 
Děčínský z Vartenberka, který se odsud snažil po neúspěšném 
obléhání Kalichu sledovat znepřátelený hrad. Pannu pak husité dobyli 
už v roce 1423. 
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Historie Kutné Hory … (TAJENKA) … stříbra, proto se tato původně hornická osada ve 13. století 
přeměnila na královské město. Nachází se zde přes 300 chráněných objektů a historické jádro 

města je zapsáno do seznamu UNESCO.
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