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Milí čtenáři, vážení spoluobčané,  

děkuji za milou příležitost oslovit Vás 
hned na úvod nového roku 2023. Oslavy 
svátků stále doznívají a na novoroční 
předsevzetí jsme ještě nezapomněli. Je 
čas připomenout si, co nás letos čeká 
v Ústí nad Labem. 

S novou radou města 
pokračujeme v započaté 
práci. Z větších projektů 
roku 2023 dokončíme 
rekonstrukci bývalé uby-
tovny v ulici Čelakov-
ského, kde budou star-
tovací a sociální byty. 
Budujeme také krizové 
byty v Matiční, které 
budou sloužit pro obča-
ny v nouzi.  

Pracujeme i na dopravní 
otázce, proto proběhne 
řada oprav a rekonstrukcí. Pro bezpečnost 
občanů modernizujeme kompletně středis-
ko městské policie Na Nivách. Dále se nám 
povedlo zvýšit bezpečnost provozu díky 
chytrému semaforu na Bělehradské ulici, 
stejnou potřebu máme i v ulici Sociální péče. 
Opravy chodníků a silnic čekají například 
ulici Mezní, Školní, Návětrná a Vojnovičova. 
Pokročí projekt vodíkové mobility. Zavádění 
vodíkové dopravy je jedním z klíčových 
a strategických projektů města. Snažíme se 
tak vybudovat nejen čistou a atraktivní MHD, 

ale i navázat na dlouholetou tradici vodíku 
ve městě. Autobusy na vodíkový pohon jsou 
již objednány a připravuje se plnící vodíková 
stanice v areálu Spolchemie. 

Opět podpoříme kulturu, sport a využití 
volného času. Máme v plánu zrekonstruová-

ní běžecké dráhy na 
Městském stadionu či 
postavení tenisové haly. 
Rozvíjet nadále chceme 
i zoologickou zahradu, 
která pracuje na svém 
zlepšování. Zaměřujeme 
se také na péči o seniory, 
kde zvažujeme výstavbu 
dalšího zařízení, protože 
kapacita stále nestačí. 
Na byty pro seniory mys-
líme i při připravované 
rekonstrukci bývalého 
rektorátu UJEP. Letos 
opět podpoříme i sociál-
ní služby, které potřeb-

ným poskytují neziskové organizace. Za dů-
ležité považuji i investice do základních 
škol na modernizace jejich učeben, protože 
vzdělání budoucích generací je prioritou 
a klíčem k budoucímu rozvoji. 

Do nového roku 2023 Vám přeji hodně
klidu, pohody a hlavně zdraví. Ať se Vám 
daří!

Petr Nedvědický
primátor Ústí nad Labem 
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Naše rma
působí na trhu 

tisku a reklamy
již celých 27 let.

Přijďte nás navštívit
v Ústí n/L nebo Děčíně

a využijte širokou nabídku
našich služeb v tomto oboru.

Tiskneme fotograe,
diplomy, vouchery, plakáty,

svatební oznámení, studentské
práce, prezentace a mnoho dalšího.

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

Kopírujeme, tiskneme
a kompletujeme projektové dokumentace,

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

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

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

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

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

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

8:00 - 17:007:00 - 17:00
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Univerzita  
J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem

Poznejte UJEP: 

 
Den otevřených dveří 9. 2. 2023
Kampus UJEP
Pasteurova 3549/1
400 96 Ústí nad Labem

www.ujep.cz  
#myjsmeujep



Na oddělení cestovního ruchu Magistrátu města Ústí nad Labem bývá od začátku 
do konce roku rušno, protože zdejší zaměstnanci mají plno práce s pořádáním 
mnoha akcí, které jsou během roku hojně navštěvovány. O uplynulém roku 
i plánech pro rok 2023 jsme si popovídali s vedoucí oddělení cestovního ruchu 
Hanou Slawischovou. 

HANA SLAWISCHOVÁ:

ROK 2023 BUDE 
NABITÝ AKCEMI
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Jsme na přelomu nového a starého roku, 
a to je období, které patří bilancování. 
Na úvod se tedy zeptám, jak hodnotíte 
loňský rok z hlediska uplynulých akcí?
Určitě kladně, akce se vydařily a těšily se 
hojné účasti. To se hned pracuje lépe.

Loňský rok byl po covidové pandemii 
prvním, kdy se situace opět vrátila 
relativně k normálu. Vnímáte v rámci 

organizace akcí nějaké změny oproti 
rokům před covidem?
Největším pozitivem je, že akce můžeme 
opět v plném rozsahu pořádat. 

Jaké akce chystáte pro letošní rok? 
Budou nějaké novinky?
Již nyní plánujeme tradiční akce, které 
jsou mezi Ústečany oblíbené. Tedy Ústecký 
masopust, Zahájení turistické a cyklistické 



sezóny, Family festival, Dny evropského 
dědictví, Evropský týden mobility i tradiční 
komentované procházky a cestovatelské 
přednášky. A novinky samozřejmě budou, 
určitě se všichni mají na co těšit.

Jaká z akcí, kterou má Vaše oddělení na 
starosti, je na organizaci nejnáročnější?
Obecně organizace jakékoli akce je náročná, 
obzvlášť když se jich připravuje více 
najednou. Svou práci ale děláme rádi a vše 
kolem příprav a realizace nás proto baví.

Nejbližší velkou událostí je Ústecký 
Masopust. Na co se návštěvníci mohou 
těšit?
Samozřejmě na tradiční zabijačkové trhy, 
masopustní průvod nebo třeba soutěž  
o nejlepší jitrnici. Chybět nebude ani zábav-
ný doprovodný program či dílničky pro děti. 

Na jaké další akce můžeme čtenáře 
pozvat v nejbližší době?
Jsou to každoměsíční cesto-
vatelské přednášky, se kterými 
začneme hned začátkem led- 
na. Jan Civín bude 9.1. v Infor-
mačním středisku města Ústí 
nad Labem hovořit o své nové 
knize Severotoulky. Ale v lednu 
budou přednášky rovnou dvě. 
25.1. bude David Šrámek vyprá-
vět o své cestě kolem světa. 

Oblíbené jsou také komentované pro-
cházky, které probíhají v průběhu celého 
roku. Čeho se tyto procházky týkají?
Témata procházek i delších výletů jsou 
různá. Ať už je to archeologie, historie nebo 
poznávání netradičních turistických cílů.  
Při každé z procházek spolupracujeme  
s odborníky na dané téma, např. z ústecké-
ho muzea, z městského archivu, autory 
publikací nebo s provozovateli samotných 
turistických zajímavostí.  I v příštím roce jsou 

komentované procházky a výlety v plánu, 
pro více informací můžete sledovat web 
města, Kalendář akcí nebo FB a Instagram 
Ústí nad Labem – Volný čas.

Novinkou loňského roku nejen pro turisty 
byl Ticket Pack, balíček, který zahrnuje 
výhodné vstupné do Ústecké zoo, 
obousměrné jízdné na lanovou dráhu, 
celodenní vstupné do venkovního areálu 
na Klíši v letní sezóně, dvouhodinové 
vstupné do krytého areálu na Klíši  
v zimní sezóně a vstupné do městského 
muzea a zrcadlového bludiště na Větruši. 
Jak je tento projekt úspěšný? A bude 
pokračovat i v letošním roce?
V prvním roce fungování byl projekt, co se 
týče prodeje a spolupráce se zapojenými 
subjekty, úspěšný. Zvýhodněný balíček 
vstupenek bylo možné zakoupit přes 
aplikaci SEJF nebo v papírové podobě, která 
byla i více využívána. V této aktivitě budeme 

určitě pokračovat a plánujeme i nějaké 
novinky a rozšíření. 

Na závěr - co byste Ústečanům popřála 
do nového roku?
Nejdříve bych ráda poděkovala za to, že se 
s nimi můžeme na akcích potkávat a pak 
popřála plno radostných okamžiků v novém 
roce.

Děkuji za milý rozhovor.                             -es-
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Centrum digitálních služeb MINO
Kekulova 1107/62, 400 01 Ústí nad Labem
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Do nového roku
s originálními

fotodárky

Centrum digitálních služeb MINOCentrum digitálních služeb MINOCentrum digitálních služeb MINOCentrum digitálních služeb MINO

s originálními

Centrum digitálních služeb MINOCentrum digitálních služeb MINOCentrum digitálních služeb MINOCentrum digitálních služeb MINOCentrum digitálních služeb MINOCentrum digitálních služeb MINOCentrum digitálních služeb MINOCentrum digitálních služeb MINOCentrum digitálních služeb MINO

s originálními

Centrum digitálních služeb MINOCentrum digitálních služeb MINOCentrum digitálních služeb MINOCentrum digitálních služeb MINOCentrum digitálních služeb MINOCentrum digitálních služeb MINOCentrum digitálních služeb MINOCentrum digitálních služeb MINOCentrum digitálních služeb MINOCentrum digitálních služeb MINOCentrum digitálních služeb MINOCentrum digitálních služeb MINO

s originálními
fotodárkyfotodárky





K
IN

O

PŘESNÉ ČASY A DATA PROJEKCÍ: 
WWW.CINEMACITY.CZ12

OPERACE FORTUNE: 
RUSE DE GUERRE

PREMIÉRA

5.1.

Akčňák Guye Ritchieho a Jasona Stathama konečně míří do kin! Orson Fortune 
je agentem MI6, jenž neochotně musí spojit síly se specialistkou CIA na moderní 
technologie. Společně jsou naverbováni do sítě Five Eyes, aby se pokusili zastavit 
prodej nebezpečné technologie s potenciálem narušit celosvětový řád. Statham 
hraje Orsona, agentku CIA Aubrey Plaza. Dále ve snímku vystupují Josh Hartnett 
jako herecká hvězda, jež na operaci spolupracuje, Cary Elwes a Bugzy Malone jako 
členového Fortunova týmu a Hugh Grant jako padouch.



Guy Ritchie a Jason Statham jsou kámoši 
a ve filmovém byznysu začínali spolu, když 
natočili gangsterku Sbal prachy a vypadni. 
V následujícím Podfu(c)ku už od Ritchieho 
dostal Statham hlavní roli a sešli se i u ne 
až tak povedeného Re- 
volveru. Pak si dali troš-
ku pauzu, ale loňská 
spolupráce Rozhněvaný 
muž ukázala, že jim to 
společně pořád zatraceně 
jde.

Jejich pátý film Operace 
Fortune: Ruse de guerre 
měla být variace na bon-
dovky a možná i první díl 
větší série. Statham tu měl 
jít po krku Hugh Grantovi, 
který si zahrál miliardáře, 
jenž se pokoušel prodat 
nebezpečnou zbraň teroristům. Zároveň se 
jedná o pátý film režiséra Guye Ritchieho,  
ve kterém si zahrál Eddie Marsan. V minu-
losti již spolupracovali na filmech Sherlock 
Holmes (2009), Sherlock Holmes: Hra stínů 
(2011), Gentlemani (2019) a Rozhněvaný 
muž (2021). 

S premiérou se původně počítalo už na 
začátek roku 2022, jenže těsně před ní 
bylo oznámeno, že tuhle akční podívanou 
uvidíme bůhvíkdy. Zprvu se teoretizovalo, 
že za to mohl fakt, že za zloduchy tu 

jsou Ukrajinci, což nebylo v současném 
politickém klimatu úplně vhodné, údajně to 
však nakonec bylo trošku jinak. Studio STX se 
jednoduše dostalo do problémů a muselo 
film odložit. Nyní už je ale jisté, že se novinky 
dočkáme!

-zja-
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PŘESNÉ ČASY A DATA PROJEKCÍ: 
WWW.CINEMACITY.CZ

V polovině 19. století odešly ze Skandinávie miliony obyvatel kvůli hladu a hmotné 
nouzi do Ameriky s nadějí lepšího života. V tomto monumentálním příběhu sledujeme 
Kristínu, Karla-Oskara a jejich malé děti, kteří v 50. letech 19. století opouštějí chudé 
Švédsko a vydávají se na dlouhou a nebezpečnou cestu přes Atlantik do divoké Severní 
Ameriky. Film je součástí festivalu severského fi lmu SCANDI, který bude od 18. do 25. 
ledna 2023 probíhat po celé České republice v rámci svého již 9. ročníku. Diváci se 
můžou těšit na bohatý fi lmový program naplněný festivalovými předpremiérami, 
žánrovými tituly a výkladní skříní snímků na motivy literárních předloh. 

EMIGRANTI
PREMIÉRA

18.1.
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Fanouškům fantaskních světů jistě není jméno 
Terry Pratchett cizí. Světoznámý spisovatel stojí 
zejména za oblíbeným cyklem Zeměplocha. 
Příběhy Zeměplochy se dočkaly několika 
televizních adaptací, ale nikdy nedostaly pořádnou 
vysokorozpočtovou péči, jež by je poslala do 
kin po celém světě. To se ale nyní mění. Ze světa 
úžasné Zeměplochy a z knihy Terryho Pratchetta 
přichází do kin originální hrdinové v animované 
komedii Úžasný Mauric. Mluvící a hodně 
vykutálený kocour Mauric se dá dohromady se 
skupinou inteligentních krys a s lidským klukem 
a vymyslí plán, jak v jednom nebohém městě přijít 
k penězům.

ÚŽASNÝ MAURIC

Zvídavá a nezbedná Violetta (337 let) se učí na 
zoubkovou vílu, jenže se jí to moc nedaří. Místo, 
aby dětem za zoubky vyčarovala hračky jako 
ostatní zoubkové víly, jediné, co umí jsou... fi alky! 
Její maturitní zkouška se blíží a jen víly, které ji 
složí, dostanou drahokam, se kterým se mohou 
pohybovat tam a zpět z lidského světa. Violetta 
samozřejmě pohoří na celé čáře, ale nebyla by 
to ona, aby si nenašla způsob, jak to vyřešit. Bez 
váhání ukradne drahokam jiné víle a propašuje se 
do lidského světa. A přistane v pokoji Maxie. Maxie 
se s maminkou právě přestěhovala do města 
z vesnice a připadá si, že sem vůbec nezapadá. 

ZOUBKOVÁ VÍLA

LEDNOVÉ PREMIÉRY V KINĚ

PREMIÉRA 19.1.

PREMIÉRA 12.1.
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PŘESNÉ ČASY A DATA PROJEKCÍ: 
WWW.CINEMACITY.CZ16

PREMIÉRA

19.1.

Babylon představí plejádu hereckých hvězd v příběhu ze zlaté éry Hollywoodu. 
Němé fi lmy ustupují zvukovým, a to s sebou nese zajímavé příběhy lidí, kteří se 
snaží přizpůsobit novému prostředí. Ať už jde o herce, scenáristy, režiséry nebo 
producenty. Jak naznačuje trailer, půjde o studii zajímavých osudů zmíněných 
tvůrců, města a samotného fi lmového průmyslu. V hlavních rolích uvidíme 
Margot Robbie a Brada Pitta.



Příběh se odehrává v Hollywoodu 20. let 
minulého století a líčí dobu i poměry ve 
fi lmovém průmyslu se vším, co k němu 
patřilo. Včetně toho, že jste se klidně mohli 
vecpat v sexy šatičkách za 
poslední prachy na večírek 
a ráno z vás byla hvězda. Tedy 
pokud jste oslnili správného 
producenta nebo režiséra. 
Stejně jako La La Land je 
i Babylon poctou fi lmu a jeho 
kouzlu, ostatně točil se celý 
na fi lmový pás, jen tentokrát 
Chazelle přitvrdil. Také 
nachystal pár překvapení, 
a to i hercům. „Natáčení 
bylo daleko divočejší, než 
jak líčil scénář,“ přiznal při 
americké premiéře Brad Pitt,
který hraje ve fi lmu jednu 
z hlavních rolí, hollywoodského herce upro-
střed typického fi lmového chaosu.

Natáčení Babylonu skončilo už v říjnu 
2021 a podle všeho byl tento projekt pro 
Chazella a jeho herce obrovskou výzvou. 
Bryan Mendoza, jeden z členů štábu, který 
se na natáčení podílel, jej označil za jeden 

z nejtěžších fi lmů, na kterých se podílel. Pro 
režiséra je to vysněný projekt, který plánoval 
již od doby, kdy se před 15 lety přistěhoval 
do Los Angeles.

Chazelle se stal velmi etablovaným tvůrcem 
po velkých úspěších s tituly První člověk, 
Whiplash a La La Land, čímž si otevřel prostor 
pro realizaci takto drahého projektu.

Navíc dostal k dispozici velký herecký 
ansámbl nabitý spoustou hvězd. Film se 
může pochlubit obsazením, v němž nechybí 
Olivia Wilde, zmínění Brad Pitt a Margot 
Robbie, objeví se zde i Tobey Maguire, 
Samara Weaving, Jean Smart, Li Jun Li, 
Jovan Adepo, Katherine Waterston a další. 
Původně měla po Pittově boku hrát Emma 
Stone, ale její zaneprázdněnost nakonec 
vedla k oslovení Margot Robbie.

Hudbu k fi lmu složil Justin Hurwitz, 
Chazellův častý spolupracovník. Dvě 
skladby, „Call Me Manny“ a „Voodoo Mama“, 
byly digitálně vydány 10. listopadu 2022. 
Druhá jmenovaná skladba byla použita 
k podkreslení traileru k fi lmu. Album se 
soundtrackem vydala společnost Interscope 
Records dne 9. prosince 2022.

-zja-
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Laterna magika je vůbec prvním multimediálním divadlem na světě. Je jedním 
ze souborů pražského Národního divadla a působí v prostorách Nové scény ND. 
Se svým představením Robot Radius zavítá i do Městského divadla Děčín, a to 
21. února. Robot Radius je experimentální inscenací na motivy Čapkova R.U.R. 
Představitel robota Radim Vizváry bude pomocí senzorů umístěných na svém těle 
manipulovat s výsledným obrazem na plátně, součástí představení je i živá hudba 
Michala Pavlíčka. 

LATERNA MAGIKA 
RADIM VIZVÁRY JE ROBOT

Na planetě Zemi vyhynul život a ovládají 
ji jen neživé technologie. Zbyl však ještě 
poslední člověk – vědec, který má dokončit 
systém transformace člověka fyzického 
v člověka digitálního. Pochybnosti, které 
pociťuje, jsou možná tím posledním, co jeho 
mysl váže k podstatě lidské existence, které 
se dobrovolně vzdává. Ale třeba tomu tak 
není, třeba bude toto rozhodnutí evolučním 

skokem, ze kterého vzejde nové lidstvo. 
Inscenace Robot Radius vzešla z volného 
dialogu s divadelní hrou Karla Čapka R. U. R., 
od jejíž premiéry letos uplynulo sto let. Tvůrci 
její téma zasadili do kontextu 21. století, 
které přineslo nové výzvy i znepokojivé 
tendence: klimatické změny, rozvoj umělé 
inteligence, etické otázky genového 
inženýrství...
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Na scénu vstupují v tvůrčí symbióze živí 
umělci a nejmodernější technologie. 
Experimentujeme s rozšířenou realitou 
a využíváme real time motion capture. 
Představitel Robota Radim Vizváry s po-
mocí senzorů umístěných na svém těle 
proměňuje v reálném čase to, 
co se děje na plátně. Svým 
pohybem tedy manipuluje 
s obrazem. Interaktivní je  
i zapojení živé hudby Michala 
Pavlíčka, kdy snímání zvukové 
linky spouští nebo ovlivňuje 
dění na plátně. Nastává tak 
vizualizace lidské myšlenky 
vyjádřené pohybem či zvukem.
Projekt vznikl ve spolupráci 
s Kanceláří generálního ko- 
misaře účasti České republiky na Vše-
obecné světové výstavě EXPO 2020  
v Dubaji. Právě tam se na konci října 2021 
představil Robot Radius návštěvníkům  
z celého světa.

„O adaptaci hry R.U.R. jsme požádali Radima 
Vizváryho ze dvou důvodů: jednak je rok 
2021 stým výročím uvedení Čapkovy hry  
v Národním divadle a za druhé pantomima 
odstraní při uvedení na EXPO v Dubaji, kde 
narozeniny robota připomeneme, jazykové 

bariéry,“ vysvětluje Jiří František Potužník, 
generální komisař české účasti na EXPO, 
„projekt jsme iniciovali už v roce 2019 a díky 
Nadaci PPF pro něj vzniká i zcela nová sci-fi 
jevištní technika hodná Laterny magiky." -es-
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Kateřina Součková a Adam Svozil r. Adam Svozil

HANZELKA–
ZIKMUND

(zde jsou lvi)

27 1 23



Leden

cinoherak.czSezóna 51
Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o. 

Varšavská 767/7, 400 03 Ústí nad Labem. 
Změna programu vyhrazena.

My děti ze stanice ZOO

Americký bizon

Mluviti pravdu

Višňový sad

ne

pá

út

po

19.00

19.00

19.00

19.00

Velký sál

Velký sál

Velký sál

Velký sál

Pan Kolpert
po 19.00 Velký sál

9. 1.

15. 1.

13. 1.

10. 1.

16. 1.

Lobby Hero
so 19.00 Velký sál

14. 1.

Spolek Kašpar: Protokol
čt 19.00 Velký sál

19. 1.

Čarodějův učeň
út 18.00 Velký sál

17. 1.
Nejen pro děti

Host

Derniéra

Zkombinujte Kafku, Jacksona, Kinga a Ibsena.

Čtyři lidé, čtyři lidské osudy: hra o tajemství, která se nikdo neměl dozvědět. HANZELKAZIKMUND (zde jsou lvi)
pá 19.00 Velký sál

27. 1.

Den člověka
út 19.00 Studiová scéna Obejvák

24. 1.

HANZELKAZIKMUND (zde jsou lvi)
ne 19.00 Velký sál

29. 1.

Malý princ
út 18.00 Velký sál

31. 1.

Tady je všechno ještě možné
po 19.00 Velký sál

30. 1.

Svatojánský oheň
so 17.00 Velký sál

21. 1.

Nejen pro děti

Nejen pro děti

Premiéra

1. repríza

„Zvědavost je důvod, proč celý život může být jedna velká expedice.“

Inscenované čtení, kterým si každoročně připomínáme den smutného výročí.

Konference ve Wannsee
pá 19.00 Velký sál

20. 1.
Scénické čtení
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Dne 8.2. dorazí do Domu kultury Teplice oblíbený český režisér Zdeněk Troška 
společně se scénáristou Markem Kališem v rámci zábavné talk show. 

TALK SHOW:
ZDENĚK TROŠKA 
A MAREK KALIŠ 

Dům kultury Teplice zve na večer plný 
osobitého humoru a povídání s legendou 
české fi lmové komedie Zdeňkem Troškou, 
jehož vypravěčské schopnosti jsou 
nepřekonatelné. Některé jeho fi lmy - např. 
trilogie Slunce, seno... mají při každé 
televizní repríze již více než 20 let milionovou 
sledovanost. Ve své talk show vystoupí 
se svým dlouholetým spolupracovníkem 
Markem Kališem. S ním začal Troška 
spolupracovat už v roce 1993, kdy mu nabídl 
práci asistenta režie v pohádce Princezna ze 

mlejna. Od té doby jejich spolupráce trvá, 
Kališ působí nejen jako asistent režie, ale 
zároveň spolupracuje i na scénářích ke 
známým fi lmům a především k pohádkám. 
Mezi Troškovu a Kališovu poslední spolupráci 
patří napříkad pohádka Zakleté pírko z roku 
2019. Díky této dlouhodobé spolupráci 
mají oba autoři mnoho společných historek, 
jimiž rozesmívají diváky po celé republice. 
Nejinak tomu bude i v Estrádním sále DK 
Teplice.

-es-
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www.dkteplice.cz

25. 1. - 19:00 hod. 30. 1. - 19:00 hod.

OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ
Divadlo Kalich

UŽ TĚ MÁM DOST
�T Pro�o�on

Krušnohorské divadlo Teplice - Velký sál Krušnohorské divadlo Teplice - Velký sál

4 TENOŘI 
A UNIQUE QUARTETLÁZEŇSKÝ PLES

Krušnohorské divadlo Teplice - Velký sál Krušnohorské divadlo Teplice 

24. 1. - 19:00 hod.20. 1. - 19:00 hod.



Shaka CG a Spack DS, kteří spolupracují s vydavatelstvím 100K, nedávno vydali 
album Prokletej a velké plány mají i do roku 2023. S oběma jsme si popovídali 
o jejich hudbě, plánech i současné rapové scéně. 

ROZHOVOR:
SHAKA CG A SPACK DS 

28

H
U

D
B

A



Nedávno vyšlo album Prokletej, ze kte-
rého je i song a klip Nikdo. O čem Nikdo 
je?
Shaka CG: Ano, vyšlo, track Nikdo je o nás, 
tím myslím mě a Spacka. Název může být 
matoucí a v lidech to může vyvolat pocit, že 
my jsme “nikdo” jakože nic neznamenáme 
a možná to i tak je, nicméně... kdyby se track 
jmenoval Někdo, význam by byl stejný.
Spack DS: Deska Prokletej je super... mělo 
by v Česku vycházet víc takovejch desek. 
Track Nikdo je o nikom a zároveň o někom, 
myslím, že si to každej přebere sám.

Podobně, jako Robin Zoot se svým albem 
Make Sudety Great Again, se i Vy hodně 

odkazujete právě k Sudetům. V čem si 
myslíte, že je náš kraj specifi cký?
Shaka CG: V první řadě bych rád řekl, že 
Sudety nejsou kraj, ale oblasti v německém 
a rakouském pohraničí, povětšinou histo-
ricky průmyslová města, které spojuje 
v první řadě větší četnost menšin a spolu 
s tím značný rozdíl “sociálních vrstev”. Kvůli 
tomu i přes krásy Sudet se Sudety dají nazvat 
druhořadými oblastmi, což ale my vnímáme 
jako sopečnou půdu, která je nejlepší pro 
další růst na kterém se snažíme aktivně 
podílet.
Spack DS: Ústí nad Labem je jedinečný 
místo v ČR. Jiná kultura, jinej jazyk, jiní lidé. 
To, že si každej z nás v Ústí hrdě obhajuje 
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svoje město, je akorát důkaz toho, jak je Ústí 
odlišný od ostatních měst. 

Když píšete texty, jde to z vás samo 
nebo je to delší tvůrčí proces? A o čem 
nejraději píšete?
Shaka CG: Kdybych měl mluvit jen za sebe, 
moje texty jsou vyjádřením 
mých pocitů a emocí, věcí 
které mě potkaly a nad nimiž 
přemýšlím. Ne vždy se to píše 
snadno, jelikož negativní 
vzpomínky vyvolávají stále 
negativní emoce. Ale stejně 
tak by se dalo říct, že texty 
píše život a my jen vymýšlíme 
slova, kterýma to chceme říct 
tak, aby tomu rozuměla naše 
cílová skupina.
Spack DS: Texty píšu tak, že si zapisuju 
hlášky, stories co se mi staly, věci, co mě 
serou, do mobilu. Ve studiu dávám textům 
nějakej řád… Když mi to hlava dá a jsem  
v zóně, jsem schopnej napsat šílenej text i za 
10 minut.

Máte nějakou vysněnou spolupráci?
Shaka CG: Nepracovat a mít love. To 
znamená utrácet (přečetl jsme to jako 
vysněná práce).  Vysněná spolupráce je jen 
jedna a vím, že se jí v blízkém budoucnu 
dočkám a budu požehnán featem od Kata 
aka Deph z Pragon union. 
Spack DS: Vždycky jsem vzhlížel k inter-
pretům ze zahraničí, bohužel většina z nich 
už dnes nežije. Každopádně kdybych si 
mohl i tak vybrat, byl by to Kurt Cobain, Serj 
Tankian (ze skupiny System of a down), pak 
trio XXX, Juice Wrld a Ski Mask the Slump 
God. Z Česka by to pak byl Kato z Prago 
Union nebo Řezník.

Jak vnímáte současnou českou rapovou 
scénu?
Shaka CG: Nevím, nesleduji a moc rapu 

neposlouchám. Cením Yza, jelikož má hlavní 
podíl na tom, že rap/trap prosákl konečně  
i do mainstreamu a střídá zlodějskou, jinak 
řečeno referenční pop-music scénu.
Spack DS: Velká část český rapový scény 
mi přijde jako rozmazlená a bezpáteřní, 
každopádně je tu několik lidí, který sice 

neposlouchám, ale baví mě jejich práce  
a cením co udělali pro rap a hudbu obecně  
v Český republice.

Jaká byla za Vás největší párty/koncert 
uplynulého roku?
Shaka CG: To je velice těžké posoudit, 
nejlepší party si pravděpodobně nepamatuji 
(protože byla fakt dobrá).

Spack DS: No comment.

Co plánujete po hudební stránce na rok 
2023?

Shaka CG: Velký věci, které si nechám pro 
sebe… Nelze odhalit vše takhle naráz. Ale 
budou dvě desky. První z nich je druhá 
polovina desky Prokletej - dobrý časy comin 
soon prequel (kapitola 3,4) a poté navázání 
na desku DČCS, ale název si nechám pro 
sebe. 
Spack DS: Zas jsem si naložil raketu práce, 
kterou tady nechci asi úplně leakovat... 
Každopádně to bude pr*el.

-es-



31

A
K

C
E

 /
 H

U
D

B
A



32

A
K

C
E

 /
 H

U
D

B
A

 13 Pá
      18:00

   6 Pá
      19:00

 14 So
      19:00

28 So
      19:00

20 Pá
      19:00

20 Pá
      19:30

 21 So
      19:00

27 Pá
      20:00

29 Ne
      15:00

28 So
      15:00

CRINGE PRINCE
 P/\ST

Alternativní/experimentální rap 
s nášlapem do tvrdé elektroniky. 

20 Pá
      19:30

Program
        Leden

20
23

Plesová sezóna začíná!
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MATURITNÍ PLES
 GYMNÁZIA JATEČNÍ

 13 Pá
      18:00

Vyšší odborná zdravotnická škola 
a Střední zdravotnická škola.
Ples tříd ZL4A, PS4A a PS4B.

MATURITNÍ PLES      6 Pá
      19:00

MATURITNÍ PLES 14 So
      19:00 Gymnázium a Střední odborná škola

dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem,
p. o., třídy G4A a V4A.    

MYSLIVECKÝ PLES28 So
      19:00 Myslivecký spolek Povrly pořádá 

tradiční společenskou akci.

MATURITNÍ PLES   20 Pá
      19:00 Vyšší odborná zdravotnická škola 

a Střední zdravotnická škola

CRINGE PRINCE
 P/\ST

20 Pá
      19:30

Alternativní/experimentální rap 
s nášlapem do tvrdý elektroniky. 

CAVEWOMAN 21 So
      19:00 Divadelní představení na pomezí 

stand-up o životě, vztazích a „tak 
vůbec“ pohledem jeskynní ženy.

ÚSTECKÉ DISKOHRÁTKY27 Pá
      20:00 Zavedená taneční a poslechová párty 

se vrací i v novém roce!

BUCHTY A LOUTKY: R.U.R. 12 Ne
      19:00 Loutkové představení podle 

světoznámé hry Karla Čapka.
Aneb loutkové divadlo pro dospělé.

PRAGO UNION 18 So
      20:00 Pražská hip-hopová legenda přijede 

i s živou kapelou!

Únor

Březen

ZDENEK POLACH
A MATÝSEK

29 Ne
      15:00

Populární břichomluvec přijede 
rozesmát Ústí nad Labem. Představení 
pro malé i velké diváky!

TŘI VLASY
 DĚDA VŠEVĚDA

28 So
      15:00

Divadlo amatérského souboru Mladá 
scéna uvádí známou pohádku pro děti.

YOULIE
 LIGHTS OFF

   3 Pá
      20:00

Po dvouleté pauze se vrací rocková 
kapela z Jeseníku na podia a doplní
je ústecká mladá krev!

MALINA BROTHERS23 Čt
      20:30 Hudebníci udržující živý

odkaz východočeské trampské 
a bluegrassové hudby!

www.ksul.cz
/kulturnistredisko

475 221 025 / 602 621 637

Dům kultury Národní dům Letní kino

Předprodej vstupenek na webu 
KSUL a na recepci Domu kultury: 
PO–PÁ 8.00–17.00

a na recepci
PO–PÁ 8.00–17.00

a na recepci
Změna 
programu 
vyhrazena.



34

H
U

D
B

A



35

A
K

C
E



36

A
K

C
E



37

A
K

C
E



A NEW CHAPTER 
VYDALI KLIP 
K NOVÉMU SINGLU
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Severočeská crossover/nu-metalová sebranka A New Chapter se v novém 
videu ostře pouští do internetových hrdinů. Jedná se o lyric video ke druhému 
letošnímu singlu. Skladba "Hrdinové" si v textu bere ironicky na paškál ty nejhorší 
charakterové vlastnosti zrcadlící se často např. v komentářích na sociálních sítích 
od internetových "hrdinů", tak typických pro dnešní dobu.

Stejnou formou byl v létě vydán i singl Life 
Happens a obě dvě písně byly pospolu 
zvěčněny i na sedmipalcovém, ručně vy-
ráběném lathe cut vinylu, který vyšel 
v ultra limitované edici pouhých 33 ks. 
Na skladě je aktuálně několik posledních 
kousků a lze je objednat přímo u kapely, 
tedy optimálně prostřednictvím e-mailu 
či některého z kapelních profi lů. Skladby 
jsou samozřejmě k poslechu i na Spotify 
a dalších streamovacích platformách. Nové 
singly nahráli A New Chapter ve studiích "I" 

a HollySound v červnu loňského roku pod 
producentskou taktovkou Martiny Hollyho 
Hollandra (Viktor Dyk & WAW, RockOpera), 
který se postaral i o mix a mastering. Videa 
k novinkám si vzal na starost Kuba 
Wittgruber, jinak frontman spřízněné kape-
ly Breed. Zajímavostí u toho novějšího je 
rozhodně to, že vznikalo bez použití jaké-
koliv počítačové grafi ky, je tedy poskládané 
pouze z reálně natočených záběrů. Veškeré 
texty tak byly proměněny v prach na terásce 
v domácím grilu :). Na novinky jsme se 



39

H
U

D
B

A

zeptali zpěváka JCoba. 

Proč jste se rozhodli vydat singly i na 
vinylu?
Tenhle formát jsme chtěli jednoznačně 
mít ve sbírce. Dlouho jsme nad tím váhali, 
protože na vylisování elpíčka se dnes čeká 
až nesmyslně dlouhou dobu. Nakonec jsem 
ale od bratránka, bubeníka kapely Origin of 
Infi nity, dostal tip na výrobce ze Slovenska, 
který se zabývá ruční výrobou desek v ma-
lonákladech a čekačka je u něj mnohem 

příznivější než ve velkým lisovnách. Pokud 
se nepletu, tak navíc jedinou děčínskou 
kapelou, která až do tohoto roku vydala svou 
nahrávku na malé, sedmipalcové desce, byli 
v začátku devadesátek Zvrator (předchůdci 
dnešních Fleshless). Letos jsme k nim přibyli 
my a také již zmínění Origin of Infi nity.

Internetoví “hrdinové” jsou určitě vel-
kým tématem dnešní doby. Jak na ně 
reaguješ na sociálních sítích Ty osobně? 
Pouštíš se s nimi do diskuze nebo raději 
nerozdmýcháváš další vlnu slov?
Z reagování na tento typ komentářů už jsem 
vyrostl. Pochopil jsem, že to nemá smysl. 
Každý má svou pravdu a málokdo si ji nechá 
vzít. To ale bohužel neznamená, že je chtě 
nechtě v diskuzích vídám a často mi dost 
zvedají žluč.

Když už se bavíme takhle na přelomu 
roku, jak jste si jako kapela loňský rok 
užili? 
Užili! Po dlouhé době se zase mohlo hrát, 
a tak jsme hráli :). Několik skvělých fesťáků 
jsme na konci léta završili naším vlastním, 
který pořádáme na půdě děčínského kempu 
pod Novým mostem, a jehož letošní druhý 
ročník ukázal, že úspěch toho prvního nebyla 
náhoda a jednorázová záležitost. Pro rok 
2023 si v diářích opět zakroužkujte poslední 
srpnovou sobotu, bude to zase hodně 
dobrý! Návštěva studia a práce s novým 
producentem byla taky skvělá zkušenost, 
na nové singly jsme patřičně hrdí a budeme 
rádi, když je poslechnete na našem YouTube 
kanále nebo třeba na Spotify.

Co plánujete pro rok následující?
Vedle již zmíněného Kempu 23 aktuálně 
pracujeme ještě na jednom, dost možná 
rozsáhlejším projektu, o kterém se ale zatím 
bojíme mluvit, protože by to taky nemuselo 
klapnout :).

                                                    -es-
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Více informací naleznete na webových stránkách města v sekci Občan – Poplatek za komunální 
odpad. Využít můžete i telefon 475 271 575, 475 271 594, 475 271 656, 475 271 596, 475 
271 396 či e-mail inkasni@mag-ul.cz.

Poplatek můžete 
uhradit hned teď 
pomocí QR kódu 
a mít na celý rok klid

Poplatek za odpad
Od nového roku je v Ústí nad Labem zavedena povinnost 
platit poplatek za odpad.
Koho se týká?
Všech osob starších 18 let či majitelů nemovitostí na území 
města.
Kolik poplatek činí?
720 Kč ročně, pro osoby nad 65 let 360 Kč.
Jak má být poplatek uhrazen?
Poplatek je možné uhradit na inkasním oddělení magistrátu 
nebo bankovním převodem na účet 882833329/0800. Jako 
variabilní symbol je potřeba uvést své rodné číslo bez 
lomítka.
Do kdy musí být uhrazen?
Nejpozději 30. 6. 2023. Případně jej lze uhradit ve dvou 
rovných splátkách, první do 30. 6., druhá do 31. 10. 2023.

Více informací naleznete na webových stránkách města v sekci Občan – Poplatek za komunální 
odpad. Využít můžete i telefon 475 271 575, 475 271 594, 475 271 656, 475 271 596, 475 
271 396 či e-mail inkasni@mag-ul.cz.

Poplatek můžete 
uhradit hned teď 
pomocí QR kódu 
a mít na celý rok klid

Poplatek za odpad
Od nového roku je v Ústí nad Labem zavedena povinnost 
platit poplatek za odpad.
Koho se týká?
Všech osob starších 18 let či majitelů nemovitostí na území 
města.
Kolik poplatek činí?
720 Kč ročně, pro osoby nad 65 let 360 Kč.
Jak má být poplatek uhrazen?
Poplatek je možné uhradit na inkasním oddělení magistrátu 
nebo bankovním převodem na účet 882833329/0800. Jako 
variabilní symbol je potřeba uvést své rodné číslo bez 
lomítka.
Do kdy musí být uhrazen?
Nejpozději 30. 6. 2023. Případně jej lze uhradit ve dvou 
rovných splátkách, první do 30. 6., druhá do 31. 10. 2023.
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Ústředním motivem je samozřejmě řeka 
Labe, která byla určující pro vznik města 
a jeho prosperitu. Výstava se zaměřuje na 
vliv člověka na řeku a její okolí. Návštěvníci 
se seznámí s mimořádnými ekosystémy 
údolí, díky nimž bylo uznáno jako přírodní 
území významné v evropském měřítku. 
Zmíněny jsou i problémy, které se v míst-
ních ekosystémech vyskytují. Větší prostor 
výstava věnuje invazním druhům rostlin 
a živočichů, které v údolí Labe nalezneme.

Instalace bude doplněna o promítání 
série pěti krátkých fi lmů, které přírodu 
Labského údolí přibližují široké veřejnosti. 

Neohrožení a čestní hrdinové, Vinnetou 
a Old Shatterhand, provedou diváky lesy, 
skalami, stepí a při hledání bájného pokladu 
se setkají i s Duchem řeky.

V rámci výstavy budou oddělením muzejní 
pedagogiky nabízeny také nové výukové 
programy pro školy a komentované pro-
hlídky.

Výstava je součástí projektu Poklad na 
stříbrném Labi, který řeší ústečtí muzejníci 
s podporou Norských fondů.

-Ladislava Filipová-

V ústeckém muzeu se v lednu chystá otevření nové přírodovědné výstavy Poklad 
na stříbrném Labi, která představí fenomén údolí Labe na Ústecku. 

ODHALENÍ POKLADU 
NA STŘÍBRNÉM LABI

Těšíme se na viděnou na vernisáži 
19. ledna 2023 v 17. hodin v ústeckém muzeu.
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                                                 www.muzeumusti.cz
muzeumusti muzeum_usti

Program leden 2023
přednášky, představení a jiné akce

expozice

výstavy

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

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

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

6. 1. / PÁ / 17.00
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Charita Ústí nad Labem a ZUŠ Evy Randové vás srdečně zvou na koncert, 
Tříkrálové sbírky. Vstupné dobrovolné

12. 1. / ČT / 17.00 / Café Nobel
TUTANCHAMONOVA HROBKA
PŘETRVÁVAJÍCÍ TAJEMSTVÍ A ZÁHADY
Přednáší prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. z Českého egyptologického ústavu 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vstup volný

17. 1. / ÚT / 17.00
VÝSTAVOU „FLAŠKA“ S JAKUBEM DOLEŽELEM
Výpravnou výstavou Flaška vás provede její kurátor, který poodhalí historii 
vzniku i zániku ústecké sklárny. Vstupné 100/50 Kč

18. 1. / ST / 16.00
MUZEUM ČTE DĚTEM
Program pro děti doplněný doprovodnými aktivitami a dílnou. Čte muzejní 
pedagog. Vstupné: děti 30 Kč, doprovod zdarma

19. 1. / ČT / 17.00
POKLAD NA STŘÍBRNÉM LABI
Vernisáž výstavy přibližující krásy labského údolí. Slavnostní otevření bude 
spojeno s premiérou pěti krátkých filmů s Vinnetouem a Old Shatterhandem 
v hlavních rolích. Vstup volný

24. 1. / ÚT / 17.00
VÝSTAVOU „GOTTSTEIN“ S JIŘÍM PRECLÍKEM
Nostalgickou výstavou s fotografiemi slavného ústeckého fotografa 
Karla Gottsteina vás provede její kurátor. Vstupné 100/50 Kč

od 20. 1. do 30. 7.
POKLAD NA STŘÍBRNÉM LABI
Údolí Labe je všednodenní kulisou života Ústečanů. Málokdo tuší, že patří 
k přírodním územím významným a cenným v evropském měřítku. 
do 15. 1.
ŠTĚPÁN JIRÁK – OBRAZY Z ČECH
Sudety jsou krajinou periferie, ale přesto zde lze pocítit a objevit plnost bytí.
do 19. 3.
EXPERIMENTÁTOR KAREL GOTTSTEIN
Výstava představující unikátní fotoaparáty a fotografie neobvyklých formátů 
experimentátora na poli širokoúhlé fotografie.
do 2. 4.
FLAŠKA
Příběh ústecké sklárny, největší v Rakousko-Uhersku, přibližuje ambiciózní výstava.
do 29. 1.  / muzejní kavárna
GRAFICKOU CESTOU
Výstava obrazů posluchaček výtvarného kurzu „Grafickou cestou“ U3V při UJEP:
Ludmily Kalábové, Hany Kejzlarové a Jaroslavy Kordové. 
od 10. 1. do 30. 4. / zrcadlové bludiště na Větruši
SEVEROTOULKY
Jan Civín dal dohromady mnoho tipů na výlety do známých 
i neznámých koutů severních Čech.
od 3. 1. do 31. 1. / exponát měsíce 
IDENTIFIKAČNÍ ZNÁMKA ÚSTECKÉHO 
VOJÁKA Z 1. SVĚTOVÉ VÁLKY

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

Po   1300 - 2100

Út-Ne 1000 - 2100

Nejvyšší třída solárií s plným UV výkonem
a fantastickým opalovacím efektem.

Excellence 900



55

K
Ř

ÍŽ
E

M
 K

R
Á

Ž
E

M
Propojení bazénu a sauny

O víkendech dochází k propojení 
bazénového a saunového provozu. 
Nyní můžete mít dvě služby za cenu jedné, navíc u nás 
můžete relaxovat až 3 hodiny a vychutnat si tak naplno bazén 
s vířivkou, páru, saunu a mezitím se skvěle občerstvit.
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POHLEĎTE DO VESMÍRU 
NA TEPLICKÉ HVĚZDÁRNĚ
Hvězdy na noční obloze přitahují zraky lidí už tisíce let. Když je jasná noc, pak 
je toho k vidění opravdu hodně i pouhým okem. Co se ale podívat ještě blíž? 
S profesionálním hvězdářským vybavením vám to umožní Hvězdárna Teplice, 
která je pravidelně otevřena i pro veřejnost. Přes den zde můžete sledovat 
například skvrny na Slunci, večer pak hvězdy, planety a třeba i komety. 
Za návštěvu stojí i planetárium, kde se můžete dozvědět mnoho o vesmíru a jeho 
tajemstvích. O hvězdárně jsme si popovídali s jejím ředitelem RNDr. Zdeňkem 
Moravcem, Ph.D. 

Vaše hvězdárna slouží nejen k vý-
zkumným účelům, ale je přístupná také 
veřejnosti. Kdy k vám návštěvníci mohou 
zavítat a co a s jakým vybavením lze 
pozorovat?
Teplická hvězdárna na Písečném vrchu je 
přístupná veřejnosti od pátku do neděle. 
Pravidelná večerní pozorování se konají 
každý pátek a sobotu po setmění, což se 
mění v průběhu roku podle času západu 
Slunce, například v lednu začínáme od 
18:00, v létě až od 22:00. Večer je možné 
za jasného počasí spatřit naším 18 cm 
čočkovým dalekohledem (podle aktuální 
viditelnosti) například Měsíc a planety, 
dvojhvězdy, hvězdokupy, mlhoviny i galaxie. 
Občas je k vidění i kometa.

V sobotu a v neděli odpoledne probíhají 
pozorování Slunce, na kterém lze spatřit 
sluneční skvrny buď při projekci na bílou 
plochu, nebo přímo v dalekohledu přes 
speciální fi ltry. Máme také dalekohled pro 
pozorování slunečních protuberancí, který 
je vybaven speciálním úzkopásmovým 
červeným fi ltrem, který ukáže Slunce 
návštěvníkům zcela jinak, než jej vidíme 
v bílém světle.
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Provozujete také planetárium. Můžete 
čtenářům přiblížit, co zde mohou vidět 
či zažít?
Teplické planetárium se nachází asi 1 km
od hvězdárny v areálu základní školy 
v Koperníkově ulici a je v provozu od roku 
1995. Vybaveno je projekčním přístrojem 
fi rmy Carl Zeiss Jena, který se snaží 
realisticky promítat noční oblohu na kopuli 
planetária o průměru 10 metrů. 

Oproti hvězdárně má planetárium velkou 
výhodu – noční hvězdnou oblohu v něm 
můžeme promítat za každého počasí, a to 
i uprostřed přesvětleného města. Přístroj 
planetária promítá také Slunce, Měsíc 
a všechny planety viditelné očima a je 
užitečnou pomůckou, která umožňuje 
návštěvníkům vysvětlit pohyby těles 
na obloze. Součástí každého pořadu je 
vyprávění o tvarech a mytologii souhvězdí, 
která lze právě na obloze spatřit. Pro malé 
návštěvníky je připravena pohádka, pro 
dospělé návštěvníky zajímavá přednáška 
doplněná projekcí. Planetárium je také 
hojně navštěvované školami zejména jako 
doplněk výuky astronomie v rámci hodin 
přírodovědy a fyziky.

Na hvězdárně je i astronomický 
kroužek. Jak takový kroužek pro-

bíhá?
Astronomické kroužky máme 

u nás dva, první je určen pro 
žáky 2. stupně základních 
škol a druhý je zaměřen na 

středoškoláky. Mladší kroužkaři se věnují 
v planetáriu především poznávání souhvě-
zdí a na hvězdárně pozorují dalekohledy.

Pokročilejší kroužkaři se již dozví více 
o tom, jak vesmír funguje a podle zájmu se 
věnujeme i úlohám řešeným v astronomické 
olympiádě a odbornému pozorování. Ně-
kteří kroužkaři jsou i úspěšnými řešiteli 
astronomické olympiády a středoškolské 
odborné činnosti.

Pravidelně vydáváte Astrosloupek, který 
informuje o tom, co bude v daném 
měsíci možné na obloze pozorovat. 
Jaké zajímavé úkazy budou k vidění na 
začátku nového roku?
Na večerní obloze nelze v souhvězdí Ryb 
přehlédnout planetu Jupiter, která je nyní 
po Měsíci nejjasnějším objektem na obloze. 
V souhvězdí Býka se nachází rudá planeta 
Mars, která je v lednu viditelná po celou noc.
Na zimní obloze spatříme výrazné souhvězdí 
Orion a kousek od něj září Sirius, nejjasnější 
hvězda na noční obloze. Ráno 4. ledna bude 
možné pozorovat maximum poměrně 
bohatého meteorického roje, který se na-
zývá Kvadrantidy. Bude-li příznivé počasí, 
můžeme na tmavé obloze během hodiny 
zahlédnout i několik desítek meteorů 
(neboli "padajících hvězd").

Na hvězdárně pak můžeme návštěvníkům 
za příznivého počasí ukázat dalekohledem 
nedávno objevenou kometu označenou 
C/2022 E3 ZTF, která bude v průběhu ledna 
zjasňovat a bude dobře pozorovatelná 
i menšími dalekohledy.

-es-
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Pohraniční 1288/1, 405 02 Děčín



HVĚZDÁRNA
A PLANETÁRIUM
TEPLICE

Podrobný program

HVĚZDÁRNA TEPLICE

sobota a neděle
   1300 až 1500   Pozorování Slunce

pátek a sobota
   1800 až  2000   Večerní pozorování

Podrobný program

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

Více informací na www.hapteplice.cz

S promo kódem “ENTER UL“ sleva na vstupném
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Jaký byl uplynulý rok v oblíbené Střekov Aréně? A jaké novinky se zde chystají pro 
rok následující? O tom jsme si popovídali s Janem Pehlem.

STŘEKOV ARÉNA:

CHCEME, ABY BYL 
STŘEKOV OPĚT 
PĚKNÝM MÍSTEM

Jaký byl rok 2022 ve Střekov Aréně?  
Rok 2022 byl pro naši halu úspěšný, 
snažíme se zlepšovat nejen prostředí naší 
Arény ale také se snažíme působit i v okolí. 
A to tlakem na úředníky, aby byl Střekov 
zase pěkným místem. Mezi nejúspěšnější 
akce roku patřila například Halloween party. 
Na takové akce se připravujeme několik 
měsíců a účast dětí a mládeže jde do stovek. 
To svědčí o tom, že se naše služby zlepšují. 

Je to i přístupem celého kolektivu naší arény, 
jsme už jedna velká rodina, které záleží na 
tom, aby aréna byla skvělým místem nejen 
pro děti a mládež, ale aby zde byla i spousta 
zábavy pro dospělé. 

Jaké aktivity pro veřejnost momentálně 
nabízíte? 
Ikonou naší arény je JUMP ÚSTÍ, 1000 m2 

zábavy + Air Bac, gymnastická odpružená 
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podlaha, Air Trick, nový interaktivní salonek 
vhodný pro firemní akce nebo také na-
rozeninové oslavy. Nově je součástí i profe-
sionální kavárna, kde si - i když nejdete skákat 
- můžete zajít na skvělou kávu se zákuskem, 

popovídat si s přáteli atd... V suterénu budovy 
pak máme hernu Laser Game na 1000 m2  
i s vlastním barem. Herna i bar jsou určeny 
pro děti i dospělé. Málokdo ví, že u nás máme 
i dámskou posilovnu, taneční zrcadlový sál, 
tělocvičnu a také ubytování. 

Po celý rok u vás fungovaly a nadále 
fungují také různé kroužky. Jaké to jsou? 
Kroužky, které nabízíme, jsou Parkour, 
Sportovní gymnastika a  Jump Trampoline. 
Kroužky na Aréně probíhají v podstatě každý 
den od 17:00 hod. Nábor na kroužky je 
celoročně a první trénink na zkoušku je vždy 
zdarma. 

Váš Parkour a Freerun kroužek se 
prostřednictvím svých členů dokonce 
dostal do soutěže Československo 
má talent. Jak si vedl a jaká to byla 
zkušenost? 
Do Československo má talent jsme se 
probojovali do 8. finále. Byla to zajímavá 
zkušenost pro náš tým trenérů. Natáčecí 
den byl pro nás velice náročný. Čekali jsme 
již od samého rána, kdy jsme se museli 

zúčastnit natáčení pro TV Prima, až do tří do 
rána, kdy jsme se teprve dozvěděli výsledky.  
V  prvním kole jsme postoupili, v tom dalším 
už pak ne. Ale určitě se zkusíme na příští rok 
více připravit a vyhrát to. 

Jsme na začátku nového roku,  
a to je ideální příležitost se zep-
tat, co nového v aréně plánujete, 
případně na jaké akce se mohou 
návštěvníci v roce 2023 těšit? 
Nově plánujeme udělat samo-
statný dětský koutek pro děti do 
5 let, což věříme, že rodiče ocení. 
Dále oslovíme ke spolupráci další 
osobnosti jako v loňských letech, 
aby společně s námi motivovaly 
děti a mládež k pohybu. A také díky 
spolupráci se starostou Pavlem 

Peterkou a náměstkem primátora Bohu- 
milem Ježkem můžeme i v této nelehké 
době našim návštěvníkům nabídnout přija-
telné ceny. 

Můžete naše čtenáře pozvat na některou 
z akcí na začátku roku? 
Nejbližší akce bude v únoru s Youtuberem 
VOVOU, a pak nás čekají jarní prázdniny, na 
které chystáme příměstské tábory.

-es-
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SPARTAN RACE 
NA SEVERU
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OCR závody jsou v posledních letech velice oblíbené jak u sportovců, tak u divá-
ků. A proto je skvělou novinkou to, že už v únoru k nám na sever dorazí vůbec 
první Spartan závod - konkrétně Spartan Winter Děčín. Nejen o závodu jsme si 
popovídali s organizátorem akce Martinem Hendlem.

Závod Spartan přichází poprvé do Děčína, 
a to už 4. února. Můžete čtenářům 
přiblížit, o jaký typ závodu se jedná?
Rád bych řekl, že doufám, že ne naposled 
:). Začnu zeširoka.  Spartan je nadnárodní 
organizace se sídlem v Americe. To má svá 
pro i proti. Kromě toho, že jsou největším 
světovým pořadatelem překážkových závo-
dů, mají neuvěřitelné portfolio závodů. 
Možná právě proto jsou největší. Právě díky 
Spartanu je v Čechách OCR tak populární 
a máme díky tomu i tolik různých závodů od 

různých pořadatelů. Mimochodem, v roce 
2023 slaví Spartan 10 let v ČR. Vrátím-li se 
ke zkratce OCR, tak to znamená překážko-
vé běhy. V krátkosti běžíte od překážky 
k překážce, a to na tratích o různých délkách. 
Tou překážkou může být třeba šplh, hod 
oštěpem nebo plazení. Mimochodem, ne-
ní to nic nového. Takový typický vojenský 
drill už od starověku. U nás v Děčíně se tedy 
budou konat závody Spartan Trail na 21 km
a 10 km. K tomu vytrvalostní Hurricane 
Heat (4 hodiny) a dětský překážkový závod 
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Spartan Kids. Trail závody jsou čisté běhy 
bez překážek, a to po zajímavých trasách 
především v přírodě. 
Hurricane Heat je skupinová vytrvalostní 
výzva. Vznikl jako reakce na nemožnost 
uspořádat závod v hurikánem Irene 
zasaženém východním pobřeží Ameriky. 
Tady nejde o závod. Jde o týmovou 
spolupráci a vytrvalost. Tady se to neměří na 
km, ale na strávený čas. Z vlastní zkušenosti 
mohu říci, že je to zajímavá zkušenost. 
Má první reakce byla "už nikdy" a vidíte, 
dnes mám všechny. Pro Děčíňáky 4 hodiny 
uběhnou jako voda :).
Posledním závodem bude klasický 
překážkový závod pro děti, tj. Spartan 
Kids. Děti rozdělené podle věkových 
kategorií budou závodit na tratích od 
800 m do 3,5 km. 
Takže bohužel klasický překážkový 
SPRINT (5 km), SUPER (12 km) nebo 
BEAST (21 km) se tu nyní konat 
nebudou.  

Jak vznikl nápad uspořádat Spar-
tan Race, respektive Spartan Win-
ter Trail v Děčíně? A proč začínáte 
zrovna zimním závodem?
Příprava této události začala před 
dvěma lety. Vlastně ještě v období 
Covidu. Pamatujete si, jak se po 
Děčíně jezdilo na běžkách? To jsem 
si poprvé s vedením Spartana procházel  
a prezentoval Děčín jako nejvhodnější mís-
to. Tato sportovní událost vlastně navazuje 
na naše dvě akce  - SPARTAN Workout, což 
byly sportovní akce zaměřené na rozhýbání 
lidí. Takový krásný 4 hodinový trénink pro 
veřejnost a k tomu ještě zdarma. Jestlipak 
jste se také účastnili... :) 
Jak vidíte, je to, řekněme, výsledkem syste-
matické přípravy, v níž hrají roli dva subjek-
ty. Město Děčín a soukromá organizace. 
Všichni to chtějí, ale pro pořádání toho 
“velkého SPARTANA” je hlavní překážkou 

počet parkovacích míst. Na takovou akci 
nejsme v našem městě bohužel zatím 
připraveni.  Traily jsou méně obsazené, a to 
znamená menší požadavky právě třeba na 
to parkování. 

Můžete prozradit, kudy závod povede  
a jaké překážky budou jeho součástí?
Jestli chcete v Děčíně postavit pěkný závod 
se startem na Smetanově nábřeží, který 
bude mít nějaké převýšení a budete se  
s ním chtít dostat na lesní cestu, musí to být 
rozhodně delší než 5 km. Tím už se otevírá 
dost možností kam běžet. :)   

V Děčíně, podobně jako v Ústí, funguje 
zavedený tréninkový oddíl - Spartan 
Training Group. Jak dlouho už takto 
společně trénujete?
Tak toto může být dlouhá odpověď. Letos 
v létě jsme oslavili 6 let od vzniku. Přesně 
1.7.2016 jsem se dvěma nadšenci založil 
SRTG Děčín, což je právě zkratka pro 
SPARTAN TRAINING GROUP. Pro nepříznivce 
anglických názvů - tréninková skupina  
s názvem SPARTAN :). Začátky byly velmi, 
příznačně řečeno, spartanské. Vybavení: 
jedno lano na šplh a pár pneumatik.
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Hlavním benefitem je naše členitá krajina. 
Běh za jakéhokoliv počasí je základ. U toho 
běhu to vlastně zůstává. Ostatní se nám 
podařilo ohromně rozvinout. Postupně 
se k nám přidávali další a další lidi a mě 
postupně začínalo být jasné, že jestli tomu 
musíme dát nějaký jasný směr, organizaci 
a zázemí, musíme přestat být jen partou 
nadšenců a musíme se stát organizací 
nebo do nějaké vstoupit. Pro mě je dnes 
jasnou volbou SOKOL. Organizace, která 
má příběh, myšlenku a není čistě komerční.  
Přidanou hodnotou je vazba na Děčín, tj. 
na Dr. Miroslava Tyrše.  Mým zájmem není 

finanční zisk. Mým přáním je naučit šplhat 
každé děcko a pomoci právě tímto krásným 
sportem z dětí vychovat kvalitní lidi. Příklad. 
To je to, o co se u dětí snažíme. Dnes mám 
kolem sebe neuvěřitelně skvělou partu lidí, 
kteří sdílí stejné hodnoty. Tak jsme se před 
třemi lety stali SPARTAN Děčín - SOKOL 
Maxičky a dnes máme více jak 60 členů  
s více jak polovinou dětí. Z jednoho trenéra je 
jich dneska 5. Z jednoho lana na šplh jsou to 
plně vybavené a překážkami nabité prostory.  
Takže, máte-li doma dítko a nebude vám 
vadit, že se ušpiní, rozbije si koleno a bude  
s námi pořád běhat venku, náš oddíl se 
bude těšit. Bereme děti od 4 let. 

Když se koná některý ze závodů Spartan 
Race, jezdíte na něj společně jako tým? 
Jaké závody už máte za sebou?
Jsme komunita, snažíme se jezdit a dělat 
akce společně. Děti a dospělí. Pořád spolu. 
Vždy se snažíme najít nějakou velkou 
chatu, kde se všichni ubytujeme. Tím, že 
fungujeme jako celek, tak není vůbec 
problém, když některý z rodičů třeba závodí 
a druhý se stará o děti nebo je třeba odvádí 
na jejich závod. To ale myslím není objevení 
Ameriky. Práce rodičů je v jakémkoliv sportu 
strašně důležitá. A co se závodů týká: Mně 
osobně  už chybí pouze Death race - ale 

to je ještě daleko. Jinak za dobu 
existence našeho oddílu jsme 
závodili na tratích od 5 do 50 km. 
Jezdíme samozřejmě i na závody 
mimo SPARTAN, kde je největší 
výzvou mistrovství republiky. Tam se 
nám sice minulý rok podařilo získat 
jedno druhé místo v dětské kategorii, 
ale já jsem náročný a chci víc. Když se 
vrátím ke SPARTANU, tak za zmínku 
určitě stojí, že máme mistra Evropy 
v kategorii do 17 let. Nebude trvat 
dlouho a přibudou další :).

Z Vašeho facebookového profilu je 
jasné, že Vaše setkávání není jen  

o trénincích, ale také o společně strá-
veném čase i mimo tělocvičnu. Jaké 
aktivity společně pořádáte?
Já to vezmu zase ze široka. Proč překážkové 
běhy. Já měl možnost vyzkoušet spoustu 
sportů. Ale OCR mi připadá nejvíce podobné 
životu. V těchto závodech nikdy nevíte jaká 
bude trať a s jakými překážkami. Typicky, když 
už si myslíte, že jste v cíli, tak vás pořadatelé 
otočí a běžíte na druhou stranu a na další 
překážky. To je pro mne stejné jako život.  
K tomu, aby byl člověk na této cestě úspěšný, 
potřebuje široké portfolio dovedností  
a schopností. K tomu vedeme i naše děti 
ve skupině, proto pořádáme spoustu akcí 
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mimo trénink. Začíná to pouhými nočními 
pěšími pochody, pokračuje přes airsoftové 

hry, k zimnímu soustředění na horách 
a největší akcí je náš letní tábor. Velká 
akce s vysokým nasazením. Tým skvělých 
dospělých se spoustou dětí. Letos se nám 
podařilo začlenit i děti z dětských 
domovů, a to je pro mne osobně asi 
nejsilnější. Příští rok to bude již čtvrtý 
ročník a chceme zase více dětí :).
Abych byl ale konkrétní, tak za dva dny 
máme oddílové závody, pak zimní 
lyžařské soustředění nebo řekněme 
kurz pro děti, jarní soustředění pro 
dospělé, další oddílové závody 
snad stihneme před létem. Začátek 
prázdnin náš závod pro děti SOKOL 
Raptor a to v Mariánských Lázních. 
Polovina prázdnin bude věnována 
výše zmíněnému táboru a podzim je 
pak ve znamení zase SOKOL Raptor,  
a to opět na Smetanově nábřeží.

Nemohu si nevšimnout. Několikrát jste 
zmínil SOKOL...
Ano, je to tak. Nedávno se mne někdo zeptal 
jestli jsem více SPARTAN nebo SOKOL. Byl 
překvapen odpovědí. Víte, spousta lidí 
vnímá tuto největší sportovní organizaci  
v ČR jako cvičení babiček a dědečků. Když  
k tomu ještě připočtu slet, lidmi často 
špatně interpretovaný jako spartakiádu. 
Všimněte si toho slovního základu :). Méně 

lidí už ví, že jako Česká republika jsme 
velmoc ve skupinových skladbách. Sem 

jsem tedy já ještě nedospěl. Jen to 
uvádím, že je dobré o tom vědět. 
Další důležitou věcí je, že máme 
naprosto bravurně zvládnutou 
metodiku cvičení od dětí až právě 
pro starší cvičence. Upřímně - kdo se 
dnes starým lidem v tomto směru 
věnuje. Přitom pro ně je pohyb také 
velice důležitý. Kde je pohyb, tam 
je život. Pro zasmání, podívejte se 
na stará videa ze cvičení SOKOLů. 
Všem doporučuji. Jaké k tomu 

měli podmínky? No a jaká generace z toho 
vyrosla.  Toto mne inspiruje. Jak jsem psal, 
mám rád příběhy a SOKOL je pro mne 
velkou inspirací.   

Víte, já si myslím, že sport v našem městě 
je na vysoké úrovni. Máme tady spoustu 
skvělých lidí a oddílů, kteří to dělají srdcem. 
To, že v dnešní době dokáží zvednout lidi 
a hlavně děti z pohodlí a nabídnout jim 
místo toho sezení v kajaku nebo běhání po 
hřišti, je prostě boží. Děčín je boží a nechť se 
nám sem v dalších letech podaří dostat více 
takovýchto akcí.

-es-



70

Z
Á

B
A

V
A

TIP NA VÝLET

ZAHŘEJTE SE 
NA BOREČI

Vrch Boreč nebo také Borečský vrch se na-
chází nad stejnojmennou obcí v Českém 
Středohoří, zhruba 4 kilometry od Lovosic. 
Jedná se o velmi unikátní přírodní útvar, 
protože se zde vyskytuje geologický jev 
ventarol a mikroexhalace. Uvnitř vrchu se 
nachází rozsáhlá síť puklin, které fungují 
jako jakýsi akumulátor. V letním období do 
sebe akumulují teplo, a když do nich v zimě 
proudí mrazivý vzduch, v puklinách se ohře-
je a ve formě teplé páry vystupuje na povrch. 
Zajímavostí je, že teplota tohoto vzduchu 
nikdy neklesá pod 9 stupňů Celsia a rozdíl 
teploty vstupního a výstupního proudu 
vzduchu může být až 20 stupňů! Není tak 
výjimkou, že lze v zimě na vrcholu potkávat 
lidi v tričku, jak spokojeně stojí u puklin 
a užívají si příjemného tepla. Koneckonců, 
můžete si to vyzkoušet na vlastní kůži :)

K vysvětlení jevu ventarol byla v roce 1981 
na Boreči vytvořena okružní naučná stezka, 
která začíná ve vesnici Režný Újezd. 

Na stezce se nachází celkem devět zastavení 
a dvě krásné vyhlídky. Vrch je díky své je-
dinečnosti zařazen do evropské soustavy 
chráněných území Natura 2000 a v rámci ČR 
se jedná o jeden z nejunikátnějších přírod-
ních jevů. 

Na Boreč lze vyrazit jak z Režného Újezda, 
tak z obce Boreč. Z centra vyjdete kolem 
zchátralého zámku Boreč po žluté stezce 
a napojíte se na zelenou. Ta vás později za-
vede na okružní stezku, po níž se vydáte až 
na vrchol s nadmořskou výškou 449 metrů. 
Těsně pod vrcholem kopce je první vyhlídka, 
která nabízí panoramatický pohled na České 
středohoří a jeho milešovskou část. Po sestu-
pu z vrcholu kopce na druhou stranu se na-
chází vyhlídka na Lovosice, odkud je možné 
vidět někdejší bojiště, kde se 1. října 1756 
střetla rakouská a pruská vojska během 
takzvané “bitvy u Lovosic”. 

-zja, es-

Zima je obdobím, které výletníkům nabízí jindy 
nevídané jevy. Určitě už jste byli navštívit například 
ledopády v Brtníkách nebo Jeskyni Víl. Ale co takhle 
kouřící kopec? Vydejte se na Boreč a uvidíte, že se zde 
zahřejete i v tom největším mrazu. 
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Osobně výlety testujeme
a hledáme pro vás ty nejlepší!

ZÁMEK BOREČ
Zámek Boreč, i když nepřístupný, určitě stojí za zmínku a lze na něj 
alespoň zvenku nakouknout. Stojí na místě starší gotické tvrze, jeho 
současná barokní podoba je výsledkem přestavby v 18. století. Stojí na 
severním okraji vesnice a od roku 1964 je chráněnou kulturní památkou. 
V současnosti má soukromé majitele, kteří jej chtějí zrekonstruovat. 
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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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Budova Mahenova divadla v Brně je vynikající novorenesanční stavbou z let 1881 -1882. 
V době svého postavení bylo prvním evropským divadlem... (TAJENKA). 

Je součástí staveb tzv. Okružní třídy.

Správné odpovědi a výherci

Podmínky soutěží najdete na https://www.kampocesku.cz/vseobecne -podminky.
Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých 
v rámci soutěže do databáze pořadatele soutěže za účelem vyhodnocení a předání výher. 
Výherci budou o výhře informováni v příštím vydání KAM po Česku a výhry jim budou rozeslány 
zadavatelem soutěže v co nejkratší době.

KAM PO ČESKU, LISTOPAD–PROSINEC 2022
Celkem došlo 2 168 odpovědí, 2 112 z internetu a 56 dopisů, 
z toho 1 247 žen a 921 mužů.

Edice ČT
otázka: Co to byly dračky?
odpověď: b) sousedské draní peří
soutěžilo: 629 čtenářů; 619 správně; 10 špatně
výherci: O. Spáčilová, Kobeřice; M. Čejka, Libice nad Cidlinou; M. Marek, Jihlava

Pivovar Plzeňský Prazdroj
otázka 1: b) kozel
otázka 2: a) 180 let
otázka 3: a) 1966
soutěžilo: 672 čtenářů; 651 správně; 21 špatně
výherci: G. Zemanová, Opařany; A. Beranová, Klatovy; A. Minařík, 
Přerov -Lověšice; M. Ježek, Praha 6; M. Přibyl, Mírovice; I. Sladká, Kdyně; 
M. Helclová, Plzeň; J. Tomášek, Jaroměř; H. Machů, Suchdol; A. Novotný, Jihlava

Křížovka
… slávu vítězů a utrpení poražených
soutěžilo: 408 čtenářů; 407 správně, špatně 1
výherci: J. Janalík, Šternberk; O. Sýsová, Zruč nad Sázavou; 
H. Látalová, Náměšť na Hané

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: a) Kuks – Betlém
soutěžilo: 459 čtenářů; 409 správně; 50 špatně
výherci: L. Rybářová, Vysoká nad Labem; P. Pavel, Pecka; 
M. Šebestová, Rokycany

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Tajenku křížovky nám zašlete do 15. února z www.kampocesku.cz/
souteze nebo na adresu redakce. Dvakrát tři autoři správných odpovědí 
obdrží mapu věnovanou vydavatelstvím Kartografie PRAHA.

Poznáte místo na fotografii?

a) Katedrála sv. Václava v Olomouci

b) Kostel Panny Marie před Týnem v Praze

c) Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně

Nejvíce odpovědí na soutěžní otázky do redakce zaslali čtenáři 
z okolí distribučního místa Tábor. Poměr počtu obyvatel v závislosti na počtu došlých odpovědí rozhodl, že prestižní certifikát

Mazaní čtenáři
uděluje redakce magazínu KAM po Česku za vydání listopad–prosinec 2022

Infocentrum 
Město Tábor

Žižkovo nám. 2
390 01 Tábor

Luděk Sládek
šéfredaktor
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KAM pro bystré hlavy



CENTRUM:
ZUŠ, E.Krásnohorské
Knihovna, Velká Hradební
ICUK, Velká Hradební
Residence, kavárna budova ICUK
Krajský úřad budova B, Dlouhá ul.
Srdcovka, restaurace Velká Hradební
Krajský úřad budova A, Velká Hradební
Kulturní středisko, Velká Hradební
DDM, Bělehradská ul.
Tortuga, restaurace Pivovarská ul.
Špajz, obchod, Pivovarská ul.
PHO Viet, restaurace Velká Hradební
Pivovarská Šenkovna, restaurace Velká Hradební
Knihovna, W. Churchilla
ZUŠ, W. Churchilla
Trafika, Dlouhá ul.
LaBuž Bistro, Pařížská ul.
Mandragora, obchod, Pařížská ul.
Obrázkový svět, obchod, Pařížská ul.
Pivotéka, Horova ul.
Mediterrano, Horova ul.
Magistrát města, Lidické nám.
Café PePe, kavárna Lidické nám.
Vinárna Podskalák, Lidické nám.
Mléčný bar Svět dortů, cukrárna Lidické nám.
Ve střední Evropě, restaurace, Lidické nám.
Jasmína, obchod, Lidické nám.
Inpeko, pekárna, Lidické nám.

OD Labe, papírnictví, Revoluční ul.
OD Labe, domácí potřeby, Revoluční ul.
OD Labe, restaurace, Revoluční ul.
Bonviván, bistro, Revoluční ul.
Levné knihy, obchod, Revoluční ul.
Cukrářství Duo, Revoluční
Vaflárna Bubble Tea, restaurace, Bílinská ul.
OC Forum – Costa coffee, Fruitisimo, Don Café, 
Pažitka, Aplica a další
Xeroco, kopírovací centrum, Pasáž JEPA
Benu lékárna, OC Sever
Pivovar Hotel Na Rychtě, restaurace, Klášterní ul.
V Klášteře, vinárna, ul. Hradiště u OC Forum
Taj Mahal, restaurace, ul. Hradiště
Vinotéka Labská, ul. V Jirchářích
Trafika, ul. V Jirchářích
Bistro Expres, ul. V Jirchářích
Kebab Maidum, restaurace, U Nádraží
Trafika, U Nádraží
Dorado, cukrárna, U Nádraží
Lunch Bar Mammaś Coffee, kavárna, Přístavní ul.
Café Nádražka, kavárna, Přístavní ul.
Mýdlárna, obchod, Přístavní ul.
Cyklopoint, Přístavní ul.
Pekárna Šumava, Hrnčířská ul.
Barborka, cukrárna, Hrnčířská ul.
La Casita de Espaňa, restaurace, Hrnčířská ul.
Pekárna Šumava, Hrnčířská ul.
Informační středisko města, Mírové nám.

SEZNAM 220+
DISTRIBUČNÍCH
MÍST ENTER UL
Na těchto místech najdete vždy na začátku měsíce Váš oblíbený Enter UL. Časopis je zde
k dispozici do rozebrání. Pokud na Vás žádný nevyzbyde, navštivte naše internetové 
stránky www.enterUL.cz a zalistujte si online nebo si Enter stáhněte jako PDF soubor.
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OTOČTE ENTER           NÁSLEDUJE 
PŘÍLOHA DOMOVNÍČEK

Muzeum města, Brněnská ul.
Severočeské divadlo opery a baletu
Báchorka, kavárna, Masarykova ul.
Tyršovka, restaurace, Vaníčkova ul.
Scarlet, květinářství, Vaníčkova ul.
Čoko dárek, obchod, Vaníčkova ul.
Železářství Bohuš Líbal, Vaníčkova ul.
Městské lázně, Klíšská ul.
Hotel Clarion, Špitálské nám.
Spolchemie, Revoluční ul.
Hudy sport, obchod, Masarykova ul.
Chlazená drůbež, obchod, Masarykova ul.
Pekařství Jana Šubrtová, Masarykova ul.
Kremex, cukrárna, Masarykova ul.
Hanoi, restaurace, Masarykova ul.
Gymit!, fitcentrum, Masarykova ul.
Bytový interiér Lorencovi, Masarykova ul.
Gyn – E- Centrum, ordinace, Londýnská ul.
Swiss, obchod, Masarykova ul.
Tikka Masala, restaurace Masarykova ul.
Kebab u Polikliniky, Masarykova ul.
Grill pub, restaurace, Masarykova ul.
UJEP – fakulta sociálně ekonomická
EUC Klinika, Masarykova ul.
Fírovka, restaurace, ul. Stará

KLÍŠE:
CÚP – coffeeup, kavárna, U Nemocnice
UJEP – univerzitní knihovna, menza malá,
menza velká, ForRest café, Kampuska, FUD,
Pedagogická fakulta, Filosofická fakulta, auly
Kanapka, bistro, bar, Štefánikova ul.
Žumpa, pivnice, Štefánikova ul.
Trafika, Štefánikova ul.
Gastro Hvězda, bufet, Klíšská ul.
Piknikś Klíše Döner Kebab, Klíšská ul.

GasNet, s.r.o. , Klíšská ul.
UJEP – koleje, Klíšská ul.
Plavecký areál Klíše, U Koupaliště
Dům umění, Klíšská ul.
R-shop Gourman, obchod, Ostrčilova ul.
Replayś restaurant, restaurace, Ostrčilova ul.
Mexická restaurace, Ostrčilova ul.
Jump family Ústí, Jateční ul.
Kaufland – Super ZOO, informace

SEVERNÍ TERASA:
Nemocnice – atrium, jídelna, dětská pohotovost
UJEP zdravotnické studie, areál nemocnice
Supermarket Billa, obchod, Ladova ul.
Veterinární klinika, Mi-Vet, Ladova ul.
Stodola 2, restaurace, Mírová ul.
Tazza caffé, kavárna, Mírová ul.
Pampalánie, zábavní park, Mírová ul.
Medusa, restaurace, Mezní ul.
Martia, a.s., Mezní ul.
Březová, restaurace, Hornická ul.
Hypermarket Albert – info, květinářství, kavárna,
Pizerie Pam Pam, restaurace, Krušnohorská ul.
Medicom Clinic, Stříbrnická ul.
Hospůdka Eden, restaurace, Poláčkova ul.
Milpa, restaurace, Šrámkova ul.
ÚMO – Severní Terasa, Stavbařů

A DALŠÍCH VÍCE NEŽ 100 MÍST 
• v městských částích: Neštěmice, Všebořice, 
Střekov, Krásné Březno, Bukov, Vaňov, Brná. 
• v městech a obcích: Chuděrov, Trmice, 
Chabařovice, Chlumec, Velké a Malé Březno, 
Libouchec, Povrly, Svádov, Valtířov. 

NOVĚ I V LOVOSICÍCH!
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