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Vážení čtenáři měsíčníku Enter UL, 
dostalo se mi cti napsat tento úvodník 
pro prosincové číslo, což mne velmi 
potěšilo, protože právě prosinec je ve 
znamení adventu, očekávání, potkávání 
a radostí. 

Toto období je podle 
mne nejkrásnějším v ro-
ce – snoubí se magický 
podvečer s osvíceným 
městem, na každém 
rohu jsou slyšet koledy, 
lidé postávají a poví-
dají si v hloučcích na 
vánočních trzích i jinde 
ve městě.  Mohlo by se 
zdát, že těch akcí, zvuků, 
nabídek, barev a já 
nevím čeho všeho ještě, 
je snad až příliš. Že by 
snad bylo lepší jen po-
zorovat tichý podvečer, 
kterým nasvícené město 
problikne jen tu a tam.  Je to jako s počasím, 
které nebude nikdy vyhovovat všem.  

V několika minulých letech kulturní akce 
provozovali jen „hrdinové či blázni“, a to 
často na hraně tehdejších opatření. A nyní 
je to všude jako vkročení do světa fantazie, 
barev a her zvuků. Vždy si říkám, že žijeme 
v krásné době. Době naplněné nepřeber-
ným množstvím impulzů a inspirativních 
možností a lákadel, která nám mohou 
přinést mnoho radostí i nás povznést. Jed-
ním z těchto lákadel je také naše škola ZUŠ 
Evy Randové věnující se tisícovce žáků v je-

jich uměleckém růstu.  

Vždyť jen než dolistujete tímto číslem, nara-
zíte také na Vánoční koncert ZUŠ Evy 
Randové, který se koná 14. prosince 
v Severočeském divadle. Ale to není jen 
jediná příležitost pro naše žáky vystoupit 

veřejně. Vystoupí i na 
koncertech v rámci Ús-
teckých Vánoc, stejně 
jako na tradiční České 
mši vánoční  Jakuba 
Jana Ryby spolu se 
sborem a orchestrem 
Severočeského divadla.  

A když už jsme u divadla, 
tak si rozhodně nesmíte 
nechat ujít baletní před-
stavení Louskáček Petra 
Iljiče Čajkovského, ani je-
jich Adventní koncert.  

Ve městě nebudou chy-
bět ani – již tradiční – Ústečtí trubači s jejich 
podáním vánočních melodií. 

Těším se, až se na některé z akcí během 
adventu i mimo něj potkáme. Přeji vám 
klidné prožití svátků vánočních a úspěšné 
vykročení do nového roku. 

Bc. Marek Korbélyi,
ředitel Základní umělecké školy 
Evy Randové v Ústí nad Labem
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Poslední ročníky Ústeckých Vánoc byly ovlivněny pandemickou situací a nemohly 
proběhnout bez značných omezení. Letos je ale vše naštěstí jinak a veškerý 
kulturní program i bohaté trhy si budeme moct užít naplno. Na co se letos mů-
žeme těšit? Vyzpovídali jsme náměstka primátora města Mgr. Tomáše Vlacha.

ÚSTECKÉ VÁNOCE 
OPĚT V PLNÉ 
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Trhy, rozsvícení stromu i kulturní pro-
gram loni proběhly s mnoha omezeními. 
Můžeme se letos těšit na plnohodnotný 
program, tak, jak jej známe z předešlých 
let?
Celý program má skutečně proběhnout 

plnohodnotně včetně všech napláno-
vaných vystoupení a rozsvícení vánočního 
stromečku první adventní neděli. Uvi-
díme, zda ministerstvo zdravotnictví 
neomezí některé aktivity, ale nic tomu 
nenasvědčuje.



Budou letos v rámci Ústeckých Vánoc 
nějaké novinky?
Letošní Ústecké Vánoce nabídnou širší 
sortiment nápojů a občerstvení. V rámci 
programu Česko zpívá koledy s Deníkem, 
vystoupí známá česká skupina Čechomor. 

Snad vše dopadne dobře a opět zaplníme 
celé Lidické náměstí. Pro aktuální infor-
mace a změny v programu je dobré 
sledovat facebookovou stránku Ústeckých 
Vánoc.

Odkud je letošní vánoční strom?
Smrk stříbrný, který stojí na Mírovém 
náměstí, pochází z obce Lkáň a městu 
ho věnovali manželé Růžičkovi. Lidické 
náměstí zdobí smrk ztepilý darovaný od 
manželů Rubášových z Trmic.

Kulturní program je plný známých 
jmen, ale i lokálních interpretů, je to 
tak?
Organizátor Ústeckých Vánoc má dlou-
hodobou spolupráci s řadou interpretů. 
Mezi stálé hvězdy Vánoc patří zpěvačka 
Eliška Lüftnerová, ale v programu jsou 
i noví umělci, kteří přijedou do Ústí nad 
Ladem na vánoční trhy poprvé, jako 
například Václav Noid Bárta nebo Michael 
Foret. 

Součástí programu bude také Vánoční 
procházka. Můžete přiblížit, o co se 
jedná?
Vánoční procházku organizuje oddělení 
cestovního ruchu a je zaměřena na po-
znávání zajímavých míst našeho města. 
Cílem procházky je právě Lidické náměstí.

Nejen Ústečané se mohou těšit 
na novoroční ohňostroj z Větruše. 
Bude mít nějaké téma? Případně 
můžete prozradit, jaký bude hudební 
doprovod?
Letošním tématem novoročního ohňostroje 
je „Svět muzikálů“. Oslavu začátku roku 
2023 budou tedy doprovázet tři nejznáměj-
ší melodie z úspěšných děl - Fantom opery, 
Tři mušketýři a Kleopatra.  

-es-
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PROGRAM

VÁNOČNÍ TRHY
LIDICKÉ NÁMĚSTÍ, ÚSTÍ NAD LABEM

1. 1. 2023 OD 18:00
HOTEL VĚTRUŠE

Přímý přenos hudby k novoročnímu
ohňostroji přes 

Hitrádio FM - 102.8 a 106.2 FM

SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

27. 11. - 23. 12. 2022

Více informací na www.usteckevanoce.cz       facebook.com/usteckevanoce
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MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEMMĚSTA ÚSTÍ NAD LABEMMĚSTA ÚSTÍ NAD LABEMMĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

1. 1. 2023 OD 18:001. 1. 2023 OD 18:00

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEMMĚSTA ÚSTÍ NAD LABEMMĚSTA ÚSTÍ NAD LABEMMĚSTA ÚSTÍ NAD LABEMMĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

prostor Větruše bude po dobu odpalu pro veřejnost uzavřen
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Pátek 9. 12.
15:00 Štěpánčino divadélko
 Pohádka O namyšleném koblížkovi
16:30 Karavana
 Country, trampské a folkové písně
18:00 Hudební skupina OLI 
 Ústecká hudební skupina

Úterý 13. 12.
15:00 Sváťovo dividlo
 Pohádka O Šípkové Růžence
16:30 DDM Ústí nad Labem
 Vystoupení dětí z kroužků
18:00 Samuel Němec
 Ústecký zpěvák a kytarista

Středa 14. 12.
17:00 Vánoce s DDM
 Vystoupení dětí z kroužků

Čtvrtek 15. 12.
15:00 Divadlo Na Klice
 O jedlíkovi
16:30 Marcel Zmožek
 Český popový skladatel a zpěvák
18:00 Hudební skupina OLI 
 Ústecká hudební skupina

Sobota 10. 12.
15:00 Divadlo Na Klice
 O zlatém prasátku 
16:30 Historické vánoce
 Ukázky šermu, zápasy, středověké řemeslo
18:00  Leona Machálková 
 Česká muzikálová zpěvačka

Neděle 11. 12.
15:00 Divadelní soubor Mladá scéna
 Kocour Modroočko
16:30 Leona Gyöngyösi 
 Gospelová zpěvačka
18:00 Václav Noid Bárta
 Český rockový zpěvák a skladatel

Pondělí 12. 12.
17:00 DDM Ústí nad Labem
 Vystoupení dětí z kroužků 
18:00 ZŠ Brná
 Pásmo vánočních písní
19:00 Hudební skupina OLI 
 Ústecká hudební skupina

Čtvrtek 8. 12.
15:00 ZUŠ Evy Randové
 Vánoční písně a koledy
16:30 DDM Ústí nad Labem 
 Vystoupení dětí z kroužků
18:00 Jan Mečíř
 Ústecký zpěvák a skladatel

Čtvrtek 1. 12.
15:00 DDM Ústí nad Labem
 Vystoupení dětí z kroužků
16:30 Samuel Němec
 Ústecký zpěvák a kytarista
18:00 Hudební skupina OLI
 Ústecká hudební skupina

Úterý 6. 12.
15:00 Štěpánčino divadélko
 Pohádka O zlobivém čertovi
16:30 ZŠ Neštěmická
 Vystoupení dětí s vánočními písněmi a koledami
18:00 Hudební skupina OLI 
 Ústecká hudební skupina

Středa 7. 12.
17:00 Hudební skupina OLI 
 Ústecká hudební skupina 
18:00 Česko zpívá koledy s Deníkem
19:00 Pavel Houfek a Čočina
 Charismatický zpěvák s nadanou umělkyní

Pondělí 5. 12.
17:00 Sváťovo dividlo
 Pohádka Kašpárek a Honza v pekle 
18:00 ZŠ Brná
 Pásmo vánočních písní
19:00 Hudební skupina OLI 
 Ústecká hudební skupina 

Pátek 2. 12.
16:00 Cumbal
 Rocková kapela
17:30 Petr Bultas Band
 Ústecká southern rocková kapela

Sobota 3. 12.
15:00 Vánoční Brass Band
 Vánoční písně a koledy
16:30 Michal Volf
 Ústecký zpěvák
18:00 Magda Malá a Leona Gyöngyösi
 Gospelové a muzikálové vánoce

Neděle 4. 12.
15:00 ZUŠ Evy Randové
 Vánoční písně a koledy
16:00 Ústečtí trubači
 Vánoční písně a koledy
17:00 Mikulášská nadílka

Interaktivní program s Mikulášem pro děti,
 čertovská patrola, Lucifer na trůnu
 s pekelnou váhou pro hříšníky

Středa 30. 11.
17:00 BB Flink
 Rockový big-beat
18:30 Kročipišť
 Hudba napříč žánry k poslechu a tanci

Úterý 29. 11.
15:00  Štěpánčino divadélko
 Pohádka O třech prasátkách
16:30  Petra Černocká a Jiří Pracný
 Česká herečka a zpěvačka s doprovodem
18:00 Hudební skupina OLI 
 Ústecká hudební skupina 

Pondělí 28. 11.
17:00 Vánoce s DDM  
 Vystoupení dětí z kroužků

MIKULÁŠ SE

ÚSTECKÉ VÁNOCE 2022 PROGRAM
Neděle 27. 11.
Andělé a kouzelné víly dělají radost
16:30 Vánoční Brass Band  
 Vánoční písně a koledy
17:00 Josef Vágner
 Český muzikálový zpěvák
17:40 Ústecké Bambini
 Dětský pěvecký sbor
17:50 Vánoční poselství primátora města 
 a arciděkana římskokatolické farnosti
18:00 Rozsvícení vánočního stromu

Pátek 16. 12.
16:00 Black Sabáka
 Ústecká rocková kapela
17:00 Ústečtí trubači   
 Vánoční písničky a koledy 
17:30 Sklap
 Big beat rock skupina z Děčína

Sobota 17. 12.
15:00 Michal Volf
 Ústecký zpěvák
16:30 Heidi Janků  
 Známá česká zpěvačka
18:00 Vánoční Brass Band
 Vánoční písně a koledy

Pondělí 19. 12.
17:00 Sváťovo dividlo
 Jak kočička s pejskem slavili Vánoce
18:00 DDM Ústí nad Labem
 Vystoupení dětí z kroužků
19:00 Hudební skupina OLI 
 Ústecká hudební skupina 

Neděle 18. 12.
15:00 Andělské vánoce

Ježíškova pošta, čertova rodinka, sněhulák Kulička,
 andělská kapela, kamarád sob, poštovní králíček,

zahraniční host Grinč
18:00 So�an Medjmedj
 Energický mladý popový zpěvák

Středa 21. 12.
15:00          Trubači SLTŠ Šluknov + ZUŠ Evy Randové
 Koledy a myslivecké znělky
17:00  Eliška Lüftnerová
 Ústecká šansonová zpěvačka
18:00  Pavel Houfek a Kaca Rousová
 Charismatické pěvecké duo
19:00  Youlie
 Ústecká pop-rocková skupina

Čtvrtek 22. 12.
15:00 ZUŠ Evy Randové
 Vánoční písně a koledy
16:30 DDM Ústí nad Labem
 Vystoupení dětí z kroužků
18:00 Hudební skupina OLI 
 Ústecká hudební skupina 

Pátek 23. 12.
15:00  DDM Ústí nad Labem
 Vystoupení dětí z kroužků
16:00  Ústečtí trubači
 Vánoční písničky a koledy
17:00  Jan Venas
 Multiinstrumentalista a zpěvák
18:00  Michael Foret & FORETGUMP, Vánoce rocku
 Český zpěvák a skladatel s kapelou

Úterý 20. 12.
15:00  ZŠ Neštěmická
 Vystoupení dětí s vánočními písněmi a koledami
16:30  Jan Mečíř
 Ústecký zpěvák a skladatel
18:00  KvarteTones
 Dívčí vokální kvarteto

MIKULÁŠ SEMIKULÁŠ SEMIKULÁŠ SE
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17:00 Sváťovo dividlo
 Jak kočička s pejskem slavili Vánoce
18:00 DDM Ústí nad Labem
 Vystoupení dětí z kroužků
19:00 Hudební skupina OLI 
 Ústecká hudební skupina 

Neděle 18. 12.
15:00 Andělské vánoce

Ježíškova pošta, čertova rodinka, sněhulák Kulička,
 andělská kapela, kamarád sob, poštovní králíček,

zahraniční host Grinč
18:00 So�an Medjmedj
 Energický mladý popový zpěvák

Středa 21. 12.
15:00          Trubači SLTŠ Šluknov + ZUŠ Evy Randové
 Koledy a myslivecké znělky
17:00  Eliška Lüftnerová
 Ústecká šansonová zpěvačka
18:00  Pavel Houfek a Kaca Rousová
 Charismatické pěvecké duo
19:00  Youlie
 Ústecká pop-rocková skupina

Čtvrtek 22. 12.
15:00 ZUŠ Evy Randové
 Vánoční písně a koledy
16:30 DDM Ústí nad Labem
 Vystoupení dětí z kroužků
18:00 Hudební skupina OLI 
 Ústecká hudební skupina 

Pátek 23. 12.
15:00  DDM Ústí nad Labem
 Vystoupení dětí z kroužků
16:00  Ústečtí trubači
 Vánoční písničky a koledy
17:00  Jan Venas
 Multiinstrumentalista a zpěvák
18:00  Michael Foret & FORETGUMP, Vánoce rocku
 Český zpěvák a skladatel s kapelou

Úterý 20. 12.
15:00  ZŠ Neštěmická
 Vystoupení dětí s vánočními písněmi a koledami
16:30  Jan Mečíř
 Ústecký zpěvák a skladatel
18:00  KvarteTones
 Dívčí vokální kvarteto

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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Sci-fi  velkofi lm Avatar pod taktovkou Jamese Camerona v roce 2009 posunul hranice 
kinematografi e o pořádný kus dál. Dokonalá symbióza herců a pokrokové animace 
spolu s poutavým příběhem vynesly fi lmu desítky prestižních ocenění a obrovské 
množství fanoušků po celém světě. Po dlouhých 13 letech je na obzoru pokračování 
Avatara s přídomkem Cesta vody. 
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PREMIÉRA 15.12.
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James Cameron vrátí diváky zpět do 
nádherného světa Pandory ve velkolepém 
a strhujícím dobrodružství plném akce. Ve 
fi lmu Avatar: The Way of Water se znovu 
setkáme s Jackem Sully, Neytiri a jejich 
dětmi, kteří stále bojují za to, aby se udrželi 
v bezpečí a naživu. Příběh se odehrává ví-
ce než deset let po udá-
lostech prvního fi lmu 
a sleduje osudem a tra-
gédiemi zkoušenou rodi-
nu. Jake si navíc osvojil 
i lidské dítě – Javiera, 
který se narodil na jedné 
z vojenských základen na 
měsíci Pandora, novém 
domově Jakea.

Velmi výrazné tak bude 
ve fi lmu téma rodiny. 
„Neytiri pochází ze svě-
ta Na'vi, zatímco Jake z toho lidského. 
Jsou v podstatě jako moderní smíšený pár 
vychovávající děti, které pochybují o tom, 
jestli do jednoho ze světů svých rodičů vůbec 
patří,“ říká producent Avatar: Cesta vody, 
Jon Landau. Jakea však kromě rodinných 
záležitostí zaměstná i dobře známá hrozba, 

před kterou se bude snažit ochránit nejen 
své blízké, ale také svůj nový domov – měsíc 
Pandora, který v blížícím se fi lmu představí 
svou další tvář. Velkou roli totiž v Avatar 2 
bude hrát vodní svět, a dokonce poznáme 

nový klan domorodců Na'vi, kteří se nazývají 
Metkayina a obývají útesy v blízkosti oceánu.

V roli Jakea Sullyho se tak jako v prvním fi lmu 
představí australský herec Sam Worthington 
a Neytiri opět ztvární americká herečka 
s dominikánskými a portorikánskými ko-

řeny Zoe Saldana. Návratu se dočká 
i Stephen Lang jako plukovník Miles 
Quaritch, tentokrát v těle vlastního Avatara, 
a také Sigourney Weaver, která si zahraje 
adoptovanou dceru Jakea a Neytiri, Kiri. Jake 
a Neytiri nově vychovávají své tři vlastní děti, 
jedno adoptované (Kiri) a jedno „lidské“ 
– Javiera přezdívaného „Spider", kterého 
ztvární Jack Champion. Jako vůdce kmene 
Metkayina, Tonowariho, uvidíme Cliffa 
Curtise, přičemž jeho členku Ronal si zahraje 
Kate Winslet. Michelle Yeoh zase uvidíme 
jako vědkyni Dr. Karinu Mogue. 

Natáčení Avatara 2 začalo už v roce 2017 
a James Cameron se nechal slyšet, že 
v natáčení ságy bude pokračovat i nadále. 
Momentálně jsou dokončeny scénáře pro 
další dva fi lmy - třetí díl by se měl objevit už 
v roce 2024 (fi lm už je podle všeho natočen, 
nyní se pracuje na postprodukci), čtvrtý 
v roce 2026 a pátý, k němuž ještě není 
scénář, v roce 2028.  

-es-
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V pohádce Největší dar se snoubí svět starých slovanských bohů a bohyní s životem 
svérázných obyvatel malé valašské vísky. Bohyně zimy Morena najde způsob, jak se vyhnout 
tomu, aby na zem přišlo jaro. Bohyně jara Vesna musí proto spojit své síly s obyčejnými 
lidmi, se svými sestrami i dalšími bohy, aby země přeci jen rozkvetla, jak má a jak potřebuje. 
V hlavních rolích se představí Sabina Rojková, Zuzana Slavíková, Boleslav Polívka, Jiří Dvořák, 
Petr Vančura nebo Radek Melša. Film vznikl pod taktovkou režisérského dua Daria Hrubá 
a Marta Gerlíková Santovjáková. „Je to doslova a do písmene božská pohádka a my doufáme, 
že děti ji ohodnotí jako „fakt boží“, doufá jedna z režisérek Marta  Santovjáková Gerlíková. Na 
pohádce hudebně spolupracoval také zpěvák a skladatel David Stypka, který zemřel loni 
v lednu. Ve filmu se představí jeho tři nové písně včetně duetu s Ewou Farnou.

NEJVĚTŠÍ DAR
PREMIÉRA

1.12.

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

WWW.TMLG.EU

+421 948 699 352
jiri.pilnacek@tmlg.eu

Naším cílem je
SPOKOJENÝ ZAMĚSTNANEC

PŘIDEJTE SE K NÁM
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Ze Santy se ve fi lmu Šílená noc stává nechtěný 
akční hrdina, který je vtažen do dramatické 
situace. Bohatou rodinu zde totiž parta únosců 
drží jako rukojmí. Ale na povedenou partičku čeká 
překvapení: Santa Claus. Poté, co se Santa dozví 
o nastalé situaci, upustí od svých plánů na večer, 
aby pomohl rodinu zachránit. A možná budeme 
dost překvapeni, vypadá to, že Santa není žádný 
svatoušek. 

ŠÍLENÁ NOC

Po více než deseti letech přináší DreamWorks 
Animation nové dobrodružství ze světa Shreka, kde 
odvážný psanec Kocour v botách zjišťuje, že jeho 
vášeň pro nebezpečí a neúcta k vlastní zranitelnosti 
si vybírají svou daň. Kocour už prošustroval osm ze 
svých devíti životů. V novém fi lmu Kocour v botách: 
Poslední přání se je pokusí získat zpátky. Přitom 
bude čelit tomu dosud největšímu nebezpečí. 

KOCOUR V BOTÁCH: 
POSLEDNÍ PŘÁNÍ

PREMIÉRA 8.12.

PREMIÉRA 22.12.
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Nabízíme práci pro lodníky
NA ŠVÝCARSKOU PRACOVNÍ SMLOUVU
Díky tomu jako naši zaměstnanci  získate také všechny výhody Švýcarské pracovní smlouvy.  
Všechna administrativa a support se bude vykonávat na pobočce v České a Slovenské Republice i nadále.

WWW.TMLG.EU

+421 948 699 352
jiri.pilnacek@tmlg.eu

Naším cílem je
SPOKOJENÝ ZAMĚSTNANEC

PŘIDEJTE SE K NÁM
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MIKULÁŠOVY PATÁLIE: 
JAK TO CELÉ ZAČALO

PREMIÉRA

8.12.

Novinka, která mnohé vrátí do dětství. Film Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo 
si odbyl světovou premiéru na jaře na Filmovém festivalu v Cannes. České hlasy jí 
propůjčili slavní čeští herci a muzikanti.

Film sleduje paralelně skopičiny malého 
rošťáka a životní osudy jeho tvůrců. V Česku 
je nadabovali mimo jiné herec a zpěvák 
Ondřej Gregor Brzobohatý (role kreslíře 

Jeana-Jacquese Sempého, Ondřej Brousek 
(propůjčil hlas Renému Goscinny, jehož 
vnučka se podílela na scénáři k fi lmu). 
Jeho otec Otakar Brousek ml. namluvil do 
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češtiny zase zoufalého fotografa z jednoho 
z nejznámějších Mikulášových příběhů. 
Snímek se českým divákům premiérově 
představil na konci listopadu na Festivalu 
francouzského fi lmu, kde jej osobně uvedla 
režisérka snímku Amandine Fredon. 

Patálie malého Mikuláše, od rvaček na 
školním dvoře až po dobrodružství na letním 
táboře, si v průběhu let zamilovaly více než 
čtyři generace dětí i dospělých po celém 
světě. Oblíbená postavička nyní poprvé ožívá 
v původní ilustraci Sempého v animovaném 
fi lmu pro celou rodinu. Vzniká tak svěží 
a zábavný snímek, citlivě kombinující příhody 
rozpustilého školáka s osudy jeho dvou 
tvůrců, spisovatele Reného Goscinnyho 
a ilustrátora Jeana-Jacquese Sempého. 

„Mikuláš je zkrátka srdcovka. Když jsme 
se dozvěděli, že bude možné poprvé vidět 
na fi lmovém plátně kreslené postavičky, 
které si pamatujeme ze zažloutlých stránek 
knížky, bylo nám jasné, že takový fi lm si 
zaslouží i českou distribuci. Lumpárny 
malého Mikuláše, jedlíka Vendelína a celé 

jejich party ani tolik let od prvního vydání 
neztrácejí nic ze svého kouzla a v přítmí 
kinosálu nám připomenou hodiny strávené 
s baterkou pod peřinou ve společnosti 
tohoto uličníka. Film, který vznikl pod 

dohledem dcery Reného Goscinny, kouzelně 
představuje nestárnoucí dobrodružství té 
nejmladší generaci a nás nechává jen se 
slastně usmívat, " uvedla Beata Mrazíková 
z distribuční společnosti Aerofi lms, pod jejíž 
hlavičkou bude fi lm v kinech uveden.             

-li-







Legendární cestovatelé Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka na svých cestách společně 
projeli desetitisíce kilometrů, skoro celý svět. Jejich fascinaci objevováním 
s nimi sdílela, zpoza šedivých oken socialismu, většina Československa. Herci 
Činoherního studia se nyní připravují na lednovou premiéru hry.

CESTUJ ZA NÁS OBA 
A PŘIVEZ MI BUMERANG

Neprozkoumaná, bílá místa na mapách se 
dříve označovala latinským „hic sunt leones“ 
– zde jsou lvi. Bílá místa v nás samotných. 
Na takové cestě ještě máme možnost stát 
se někým jiným. Probudit se na vrcholu 
Cheopsovy pyramidy. Nevstávat každé ráno 
do stejného všedního dne. Lovci lebek 
Šuárové v Africe říkají, že aby lidská hlava 
získala ten správný tvar, je třeba ji vysypat 
horkými oblázky a temeno protáhnout liánou.

Na poslední kontinent, do Austrálie, už 
musel Zikmund odjet kvůli Hanzelkově 

zdravotnímu stavu sám. Není ale možné 
cestovat, i když zůstaneme doma?

Hrají: Andrea Berecková, Klára Suchá, Adam 
Ernest, Petr Uhlík, Jan Hušek (alt.), Lukáš 
Černoch (alt.).         

Tvůrčí tým
režie: Adam Svozil, 
dramaturgie: Kateřina Součková, 
výprava: Anna Brotánková, 
hudba: Ian Mikyska

-red-
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Kateřina Součková a Adam Svozil r. Adam Svozil

HANZELKA–
ZIKMUND

(zde jsou lvi)

27 1 23



Prosinec

cinoherak.czSezóna 51

My děti ze stanice ZOO

Mluviti pravdu

Činoherácký adventní bazar

Americký bizon

po

so

so

út

19.00

19.00

14.00

19.00

Velký sál

Velký sál

Divadelní foyer

Velký sál

Stepní vlk
pá 19.00 Velký sál

2. 12.

5. 12.

3. 12.

3. 12.

6. 12.

Vánoční hra aneb O tom slavném narození
ne 17.00 Velký sál

4. 12.

Vánoční hra aneb O tom slavném narození
ne 17.00 Velký sál

11. 12.

Antigona
čt 19.00 Velký sál

8. 12.

talkshow Meziřečí
út 19.00 Velký sál

13. 12.

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

Změna programu vyhrazena.

Derniéra

Off-program

Pro nejmenší

Pro nejmenší

Off-program

Mluviti pravdu
st 19.00 Velký sál

14. 12.

Svatojánský oheň
so 17.00 Velký sál

17. 12.
Nejen pro děti

Vánoční hra aneb O tom slavném narození
ne 10.00 Velký sál

18. 12.

Tady je všechno ještě možné
ne 19.00 Velký sál

18. 12.

Pan Kolpert
út 19.00 Velký sál

20. 12.

Premiéra filmu Činoherní studio: Sezóna 50
st 19.00 Velký sál a divadelní foyer

21. 12.
Off-program

Nejen pro děti

Nejen pro děti

Nejen pro děti

Svatojánský oheň
út 10.00 Velký sál

27. 12.

Malý princ
st 10.00 Velký sál

28. 12.

Bratrstvo kočičí pracky
út 19.00 Velký sál

27. 12.

Pro nejmenší
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Operní a muzikálový zpěvák Daniel Hůlka rozezní svůj basbaryton v největších 
hitech své kariéry i v téměř zapomenutých písních. S doprovodem klavíru za-
vzpomíná také na své muzikálové role, a to jak v sólových skladbách, tak i v duetech. 

DANIEL HŮLKA 
ZAZPÍVÁ NEJVĚTŠÍ 
HITY Z MUZIKÁLU

Daniel Hůlka zavítá se svým recitálem do 
Krušnohorského divadla 16.12. Společně 
s ním se představí také zpěvačka a skladatelka 
Veronika Savincová a Jiří Březík (případně 
v alternaci Martin Rada). V průběhu večera 
zazní výběr muzikálových hitů a také starší 
i novější písně. Daniel Hůlka je český operní 
a muzikálový zpěvák (basbaryton), herec, 
držitel řady ocenění. Po studiu Pražské 
konzervatoře (obor operní zpěv) a operním 

angažmá, vyhrál v roce 1995 konkurz na 
nejúspěšnější český muzikál Dracula. Hlavní 
roli v tomto muzikálu hraje dodnes, má za 
sebou více než 1300 repríz. Od roku 1995 
působil Daniel Hůlka v mnoha muzikálech, 
většinou v hlavních rolích, a byl rovněž činný 
na poli populární hudby. Nikdy však neopustil 
svoji milovanou operu. Naposledy se objevil 
v roli Vodníka v opeře Rusalka v Severočeském 
divadle opery a baletu.                                            -li-
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www.dkteplice.cz

25. 11. - 19:00 hod. 30. 1. - 19:00 hod.

DANIEL HŮLKA
Recitál

OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ
Divadlo Kalich

UŽ TĚ MAM DOST
�T Pro�o�on

16. 12. - 19:00 hod.

Krušnohorské divadlo Teplice - Velký sál

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

LÁZEŇSKÝ PLES

Krušnohorské divadlo Teplice 

20. 1. - 19:00 hod.



S  N Á M I  T O  D O K Á Ž E T E ,  S T A Č Í  J E N  C H T Í T

CHCETE MÍT VYFORMOVANOU POSTAVU?
POTŘEBUJETE RELAX?

BÝT ZDRAVÍ?
CHCETE SE BAVIT?

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

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

První vstup ZDARMA
PŘIJĎTE DO GYMIT FITNESS A WELLNESS VE DNECH 

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

Zajímá vás poměr tělesných hodnot (svaly, tuky, voda) 
a následné pokroky? Přijď k nám na Inbody.
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RÁDI POZNÁTE NOVÉ LIDI?
U nás si každý najde to své.

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

První vstup ZDARMA
PŘIJĎTE DO GYMIT FITNESS A WELLNESS VE DNECH 

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

Zajímá vás poměr tělesných hodnot (svaly, tuky, voda) 
a následné pokroky? Přijď k nám na Inbody.



Kulturní středisko města Ústí nad Labem má od září letošního roku nového 
ředitele, kterým se stal Jan Kvasnička. Pořadatel různorodých akcí a také ředitel 
festivalu KULT je zkušeným matadorem v oblasti kultury a Kulturní středisko se 
tak jistě dostalo do dobrých rukou. Zeptali jsme se, jak se novému řediteli v čele 
této instituce daří a jaké má plány do budoucna. 

JAN KVASNIČKA:

CHCEME ROZMANITOU 
KULTURNÍ NABÍDKU
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Jak se Vám vede v čele kulturní instituce, 
která má v Ústí nad Labem tak dlouhou 
historii? Přeci jen, spravujete hned tři 
objekty.
Každý z těch objektů má trošku jiné 
zaměření. Dům kultury obsahuje několik 
sálů. Hlavním je velký společenský sál, který 
je využíván především na plesy, taneční 
nebo velké společenské akce. V Domě 
kultury je také divadelní sál, někdy nazývaný 
kinosál, s kapacitou 624 míst. Jedná se 
o největší divadelní sál na ústecku. Národní 
dům je především koncertní sál s kapacitou 
300 míst a Letní kino je pravděpodobně 
největší amfi teátr v České republice 
s kapacitou 6000 míst. Ten je využíván 
především pro velké koncerty nebo festivaly. 
A k vaší otázce - vede se mi dobře. Máme 
před sebou hodně práce, ale disponujeme 
velmi dobrým týmem, který má stejně jako 
naše objekty velký potenciál.

Mezi prvními změnami, které jste ve své 
funkci zavedl, byla změna vizuálního 
stylu KS i nový web. Máte v plánu 
i nějaké další změny tohoto rázu?
Změna vizuálu byla nezbytným gestem 
směrem k veřejnosti, aby bylo zřejmé, že 
naše instituce prochází změnou. V souvislosti 
s tím přichází i změny v programové nabídce 
a v nabídce služeb. Zatím drobné změny 
probíhají i v našich objektech. Větší změny 
v objektech také plánujeme, ale jsme závislí 
na případném úspěchu našich projektů 
v dotačních řízeních, takže je to věc spíše 
delšího časového horizontu.

S úpravami se začalo i v Národním domě, 
co se zde mění?
Bylo zde nastálo nainstalováno velmi kvalitní 
ozvučení a světelný aparát, který bude k dis-
pozici i externím promotérům. Momentálně 
probíhá výběrové řízení na provozovatele baru. 
Na přelomu roku se celý sál nově vymaluje 
a upraví se šatny pro umělce a již zmíněný bar.

Co se týče programu, budete se držet 
“zajetých kolejí” nebo máte jinou vizi?
Naše role je přispívat k maximální 
rozmanitosti kulturní nabídky ve městě. 
Chceme dělat koncerty všech možných 
žánrů, divadla pro různé cílové skupiny 
a chceme se také systematicky věnovat 
kulturnímu vzdělávání dětí a mládeže. Vizi 
máme, ale potřebujeme si vyzkoušet různé 
typy pořadů a pokud bude potřeba, tak tu 
vizi budeme průběžně upravovat.

Jste také zakladatelem spolku Kult, jehož 
jste byl i ředitelem. Budete se spolkem 
nějakým způsobem spolupracovat i na-
dále?
Ano, rád bych se podílel na dramaturgii 
festivalu a divadelní pouti. Jsou to pro mne 
srdcovky. Nicméně drtivou většinu práce na 
těchto projektech odvedou kolegyně Lenka 
s Martinou a jejich tým.

Jak vnímáte celkovou úroveň kulturního 
vyžití ve městě? 
Dlouhodobě vnímám jako největší pro-
blém ústecké kultury kvalitu kulturní 
infrastruktury. Kvalitu sálů, jejich vybavení 
a souvisejících služeb. Kulturní středisko je 
největším poskytovatelem kulturní infra-
struktury ve městě, tak mám nyní šanci tuto 
situaci změnit.

A je něco, co byste v Ústí změnil mimo 
kulturní dění? 
Myslím, že velkým problémem Ústí je 
obecné podceňování role architektů a s tím 
pak související výsledná kvalita veřejného 
prostoru. Také myšlenkový koncept, že teď je 
prostor pouze na řešení akutních problémů 
a není prostor na koncepční přístup, vize 
a strategie, vede k tomu, že na té spirále 
chudoby a nevzdělanosti frčíme směrem 
dolů. Schopní a vzdělaní z města odcházejí 
a to se musí změnit.  

-es-
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BERT & FRIENDS 
Koncert plný so�stikovanosti,
alternativy, osmdesátkového popu,
jazzu a hudby z budoucnosti!

 21 St
      20:00

Program
        Prosinec

20
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Leden

Jak si udržet manželské štěstí? Pozvěte 
si domů hospodyni Vilemínu z agentury 
Manželské štěstí. Divadelní představení 
s Ivou Hüttnerovou, Michaelou 
Dolinovou a Davidem Suchařípou.

DOMÁCÍ@ŠTĚSTÍ.HNED

TATA BOJS a demowave  3 So
      20:00

   1 Čt
      19:00

Česká alternativní rocková skupina 
z pražské Hanspaulky přiveze 
osvědčené hity. Mistři textu a kvalitní 
hudby se těší na ústecké publikum.

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ  4 Ne
      16:30 Dětská párty ve stylu Ledového 

království! Tento den patří všem dětem.

ÚSTECKÉ DISKOHRÁTKY  9 Pá
      20:00 Hudba k tanci a poslechu nejen pro 

pamětníky.

PLEASE THE TREES a ORIENT   7 St
      19:30 Dvojkoncert čistokrevných 

post-rockových kapel české scény 
s inspirativním, gradujícím stylem.

SVĚT KOLEM NÁS   7 St
      08:00 Mezinárodní vzdělávací projekt 

pro žáky základních, středních 
škol a gymnázií.

XVI. ÚSTECKÁ FORBÍNA:            
DUETY

  8 Čt
      19:30

Člověk je podivný tvor, a i uprostřed 
totální apokalypsy nepřestane doufat. 
Někdy k povzbuzení stačí jen maličkost.
Komedie o zvláštnosti vztahů. 
V hlavních rolích Filip Blažek
a Monika Absolonová.

VÁNOČNÍ TANČÍRNA MANŽELŮ
ROTTENBORNOVÝCH

  9 Pá
      19:00

Přijďte si zatančit! Jedinečný prostor 
pro všechny milovníky tance.

DIVADELNÍ CENTRUM: BOLD RABBIT 16 Pá
      08:30 Činoherní anglicko - česká pohádka 

s písničkami, inscenovaná jako učební 
pomůcka pro začátečníky.

32. VÁNOČNÍ KONCERT THE BOOM 17 So
      19:30 Tradiční velkolepá akce, kde zahrají 

Beatles Revival Band & Orchestra, jako 
host vystoupí kapela Ivan Hlas Trio.

VÁNOČNÍ KONCERT
MUSICAL SCHOOL

 18 Ne
      17:00

Vánoční koncert pro rodiče a přátele 
Musical School DDM.

POTLACH S KAPITÁNEM KIDEM 19 Po
      19:00 Pořad k nedožitým 90. narozeninám 

Jaroslava Velinského.

BERT & FRIENDS 21 St
      20:00 Koncert plný so�stikovanosti, alternativy, 

osmdesátkového popu, jazzu a hudby 
z budoucnosti!

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ

Únor
PETR LÜFTNER: KŘEST NOVÉ DESKY

Březen
DUKLA a POST-HUDBA
LOV NA LOSA

VÁNOČNÍ SALOON
 FEŠÁKŮ S HOSTY

 13 Út
      19:00

Jubilejní koncert 55. výročí ústecké 
country legendy. Přijďte se rozloučit 
s Robertem Mouchou, který ke konci roku
odchází do muzikantského důchodu.

VÁNOČNÍ KONCERT:
 ÚSTECKÉ BAMBINI

  11 Ne
      17:00

5. Vánoční koncert dětského 
pěveckého sboru ÚSTECKÉ BAMBINI.

SPIRITUÁL KVARTET 14 St
      19:30 Vánoční koncert skupiny

přímo navazující na legendární 
československou folkovou kapelu 
Spirituál kvintet.

ŠTÍSTKO A POUPĚNKA:
BYLO NEBYLO

 15 Čt
      17:00

Představení pro děti plné 
pohádkových bytostí a písniček.

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.



Rok se s rokem sešel, a tak se opět nacházíme v čase předvánočním, který je 
kromě příjemného očekávání naplněn také množstvím kulturních akcí. Mezi 
ně již neodmyslitelně patří Vánoční koncert ZUŠ Evy Randové, který proběhne 
v Severočeském divadle 14. prosince 2022 od 17:00. 

VÁNOČNÍ POEZIE V PODÁNÍ 
ŽÁKŮ ZUŠ EVY RANDOVÉ

Ředitel ZUŠ Evy Randové Marek Korbélyi 
se na koncert velmi těší: „Celý se ponese 
v poetickém duchu vánočních melodií, 
choreografi í, tvorby a nálady. Nesmí chybět 
české i zahraniční koledy, zazní také několik 
současných svátečních skladeb. Těšit se 
můžete na soubory pěvecké, žesťové, 
smyčcové, kytarové i na soubor klarinetů 
a saxofonů. Stejně tak na sólisty z hudebního 
oboru, oba směry našeho tanečního oboru 
a na již tradiční uvádění žáky literárně-
dramatického oboru. Uvidíte tedy celé 
spektrum našich žáků, a to od šestiletých 
až po dospělé. Za plakátem opět stojí náš 
výtvarný obor.“ A jedním dechem dodává, 
že „tento koncert je příjemným zastavením 
v předvánočním shonu a je radost pozorovat 
diváky, jak se při úžasných výkonech dětí 
uvolňují, a pak odchází s úsměvem.“ 

Kdo náš Vánoční koncert navštěvuje 
pravidelně, ví, že jednotlivé vstupy jsou 
propojeny uváděním v určitém tématu 
– ZUŠka jako velká rodina, příprava na 
koncert, nostalgie a loučení,... Letos půjde 
o spolupráci, pomoc a podporu. 

Pojďte tedy i vy podpořit talentované děti 
a přijďte 14. 12. 2022 na Vánoční koncert 
ZUŠ Evy Randové do Severočeského 
divadla. Vstupenky jsou k dispozici na 
www.operabalet.cz. 

A hned 6. 1. 2023 můžete v Muzeu města 
Ústí nad Labem pomoci při Tříkrálovém 
koncertě, který Oblastní Charita Ústí nad 
Labem již několik let pořádá ve spolupráci 
právě se ZUŠ Evy Randové.                                      

-Taťána Mádlová-
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V KLÁŠTEŘE

"v klášteře"

Hradiště 97, Ústí nad Labem

Vánoce

OD PÁTKA 25 / 11 / 2022

Rezervace na č ísle

771 17 17 82.

ÁŠ
e

PRODLOUŽENÁ OTEVÍRACÍ

DOBA KAVÁRNY PONDĚLÍ -

SOBOTA DO 21:00

VINÁRNA OTEVŘENA
STŘEDA 16:00 - 23:00
ČTVRTEK 16:00 - 23:00
PÁTEK 16:00 - 23:00+

Ž IVÉ KONCERTY,

DEGUSTACE, MENU

SPECIÁLY

án

b
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Své narozeniny ses rozhodl oslavit opravdu 
velkolepě. Podle čeho jsi vybíral pozvané 
hudební hosty?
Na koncertě chci hlavně zmínit kapely a inter-
prety, se kterými jsem opravdu něco prožil 
a tvoří tak určité milníky v mé kariéře. Ono
různých hostování a záskoků bylo a je dost, 
ale strávit delší čas s určitou skupinou lidí a mít 
společné cíle a vize je vždy velmi obohacující 
a naplňující. A všichni pozvaní účinkující tuto 
roli v mém životě sehráli nebo stále sehrávají.

Budou na koncertě ke slyšení i starší věci, 
třeba z Tvého působení v Nerree, když byla 
ještě Sedmou vlnou?
Ano, určitě budou. V roce 1999 jsme byli 
s Bráchou u zrodu této party a i když už jsme 
v té době provozovali naši 1. kapelu a zároveň 
dodnes srdeční záležitost - Hydrarrgyrum - 
působení v Sedmé vlně bylo skvělé období na 
které moc rád vzpomínám.      

Vrcholem večera bude vystoupení skupiny 
Aleš Brichta Project, ve které působíš. Jaké 
máte s Alešem Brichtou vztahy?
U Aleše jsem od roku 2013 a vycházíme 

spolu výborně. Známe se již od nějakého 
roku 2004, když jsem byl ještě v Motorban-
du a potkávali jsme se na společných 
koncertech a festivalech ještě s tehdejším 
ABbandem. Celkově máme v kapele super 
kolektiv,který je navíc od letošního léta 
posílen o vokalistku Ninu Radnickou. Nina 
studuje populární zpěv na Konzervatoři 
v Teplicích a je velice talentovaná. A ačkoliv 
je její srdeční záležitostí šanson, nikoliv 
rocková muzika, jeji specifi cká a zajímavá 
barva hlasu bezvadně sedí k Alešovi a klu-
kům. Navíc jsme si právě všichni hned 
sedli i lidsky - čímž se krásně potvrdil super 
kolektiv. 

Na konec celého koncertu zazní dvě 
skladby, které si společně zazpívají 
a zahrají všichni hosté večera. Můžeš 
prozradit, o jaké skladby se bude jednat 
nebo je to překvapení? :)
Konkrétní skladby prozrazovat nechci, 
protože to mají být přídavky (tak ať předem 
neodtajním fi nále večera), ale budou 
z repertoáru Aleše.

-es-

Roman Haase je známým severočeským bubeníkem působícím v mnoha 
významných orchestrech a kapelách. U příležitosti oslav svých 40. narozenin 
uspořádal velkolepý koncert s hosty, kteří jej doprovází jeho kariérou. 

BUBENÍK ROMAN HAASE  

OSLAVA NAROZENIN 
S HVĚZDNÝMI HOSTY
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Ústecké Bambini za sebou mají řadu 
zajímavých koncertů a spoluprací se 
známými osobnostmi jako je například 
Yvetta Blanarovičová, Václav Neckář, 
Tereza Mašková, kapela Laura a její tygři, 

David Deyl, Monika Absolonová či Natálie 
Grossová. Vedle hlavního sboru fungují 
také dva přípravné sbory, a to Zpívánky 
pro mrňousky I. (pro děti ve věku 3-4 roky) 
a Zpívánky pro mrňousky II. (pro děti ve věku 

Dětský pěvecký sbor Ústecké Bambini působí při ústeckém DDM od roku 2016 
a za tu dobu má za sebou mnoho úspěšných koncertů a spoluprací. V současné 
době má sbor pro děti ve věku od 7 do 18 let 45 členů, a to pod vedením 
sbormistryně Lenky Bérešové. Sbor se nyní chystá na několik vánočních koncertů, 
které určitě stojí za to navštívit. 

ÚSTECKÉ BAMBINI 
SE PŘIPRAVUJÍ NA 
VÁNOČNÍ KONCERTY
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5-6 let). V každém je více než 20 dětí. Na 
Vánoce se budete moct na koncertě setkat 
právě i s mrňousky.

Hlavní sbor nyní čeká hned několik akcí. 
Dne 27.11.2022 se představil na Zahájení 
Ústeckých Vánoc spojeném s rozsvícením 
vánočního stromu na Lidickém náměstí, 
kde sbor zazpíval nejen samostatně, ale 
také se zpěvákem Josefem Vágnerem. 
Dalším vystoupením je Vánoční koncert 
„Moje Vánoce“ zpěváka Davida Deyla za 
doprovodu Severočeské fi lharmonie Teplice, 
Marcuse Trana a jeho bandu a sboru. Koncert 
proběhne 10.12.2022 v teplickém Domě 
kultury. Sbor zazpívá spolu s Davidem osm 
písní. Nakonec je to každoroční Vánoční 
koncert sboru Ústecké Bambini a jejich 
mrňousků, který proběhne 11.12.2022 již 
tradičně v kinosále Domu kultury v Ústí 
nad Labem.

Sbormistryni Lenku Beréšovou pojí s Da-
videm Deylem dlouholeté přátelství 
a opakovaná spolupráce, stejně jako 
s Karlem Šůchou, kapelníkem skupiny 
Laura a její tygři. Karel Šůcha je mimo 
jiné také skladatelem řady dětských písní 
a Ústecké Bambini přizval ke spolupráci již 
poněkolikáté. Sbor měl příležitost nazpívat 
jeho titulní písně pro televizní pořady 
jako je například Večerníček Kokoškovi na 
cestách nebo dětský seriál Kriminálka V.B. 
Natáčení proběhlo přímo v České televizi 
a pro děti bylo velkým zážitkem. V březnu 
a dubnu letošního roku pak proběhlo 
natáčení společného CD ZOO s kapelou 
Laura a její tygři a sborem Ústecké Bambini. 
Ačkoliv příprava na společné CD byla 
samozřejmě náročná a vyžadovala spoustu 
času a mimořádných zkoušek, zvládly děti 
vše na jedničku a odměnou jim byla cenná 
zkušenost v podobě krásného natáčení, 
laskavého přístupu a samozřejmě i velké 
pochvaly od autora Karla Šůchy.

S Davidem Deylem je sbor také propojen 
od samého začátku své existence. Nejprve 
se jednalo o společnou píseň The Perfect 
Fan (převzatá od kapely Backstreet Boys) 
a sbor zde nejen zazpíval, ale také se podílel 
na videoklipu, který k této písni vznikl. Píseň 
je zpívaná anglicky, ale i s touto výzvou si 
děti výtečně poradily. V roce 2019 proběhl 
v pražském Kongresovém centru koncert 
u příležitosti 10 let na hudební scéně 
zpěváka Davida Deyla a jako hosté zde 
vystoupili například zpěvačka Monika 
Absolonová, Severočeská fi lharmonie 
Teplice pod vedením dirigenta Marka Štilce 
a také sbor Ústecké Bambini. Pro děti to bylo 
opět něco nového a nezapomenutelného, 
protože kromě nádherných písní měly 
možnost zažít i koncert s doprovodem 
velkého symfonického orchestru.

-li-
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Nabízíte zážitkové plavby, a to celoročně. 
Kam se s Vámi lze podívat?
Naše lodě kotví v Děčíně a v Ústí nad Labem. 
Hosté se s námi mohou plavit od Mělníka 
přes Roudnici nad Labem, Litoměřice, Ústí 
nad Labem, Děčín, Hřensko, Königstein, 
Kurort Rathen až do historických Drážďan. 
Pořádáme nejen tématické plavby jako 
jsou třeba oblíbené Husoplavby na podzim, 
Kubánské večírky v létě, Valentýnské plavby, 
Vánoční večírky a vyhlášené výletní plavby 
do Německa, ale na oblibě zůstávají svatby 
originalitou svého prostředí.

Blíží se Vánoce a darovat výlet lodí zní 
jako skvělý nápad. Jaké dárkové poukazy 
či balíčky si u Vás mohou zákazníci 
objednat?
Nabízíme buď samostatné dárkové lodní 
lístky nebo dárkové balíčky Premium 
a Exclusive. V balíčcích je k lodním lístkům 
přibalena káva Kapitán, láhev bílého vína 

a výborná čokoláda. Je to skvělý dárek 
pod stromeček, lodní lístky se skvělými 
pochutinami.

Nabízíte nejen plavby a pronájem lodí, 
ale také doplňkový program. Co všechno 
lze na lodi zařídit?
Dá se říci, že všechno jako jinde. Jsme 
schopni zajistit svatby podle přání zá-
kazníků, fi remní večírky, oslavy narozenin, 
konference i tématické večerní párty.

Zeptám se také na novinku, kterou je 
parník. Můžete nám o něm něco říci?
Kolesový parník byl dán do provozu roku 
1949 a byl provozován zejména v Praze. 
Posledních 20 let byl provozován na severu 
Německa, na jaře roku 2022 byl vrácen do 
ČR a bude provozován Labskou plavební 
společností v Děčíně jako novinka sezóny 
2023.

-li-

Na klasické dárky Vás neužije a svým blízkým raději věnujete zážitky? Pak jim 
nechte pod stromečkem dárkový lodní lístek, s nímž se mohou vydat po Labi 
nejen za krásnými výhledy v okolí řeky. Labská plavební nabízí své lodě také pro 
svatby, fi remní večírky či tématické párty. 

VÝLET LODÍ 
POD STROMEČEK
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V únoru 2023 přijede poprvé do České republiky Circus Varius se svým 
programem „Cirkus Varius na ledě“. V ledové show se prezentují všechny žánry 
moderního cirkusového umění bez zvířat. Diváky svými dovednostmi překvapí 
žongléři, iluzionisté, gymnasté, akrobati a samozřejmě klauni. Umělci předvádějí 
celé své umění na bruslích na ledové ploše. O show jsme si popovídali s ředitelem 
agentury SHOW N1 AGENCY Vladimirem Baryshevem.

CIRCUS VARIUS NA LEDĚ:
VELKOLEPÁ SHOW 
POPRVÉ V ČR
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V únoru přijedete se svým programem 
vůbec poprvé do České republiky. 
Váš cirkus se vyznačuje moderním 
cirkusovým uměním, co si pod tím 
představit?
Ano, máte pravdu, v únoru 2023 přijede 
do České republiky poprvé Circus Varius 
se svým programem Circus Varius na ledě. 
Čeští diváci navíc budou mezi prvními 
v Evropě, kteří tento pořad z Cir�us Varius 
uvidí. Diváky překvapí svými dovednostmi 

kejklíři, iluzionisté, gymnasté, akrobaté 
a samozřejmě klauni. Velkou výhodou 
programu je, že mu bude rozumět naprosto 
každý člověk na Zemi, protože v cirkuse se 
nepoužívají slova, pouze umělci ukazují své 
dovednosti.

Show se tedy celá odehraje jen na ledě?
Ano, celý program bude na ledě, jen vzdušná 
čísla budou samozřejmě ve vzduchu. 
Z důvodu bezpečnostních požadavků je 



zakázán vstup cizích osob na led, proto 
neprodáváme místa na ledě, jak jsou diváci 
zvyklí při návštěvě jiných ledních show.

Jak vlastně cirkus vznikl?
Circus Varius vznikl spojením několika 
světových cirkusů z Brazílie, USA a Kanady.  
V čele cirkusu stojí zkušení vedoucí, kteří celý 
svůj život spojili s cirkusovým uměním.

Kde se vzal nápad přenést cirkusové 
umění na led?
Historie cirkusu na ledě se začala 
psát v roce 1964, kdy bylo v Mos- 
kvě poprvé uvedeno první před-
stavení. Úspěch byl obrovský.  
V Evropě diváci poprvé viděli 
cirkus na ledě v Belgii v roce 1965, 
kdy tam přijel na turné moskevský 
cirkus. Od té chvíle se výkony 
umělců stále více vylepšují, 
objevují se další a další rekvizity, 
s jejichž pomocí je možné výkony 
umělců dále vylepšovat.

Obsazení cirkusu je mezinárodní. Na 
jaké umělce a z jakých zemí se diváci 
mohou těšit?
V Circus Varius vystupují umělci z různých 
zemí. Konkrétně k nám vystoupit v pro-

gramu Circus Varius na ledě přijedou umělci 
z Brazílie, Kanady, Číny, Německa, Itálie, 
Ruska, Ukrajiny, USA.

Cirkus je putovní, jak moc náročná je 
příprava ledové plochy a všeho kolem?
Samozřejmě příprava tak velkého turné je 
obrovská práce celého týmu. Ale na rozdíl 
od pohádky na ledě jsme méně vybíraví 
na kvalitu ledu, nepotřebujeme bílý led, 
protože ukazujeme zručnost umělců, 
nekreslíme na led vzory. Celým smyslem 
cirkusového představení je umělec, jeho 
výkony. Samozřejmě používáme velké 
množství osvětlovacích technik, ale tato 
technika je zaměřena na indikaci dovedností 
umělce všem divákům, takže naprosto každý 
divák může vidět vše a užít si to, co vidí.

V repertoáru máte i další představení. 
Jaká to jsou?
Circus Varius má ve svém repertoáru tři 
programy a tím je jedinečný. Ani jeden 
cirkus na světě se nemůže pochlubit tím, 
že má všechny tyto programy ve svém 
repertoáru. Kromě ledového programu 

jsou to i programy Circus Varius na zemi  
i ve vzduchu a Circus Varius na vodě. Všechny 
tři programy jsou napínavé a zajímavé, tak 
doufám, že se nám je podaří všechny přinést 
k představení českému publiku.

-es-
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Restauraci Březová už možná znáte z našeho časopisu. V květnu letošního roku ji 
otevřel František Žaloudek, mladý nadšenec, který z restaurace ve velmi krátkém 
čase udělal místo, kam se lidé rádi vrací. S Františkem jsme si popovídali o tom, 
kudy vedla jeho cesta k vlastnímu podniku a jak se mu v Březové daří. 

FRANTIŠEK ŽALOUDEK: 

NEJVÍCE MĚ BAVÍ 
SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK

56

G
A

S
T

R
O

Provozovat vlastní podnik vyžaduje 
velké zkušenosti. Kde jste získal ty své?
V gastru se pohybuji už od svých prvních 
brigád, kolem 15 let jsem začal mýt nádobí 
v Lužických horách a už tam jsem koukal 
kuchařům a vedení pod ruce. Později jsem 
odjel na dlouhodobý pobyt do Anglie, 
kde se dalo čerpat z různých kultur. A při 
studiích na vysoké škole jsem se dál věnoval 
brigádám v gastru, později také v korporátu, 
kde jsem si osahal jaké to je vést lidi a mít za 
věci odpovědnost. Život mě provedl :).

Co vás na téhle práci nejvíce baví?
Spokojený zákazník. Práce v pohostinství 
má tu výhodu, že s koncovým zákazníkem 

jednáte na přímo. A je hezké potkávat 
lidi, kteří Vám důvěřuji s uspořádánim 
narozenin, výročí, ale i svateb. Když jdou 
věci tak, jak mají, je to radost. Rozličnost 
a rozmanitost v tomto oboru určitě řádím 
také k velkým pozitivům. Dají se pořádat 
hudební akce, fi remní večírky, degustace 
vín, maškarní a mikulášské akce a seznam 
pokračuje...

Jak se Vám daří v Březové? Splnila se 
Vaše očekávání nebo jsou věci jinak, než 
jak jste si představoval?
Restaurace vše plní nad má očekávání. 
Samozřejmě je vždycky těžké roztlačit 
pomyslný vlak v podobě kteréhokoliv 



podniku, začátky bývají krušné a časově 
náročné. Musím se ale přiznat, že lidé naši 
restauraci i díky časopisu Enter objevují 
a k naší spokojenosti se vracejí. 

To nás moc těší! No a kdybyste měl 
připravit jídlo čistě jen podle Vašich 
preferencí…Co by to bylo?
Pořádný kus dlouze a pomalu pečených 
žeber, porce křenu, hořčice a křupavého 
chleba s orosenou dvanáctkou. 

Provozujete také Tasty Catering. Držíte se 
osvědčené klasiky nebo spíše zkoušíte 
nové a neotřelé věci?
Většinou lidé hledají právě Vámi zmíněné 

osvědčené klasiky - mini řízečky, chlebíčky 
nebo třeba kýtu. Nebojíme se ale zabrousit 
i do méně známých chuťovek jako jsou 
třeba lososové rolky nebo zapečené bagety 
s trhaným vepřovým. Máme také vynikající 
cukrářku, která zvládne vše od větrníků 
přes makronky po svatební a narozeninové 
dorty. 

Co děláte, když si potřebujete od práce 
odpočinout?
Na odpočinek zatím moc času nezbývá, rád 
ale trávím volný čas ve společnosti přátel 
nebo rodiny. 

-s BOBem se nadLabem-
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Kroj „posledního Krušnohorce“ získalo tento týden Muzeum města Ústí nad 
Labem coby památku na osobitou tvorbu ústeckého herce a baviče Josefa Aloise 
Náhlovského, který zemřel v dubnu letošního roku ve věku 72 let.

Z NÁHLOVSKÉHO 
KRUŠNOHORCE 
JE MUZEJNÍ EXPONÁT 
MĚSÍCE
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Kuriózní artefakt daroval historikům bratr 
původního nositele Daniel Náhlovský. 

„Bráchovi to tenkrát šila nějaká kamarádka, 
ještě k tomu patřila kožená kapsička na 
opasku, ale tu jsem v pozůstalosti bohužel 
zatím nedohledal,“ poznamenal dárce. 
Kdysi republikově populární kostým si na-
posledy zahrál letos 20. října, bohužel již 
bez svého slavného nositele, v pražské 
Lucerně na výročním koncertu známé české 
kapely Fešáci, původem z Ústí nad Labem. 
V té vystudovaný pedagog Josef Náhlovský 
svou kariéru baviče začínal. Od roku 1981 
vystupoval spolu s Josefem Mladým a Pe-
trem Novotným. Později se s humornými 
scénkami prosadil i na obrazovky televize.  

Často vystupoval právě v kostýmu Krušno-
horce. Oblek složený z vesty, sukně a čepice 
vzdáleně připomíná tradiční skotský oděv. 
Má ale jednu regionální odchylku, a tou je 
motiv kozí hlavy.  S živou kozou pak Náhlovský 
v kroji pózuje i na obalu vůbec prvního no-

siče s příběhy vyhynulého národa ze severu 
Čech, a to na cédéčku „Poslední Krušnohorec 
+ Bettinka“, nahraném roku 1994. V roce 
2008 vydal knižně Krušnohorskou kroniku. 
Sestavil dějiny Krušnohorců z regionál-
ních specifi k severočeského kraje, odkud 
pocházel. S nadsázkou vymýšlel etnografi i 
pro místo, kde skutečný folklór zmizel 
s původními obyvateli po odsunu su-
detských Němců. Vykořenění regionu 
čelil humorem. Obraz vybájeného národa 
odpovídal narativu devadesátých let – 
jeho Krušnohorci nekouřili cigarety, nýbrž 
inhalovali z komínů lovosické chemičky, 
konzumovali perník zásadně injekčně, 
převáděli přes hraniční hory na západ 
národy, které neznal ani Karel May.

Kroj posledního Krušnohorce se stane 
součástí regionálních sbírek. Veřejnosti ho 
muzeum představí jako exponát měsíce 
prosince 2022.

-text: Martin Krsek, fotografi e: Jiří Preclík-
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Josef Alois Náhlovský
15. 12. 1949 Lom u Mostu, 
Československo  
† 7. 4. 2022 Praha
Josef Alois Náhlovský byl český komik, 
bavič a příležitostný herec a spisovatel, 
původním povoláním učitel českého jazyka. 
Začínal v Ústí nad Labem jakožto moderátor 
– společně s bavičem Petrem Novotným 
jako konferenciér u hudební skupiny 
Fešáci. Tvořil komickou dvojici se svým 
hereckým partnerem a kolegou Josefem 
Mladým, spolupracoval také s moderátorem 
a bavičem Karlem Šípem. Je autorem 
humoristické teorie o fi ktivním národu 
starých Krušnohorců, kterou zpracoval do své 
humoristické knihy Krušnohorská kronika. 
Sám sebe také často označoval termínem 
poslední žijící Krušnohorec.
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Více informací o akcích na www.muzeumusti.cz
muzeumusti muzeum_usti

Program prosinec 2022
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.   

1. 12. / ČT / 17.00  
ARCHITEKTURA 
ÚSTÍ NAD LABEM 1900–1945
přednáška, vstupné 50 Kč

3. 12. / SO / 9.00–17.00
ADVENT V MUZEU
vánoční program, vstupné 50 Kč

6. 12. / ÚT / 17. 00
KŘEST KNIHY 
FOTOGRAF KAREL GOTTSTEIN
vstup volný

7. 12. / ST / 17.00
SEVEROTOULKY
představení knihy, vstupné 50 Kč

8. 12. / ČT / 17.00 / Café Nobel
SUPERVULKÁNY, 
NEVYHNUTELNÁ HROZBA?
přednáška, vstup volný

10. 12. / SO / 10.15 / Zooklub
ZAČÁTEČNÍK VE VÝCHODNÍ 
BRAZÍLII
přednáška, vstup volný

13. 12. / ÚT / 17.00
HISTORICKÝ ATLAS MĚSTA 
ÚSTÍ NAD LABEM
představení knihy, vstupné 50 Kč

14. 12. / ST / 17.00
KAMENY ZMIZELÝCH 
V ÚSTÍ NAD LABEM
představení knihy, vstup volný

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

15. 12. / ČT / 17.00
ŽIDOVSKÉ OSOBNOSTI 
ÚSTECKÉHO KRAJE
přednáška, vstupné 50 Kč

16. 12. / PÁ / 17.00
ŠUPLÍKOVKY
autorské čtení, vstup volný

18. 12. / NE / 17.00
DĚTSKÝ SBOR CHOREA 
PUERI USTENSIS
vánoční koncert, vstupné 100 Kč

21. 12. / ST / 17.00
VÁNOČNÍ MYSLIVECKÉ 
TROUBENÍ
koncert, vstupné dobrovolné

do 15. 1. 2023
ŠTĚPÁN JIRÁK – OBRAZY Z ČECH
Sudety jsou krajinou periferie, vykořenění a outsiderství, krajinou mlh, nízkých 
oblak a teskných větrů, ale přesto zde lze pocítit a objevit plnost bytí.

do 26. 2. 2023
FLAŠKA
Příběh ústecké sklárny, největší v Rakousko-Uhersku, přibližuje ambiciózně 
pojatá výstava.

do 19. 3. 2023
EXPERIMENTÁTOR KAREL GOTTSTEIN
Výstava představující unikátní fotoaparáty a fotografie neobvyklých formátů 
experimentátora na poli širokoúhlé fotografie.

od 1.12.  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 1. 12. do 1. 1. / exponát měsíce 
KROJ POSLEDNÍHO KRUŠNOHORCE
Jedinečný dar z pozůstalosti nejznámějšího českého Krušnohorce 
Josefa Aloise Náhlovského (*1949–†2022).

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

vánoční otevírací doba muzea
24.–26. 12.    zavřeno
27.–30. 12.   otevřeno 9.00–18.00
31. 12.            otevřeno 9.00–14.00 
1. 1.                 zavřeno
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Více informací o akcích na www.muzeumusti.cz
muzeumusti muzeum_usti

Program prosinec 2022
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.   

1. 12. / ČT / 17.00  
ARCHITEKTURA 
ÚSTÍ NAD LABEM 1900–1945
přednáška, vstupné 50 Kč

3. 12. / SO / 9.00–17.00
ADVENT V MUZEU
vánoční program, vstupné 50 Kč

6. 12. / ÚT / 17. 00
KŘEST KNIHY 
FOTOGRAF KAREL GOTTSTEIN
vstup volný

7. 12. / ST / 17.00
SEVEROTOULKY
představení knihy, vstupné 50 Kč

8. 12. / ČT / 17.00 / Café Nobel
SUPERVULKÁNY, 
NEVYHNUTELNÁ HROZBA?
přednáška, vstup volný

10. 12. / SO / 10.15 / Zooklub
ZAČÁTEČNÍK VE VÝCHODNÍ 
BRAZÍLII
přednáška, vstup volný

13. 12. / ÚT / 17.00
HISTORICKÝ ATLAS MĚSTA 
ÚSTÍ NAD LABEM
představení knihy, vstupné 50 Kč

14. 12. / ST / 17.00
KAMENY ZMIZELÝCH 
V ÚSTÍ NAD LABEM
představení knihy, vstup volný

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

15. 12. / ČT / 17.00
ŽIDOVSKÉ OSOBNOSTI 
ÚSTECKÉHO KRAJE
přednáška, vstupné 50 Kč

16. 12. / PÁ / 17.00
ŠUPLÍKOVKY
autorské čtení, vstup volný

18. 12. / NE / 17.00
DĚTSKÝ SBOR CHOREA 
PUERI USTENSIS
vánoční koncert, vstupné 100 Kč

21. 12. / ST / 17.00
VÁNOČNÍ MYSLIVECKÉ 
TROUBENÍ
koncert, vstupné dobrovolné

do 15. 1. 2023
ŠTĚPÁN JIRÁK – OBRAZY Z ČECH
Sudety jsou krajinou periferie, vykořenění a outsiderství, krajinou mlh, nízkých 
oblak a teskných větrů, ale přesto zde lze pocítit a objevit plnost bytí.

do 26. 2. 2023
FLAŠKA
Příběh ústecké sklárny, největší v Rakousko-Uhersku, přibližuje ambiciózně 
pojatá výstava.

do 19. 3. 2023
EXPERIMENTÁTOR KAREL GOTTSTEIN
Výstava představující unikátní fotoaparáty a fotografie neobvyklých formátů 
experimentátora na poli širokoúhlé fotografie.

od 1.12.  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 1. 12. do 1. 1. / exponát měsíce 
KROJ POSLEDNÍHO KRUŠNOHORCE
Jedinečný dar z pozůstalosti nejznámějšího českého Krušnohorce 
Josefa Aloise Náhlovského (*1949–†2022).

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

vánoční otevírací doba muzea
24.–26. 12.    zavřeno
27.–30. 12.   otevřeno 9.00–18.00
31. 12.            otevřeno 9.00–14.00 
1. 1.                 zavřeno
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ZOO SLAVÍ ÚSPĚCH 
PO DESETI LETECH

Vydra malá je nejmenším druhem vydry 
na světě, žije v rodinných skupinách. Jejím 
domovem je jihovýchodní Asie, preferuje 
život kolem vody, ale často ji lze zastihnout 
i na souši. Jako tropický druh potřebuje 
v zimním období vytápěný prostor, ve 
kterém zimu bezpečně přečká. Díky 
kompletní rekonstrukci výběhu a zázemí, 
která v Zoo Ústí nad Labem nedávno 
proběhla, mohou návštěvníci pozorovat 
vydry po celý rok a spatřit tak i nový přírůstek.   

Mládě se narodilo 10. 10. 2022 a zatím není 
jasné, zda jde o samici nebo samce, protože 
rodiče si jej bedlivě střeží. „Pro mladý pár 
vyder, který byl do zoo umístěn letos v březnu, 
se jedná o první zkušenost s odchovem. 
Tomu odpovídá i jejich nestandardní 
chování. Pár vyder si například vyhrabal 
noru, do které se i s mládětem uchýlil, ale 
úkryt střídá,“ říká zoolog Lukáš Ševcovic. Pro 
vydry malé je veden v rámci EAZA chovný 
program. Mladý pár vyder byl sestaven na 
základě doporučení koordinátora chovu. 
Samice přicestovala z německé Zoo Cottbus 
a samec z holandského Zoo Parc Overloon. 
„Zoo novým přírůstkem vydry malé úspěšně 

navazuje na své předchozí odchovy tohoto 
druhu, aktuálně se jedná již o sedmnácté 
mládě, nicméně v tomto případě jde o velký 
úspěch, protože poslední mládě vydry malé 
se v Zoo Ústí nad Labem narodilo před deseti 
lety“, říká vedoucí zooložka Petra Padalíková. 
Navíc se dle mezinárodního Red Listu 
(Červeného seznamu ohrožených druhů) 
jedná o zranitelný druh.   

Je pravděpodobné, že mládě ven z nory 
v dohledné době vyláká ještě podzimní 
slunce a také lekce plavání, které ho čekají. 
To bude pro návštěvníky zajímavou 
podívanou. I když je vodní plocha nedílnou 
součástí vydřího prostředí, mláďata neumí 
plavat přirozeně. Musí se to naučit. „Taková 
lekce plavání vypadá někdy až dramaticky. 
Samice si mládě chytí do zubů, stáhne ho 
pod vodu a plave s ním. Někomu může 
připadat, že se jej snaží utopit, ale opak je 
pravdou,“ dodal Lukáš Ševcovic. Pokud se 
vydry přesunou do vnitřních prostor, kde 
mají k dispozici bazének s komfortnější 
teplotou, mohlo by se mládě začít učit plavat 
do dvou týdnů. 

-Zoo Ústí nad Labem-

Zoo Ústí nad Labem má nový přírůstek, kterým je mládě vydry malé (Aonyx 
cinereus). U vyder, které obývají venkovní výběh ve spodní části zoo, jde 
o podzimní překvapení. Většinou totiž rodí mláďata v jarním nebo letním období. 
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Ústí nad Labem
Severočeské vědecké knihovnyVybrané akce

5.12. | 17.00 

Diskuze: Americké křižovatky
Diskuse s názvem “Americké křižovatky” se zabývá kulturními a idelogickými 

spory, které hýbou dnešními USA, zejména pak otázkami různorodosti 

americké společenosti, vztahu k menšinám, projevy rasismu a migrace.   

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

6.12. | 18.00

Martin Honzák: Čtení a didgeridoo
Teplický spisovatel a básník Martin Honzák v minulosti již několikrát publikoval 

své básně v Divokém víně. V roce 2021 vydal svoji prvotinu, 

dystopický román Země invalidů. 

Místo: Na Popluží 623/3, Pobočka Klíše | Vstupné: zdarma

6.12. | 18.00

Koncert: Bel Canto
Předvánoční koncert sólistů pěveckého spolku Bel Canto Ústí nad Labem.. 

Místo: Winstona Churchilla 3, Hudební salónek | Vstupné: zdarma

10.12. | 16.00 

Vánoční koncert ZUŠ Neštěmice
Sólové zpěvačky z pěveckého oddělení paní učitelky Jindry Stolleové s klavírním 

doprovodem Jany Dryákové uvedou Truvérskou mši skladatele Petra Ebena.

Místo: Winstona Churchilla 3, Hudební salónek | Vstupné: zdarma

14.12. | 17.00 

Pohádka o vánoční rybce
Malá Berta by chtěla pod stromeček zvířátko, jenomže se psem 

ani křečkem u maminky nepochodí- pouští totiž chlupy.

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

VÍCE O VŠECH AKCÍCH KNIHOVNY SE DOZVÍTE NA WWW.SVKUL.CZ
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6. 12. → úterý  18h
(NON)OBSOLETE MEDIA #2
Přednáška o vývoji formátu 
prostorového zvuku od Poliny 
Khastenky. Své práce ve formátu 
živého hraní a akusmatických skladeb 
v kvadrofonním zvuku představí 
Jan Macháček, Jan Krombholz, 
Moizes Horta, Antje Meichsner 
a Polina Khatsenka.

13. 12. → úterý  18h
(NON)OBSOLETE MEDIA #3
Přednáška Filipa Šíry o digitalizaci 
a archivaci analogových médií 
(šelakové desky, voskové válečky, 
magnetofonové pásky). 

10. 1. → úterý  17h
Zahrada jako motiv 
a zdroj inspirace v umění
Zahrada byla vždy pro člověka 
důležitým místem, ale je až 
překvapivé v jak bohaté šíři se 
objevuje v umění ať již přímo, nebo 
jako metafora. Se svým pohledem 
na tento fenomén vás seznámí ve 
své přednášce Mgr. Eva Císařová.

14. 1. → sobota  10h
Pigmenty přírody
Workshop pro děti od 7 let 
s lektorkou Kristýnou Mouchovou.
Cena: 50 Kč
Rezervace nutná na emailu
duul@ujep.cz

18. 1. → středa  19h
BIO DUUL — Špičák
Filmová projekce s uměleckým 
přesahem v multifunkčním sále — 
edukace v kinematografii.
GR, 2009, 94 min.
r. Yorgos Lanthimos

19. 1. → čtvrtek  17h
Péče o exotické pokojovky
Workshop základů péče o exotické 
pokojovky pro dospělé s lektorkou 
Blankou Plívovou 
@blanche_exotické_pokojovky
Registrace nutná na duul@ujep.cz

24. 1. → úterý  17h
Setkání s… 
Štěpánkou Piskáčkovou 
a vědci z CEITEC Nano v Brně
Komentovaná prohlídka výstavy 
Laboratoř umění a nanosvěta 
s vystavujícími autory a následovat 
bude přednáška o nanotechnologiích 
materiálů a struktur.

Vstupné dobrovolné.
Změna programu 
vyhrazena.

Více informací 
→ duul.cz
 @dum_umeni

Dům umění 
Ústí nad Labem
Doprovodný program
prosinecSleden
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Vánoce v Zubrnicích

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

9—16  h

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

Muzeum v přírodě Zubrnice Vás srdečně zve na

10. —11. 12. 2022 

Sobota

folklórní soubor Dykyta z Krásné Lípy
Hudební společnost Úštěk
— zpívá Českou mši vánoční J. J. Ryby
Živý betlém 
— zvířátka z Adélčina dvorečka

NeděLe

komorní pěvecké sdružení Romance
flétnový orchestr Soníci
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Zaujala Vás série článků o Klíši? Historie 
našeho města je daleko rozsáhlejší a nabízí 
mnohem více zajímavostí. Přečtěte si o nich 
v Historickém atlasu města Ústí nad Labem!  
Věděli jste, že krajinu města Ústí nad 
Labem a jeho blízkého okolí můžeme 
právem považovat za jednu z nejpestřejších 
ve střední Evropě? Že Labe plnilo úlohu 
jednoho z nejvýznamnějších říčních přístavů 
Evropy? Že byla v současných Městských 
sadech roku 1903 vybudována přesná 
replika historického Ústí v poměru 1 : 1? 

Ústí nad Labem ušlo od svého založení ve 13. 
století dlouhou a klikatou cestu, kterou nejde 
zjednodušit jen na jeho současnost. Proč Ústí 
vypadá, jak vypadá? A jak vypadalo dřív? 

Na tyto otázky barvitě odpovídá Historický 
atlas města Ústí nad Labem. Na dobových 
fotografi ích ukazuje vrcholy a pády ústecké 
architektury i to, jak malá labská osada 

spolkla okolní vesnice a vyrostla v krajské 
město. Čtivý historický komentář, který 
začíná několik století před naším letopočtem 
a končí v současnosti, je psaný nejen pro 
odborníky, ale i laickou veřejnost. Podstata 
atlasu ale spočívá v podrobných historických 
i rekonstrukčních mapách, které kromě 
rozvoje místního osídlení dokumentují také 
vývoj kartografi e. 

Historický atlas měst České republiky, 
svazek č. 32 – Ústí nad Labem vydala ve 
spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, 
v. v. i., Filozofi cká fakulta UJEP. Je k dostání 
v univerzitním knihkupectví (Pasteurova 1) 
a v Informačním středisku Ústí nad Labem 
(Mírové náměstí 1). Publikace určitě zazáří 
nejen v knihovničce milovníků historie, ale 
i všech ústeckých patriotů! 

-Kristina Koudelková, 
Filozofi cká fakulta UJEP-

Zaujala Vás série historických článků o Klíši v Enteru? Historie našeho města 
je daleko rozsáhlejší a nabízí mnohem více zajímavostí. Přečtěte si o nich 
v Historickém atlasu města Ústí nad Labem!  

CHCETE VĚDĚT, 
JAK SE PROMĚŇOVALA 
TVÁŘ ÚSTÍ NAD LABEM? 

PŘEČTĚTE SI O TOM 
V HISTORICKÉM ATLASE!

Usti nad  Labem a okolí na mapě Litoměřiského kraje 
Františka Jakuba Jindřicha Kreybicha z roku 1834, 

zdroj_ HIU AV Č R, v. v. i.
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V čase blížícího se adventu i vánočních svátků připravuje volejbalový klub SK 
VOLEJBAL Ústí nad Labem několik akcí, které odlehčenou formou nabízí zábavu 
pro své členy – tedy pro naší #SKVadru.

SK VOLEJBAL 
ÚSTÍ NAD LABEM: 
VÍC NEŽ JEN #SKVADRA
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Nejoblíbenější předvánoční akcí dívčí 
části klubu je již tradiční Koulovačka. Jde 
o předvánoční volejbalový turnaj, kde si 
všichni zahrají se svými dětmi, ale výsledky se 
nikde neevidují. U toho probíhá volná 
ochutnávka vánočních dobrot. Vždy 
nás navštíví i kompletní extraligový 
A-tým mužů našeho klubu, na který 
se děti nejvíc těší – zejména na tzv. 
dětskou volenku, kde si děti vymění 
rodiče za hráče z A-týmu.

Chodí k nám i Mikuláš, a to zejména 
k mladším tréninkovým ročníkům. 
Čert zatím nikoho od nás nikdy neodnesl, 
ale to neznamená, že jsou naše děti 
hodné jak beránci – to ale ani nechceme 
:). Většina tréninkových družstev v klubu 
pak organizuje předvánoční rodičovský 
trénink, kdy si i rodiče našich #SKVadra-
členů mohou vyzkoušet náročnost tréninků 
svých dětí v našem krásném sportu. 
Tyto tréninky probíhají velmi zábavnou 
formou a vždy to končí nadšením rodičů  
a u většiny prohlášením, že by je to bavilo  
i častěji... Některé naše týmy – a to zejména 

těch starších kategorií, které už hrají 
celorepublikové soutěže (např. extraliga 
chlapců U22 a U18, 2. liga dívek U18 atd.), 
si občas vyjedou na zimní soustředění  

v povánočním období, spojené nejen se 
zimními sporty (zejména běžkami), ale i re- 
laxem a teambuildingem. Když už jsme 
u soustředění, největší hromadnou akcí 

našich družstev bývají letní soustředění coby 
zahájení sezony. Povětšinou na ně vyjíždíme 
v 3. srpnovém týdnu daného roku, a to 
do Nového Boru, Žatce a Jirkova. Zde také 
nejde jen o sport – byť se jedná o přípravu 
na sezonu, ale i o mimotréninkovou zábavu.

Velké oblibě se těší také BiCyklos, tedy 
cyklotúra, které se poslední dobou účastní 
čím dál víc chlapců z našeho klubu. Omezená 
kapacita penzionu v Srbské Kamenici, kam 
jezdíme (letos byl 10. ročník této akce!), 

znamená velkou tlačenici na 
přihláškách – většinou bývá tato 
akce vyprodána během jednoho 
dne! Suverénně nejoblíbenější 
„nevolejbalovou“ akcí v našem 
klubu je každoročné ukončení 
sezony, tedy Plachta. Scházíme se 
v Cyklokempu Brná, kde se povídá, 
tančí, zpívá, opéká, koupe se, hraje 
se volejbal, mnoho účastníků zde  
i přespí ve stanech...

Členská základna našeho klubu 
čítá cca 300 osob a postupně 
se rozrůstá. Chceš-li se stát 

účastníky těchto akcí, přijď mezi nás! 
Více na www.skvolejbal.cz.

-es-
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Za zmínku stojí například 1. místo v Best off 
tribal Lichtenštejnsko. Následně však přišel 
čas se usadit a začít se plně věnovat rozvoji 
studia v Ústí nad Labem. Máme za sebou 
tisíce spokojených zákazníků, uspořádali 
jsme množství koncertů, podpořili různé 
projekty a věnovali se celkovému rozvoji 
umělecké činnosti ve městě. Uspořádali 
jsme i 2 benefi ční koncerty, díky jejichž 
výdělku jsem měl možnost nechat na míru 
vyrobit nábytek pro dětskou onkologii 
v Ústí nad Labem.  Mám též rád sport, a proto 
od začátku vzniku studia podporujeme 
i sportovce. Jedním z nich je Zdeněk Chlá-
dek, který se probojoval až na olympiádu. 

Mou velkou vášní však nadále zůstává 
cestování. V roce 2016 jsem dostal možnost 
odletět na Filipíny a tam se věnovat tetování. 
Bylo to nesmírně zajímavé, více se dozvíte 
na našem webu. Jednou ze zajímavostí 
bylo tetovat poblíž tržnice s rybami v hodně 
chudé a odlehlé části Filipín. Lidé tam měli 
velmi málo peněz, a tak jsem tetoval za 
maso, které jsem následně vyměnil za další 
komodity nebo za ubytování. Po Filipínách 
přišla výprava na Srí Lanku, která přinesla 
též hodně nevšedních zážitků, a nakonec mé 
oblíbené Thajsko, v němž se dodnes věnuji 
možnosti provázení turistů na poznávacích 
zájezdech. Z Thajska jsem si i já sám přivezl 

Ke 20. výročí studia Tribal tattoo jsem se rozhodl částečně oživit minulost, zmínit 
přítomnost a dát trochu nahlédnout do budoucnosti.  Studio vzniklo na přelomu 
roku 2001 a 2002. V té době jsem tetoval hlavně v zahraničí. Za necelé 2 roky jsem 
působil ve více než 27 různých městech a státech. Přivezl jsem si bohaté zkušenosti, 
ale také řadu ocenění ze soutěží. 

STUDIO 
TRIBAL TATTOO 
SLAVÍ 20 LET
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nejedno tetování provedené tradičním 
stylem bamboo tattoo, který jsem měl 
možnost si zde osvojit. 

Pak bohužel přišla doba, která 
zastavila cestování a na spousty 
měsíců i možnost tetovat. V té 
době se zrodila myšlenka začít se 
věnovat permanentnímu make-
upu.  Ano, slyšíte dobře . Po 20 letech 
tetování blackworku, geometrie 
a minimalistického tetování jsem 
zaměřil svůj zájem i na permanentní 
make-up a tetování přes jizvy. Jsem typ 
tatéra, který se hodně zajímá o lidskou kůži 
a i přístup k ní celkově. V té době jsem si 
uvědomil, že oční linky a rty jsou jedno 
z posledních míst na lidském těle, které 
jsem doposud netetoval. Nějaký čas jsem 
strávil studiem struktury kůže a poté se 

začal věnovat i permanentnímu make-upu. 
Rty a oční linky mě naprosto ohromily. Od 
té doby mám i v tomto odvětví mnoho 
spokojených zákaznic. U tetování přes jizvy 

mě nadchla ta možnost někomu pomoci 
a jizvu zamaskovat pomocí tetování. 

Přišel rok 2022 a ten přinesl další změny. 
Začal jsem spolupracovat s jednou z nejzná-
mějších tatérek z ukrajinského Charkova, 
která získala nejedno ocenění z tattoo soutěží 
v různých kategoriích. Oba máme rádi jemné 
a přesné linky, oba si uvědomujeme, že kůže 
není papír, a tak k ní i přistupujeme. Lilia 

vystudovala uměleckou 
školu, aby její kresba byla 
ještě dokonalejší. Myslím, 
že propojení naší praxe 
přinese spousty nového 
a zájemci o tetování si 
skutečně přijdou na své.
U nás najdete klid, pro-
fesionální přístup dvou 
tatérů, kteří znají lidskou 
kůži, uvědomují si její 
složitost, a podle toho k ní 
i přistupují. Pro následující 

rok jsme si připravili nějaké novinky. Přijde 
rozšíření služeb a nejen to.  Stačí sledovat náš 
Facebook a Instagram.

-Radek Vincent V-

Tribal Tattoo
Adresa: Palachova 5, Ústí nad Labem

 tribaltattoocz       @tribaltattoocz | @radekvincent | @kosenkoart
606 796 875  | www.tribaltattoo.cz

Ž
IV

O
T

N
Í 

S
T

Y
L

81



Budyšínský Václavský trh 
25.11. – 22.12. 2022
První zmínku o Budyšínském Václavském trhu 
nalezneme již v kronice z roku 1384. Tradice 
nebude porušena ani letos, kdy se historické 
staré město promění v oázu světýlek a spousta 
trhů bude lákat na řemesla, dobroty i vánoční 
výzdobu. Nechybí zde ani různé atrakce a také 
kulturní program. Každé odpoledne sem 
přichází Ježíšek a společně s dětmi otevírá jed-
no adventní okénko z velkého kalendáře. 

Canalettův trh v Pirně 
22.11. 2022 - 1.1. 2023
Canalettův trh v Pirně je jedním z mála 
vánočních trhů, které jsou otevřené i po 
svátcích. Trh je věnovaný italskému malíři 
Canalettovi, podle něhož je vytvořena výzdo-
ba a romanticky osvětlené tržiště. Tuhle 
podívanou určitě doporučujeme.

Žitavský vánoční trh 
3. - 11.12. 2022
Žitava je velice pěkné saské město, které 

stojí za návštěvu i mimo Vánoce. Zdejší trhy 
navodí krásnou sváteční atmosféru i díky 
herrnhutským hvězdám u kostela sv. Jana. 
Kromě svařeného vína, perníčků a dalších 
dobrot na vás čeká i skvělý program: Ježíšek 
s anděly, spousta hudby a tance, známé hity 
v podání populárních zpěváků, loutkové 
divadlo a velkolepá ohňová show.

Historicko-romantický vánoční trh „Kö-
nigstein – zimní pohádka“, každý advent-
ní víkend
Vánoční trhy v pevnosti Königstein patří 
asi k těm nejhezčím v regionu. Okouzlující 
historická atmosféra ve spojení s vánočním 
osvětlením, vůněmi a starými řemesly, 
kejklíři i loutkáři je něčím, co by byla velká 
škoda vynechat. Vše je zde laděno do his-
torického stylu, takže svařák nebo guláš 
dostanete z kotlíku a děti se mohou povozit 
třeba na ručně poháněném kolotoči. I zde se 
každý den otevírá jedno okénko z advent-
ního kalendáře měřícího 112 metrů. 

-zja, es-
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Život v pohraničí má své výhody i nevýhody, 
ale možnost zajet si na nákupy do Německa 
nebo na jednodenní výlet za honosnými 
vánočními trhy je opravdovým benefi tem. Právě 
za trhy se v prosincovém tipu na výlet vydáme. 
A protože asi každý z našeho regionu zná Drážďanský trh 
Striezelmarktje, tak se dnes podíváme na ty méně známé. 

TIP NA VÝLET

ZA VÁNOČNÍMI 
TRHY DO SASKA



Osobně výlety testujeme
a hledáme pro vás ty nejlepší!
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TIP NAVÍC
Na Vánočním trhu v Saské Kamenici (25. listopadu – 23. prosince) 
lákají návštěvníky do centra města dvě stovky stánků. Středověký trh 
na Klášterní ulici (Klosterstaße) vyzařuje historické vánoční kouzlo 
a den před prvním adventem se tu také koná oblíbená a tradiční 
hornická přehlídka.



Česko-německé pohraničí bylo již od středověku kulturně, sociálně, politicky 
i ekonomicky významně propojeno. Díky tomu se obě země v těchto rovinách 
po celá staletí ovlivňovaly, což se nevyhnutelně muselo projevit i v architektuře. 
Z toho důvodu v dnešním Ústí nad Labem vnímáme, že historická vilová zástavba 
čerpá povětšinou inspiraci z německy hovořících oblastí (např. z okolí Drážďan, 
Berlína, popřípadě Lipska). 

PRVNÍ VILOVÁ 
ZÁSTAVBA NA KLÍŠI: 
COTTAGE NEBO 
HEIMATSTIL?  
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Dobová pohlednice zachycující vily v ulici Alešova, rok 1905. 



První vilová zástavba na území čtvrti Klíše 
vznikala kolem roku 1910 v prostoru 
dnešních ulic Slavíčkova, Alešova, Bezručova, 
Brožíkova a Beethovenova. Tenkrát se 
jednalo o pár ulic uprostřed sadů a volných 
zemědělských pozemků.  

Některé z těchto vil jsou do dnešní doby 
zachované s původními stavebními 
prvky. Jedná se například o dřevěné, 
tesařsky velmi zručně vyřezávané okenní 
rámy, dřevěné verandy, lodžie, hrázděné 
konstrukce horních podlaží (hrázdění je typ 
zdění, typický pro oblast Německa a Sudet, 

při kterém je použita dřevěná konstrukce 
vyplněná hliněnou maltou či cihlami, často 
zastává spíše ozdobnou až symbolickou 
funkci) dále pak vysoké a strmé štíty, vikýře či 
rizality. Jedná se o znaky lidové architektury, 
přenesené do městského prostředí s důra-
zem na řemeslnou tradici. 

Tyto architektonické prvky charakterizují 
anglicko – švýcarský styl zvaný Cottage, 
který se v německy hovořícím prostředí 
vyvinul, spojením s historizující vlivy 
architektury, do stylu označovaného 
Heimatschutzarchitektur neboli Heimastil.  
I tento styl se měnil v časovém období od 
konce 19. století až po přelom 30. a 40. let  
20. století. Přizpůsoboval se nejen regio-
nálním, stavebním, ale i stylovým trendům. 
Jeho charakteristické znaky můžeme vidět 
také na stavbách vzniklých v průběhu 2. sv. v.   

-Tereza Šťastná, studentka FF UJEP-
foto: ŠPAČEK, Petr., Tak to bylo v Ústí, Ústí 
nad Labem, 2008. Archiv města Ústí nad 

Labem, osobní fond PhDr. Franz Josef 
Umlauft 1883-1960, inv. č. 1812_6_K83.
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Pohled na roh ulice Masarykova a Šaldova,  nad nimi první vilová zástavba Klíše, rok 1914.

Pohled do ulice Alešova od 

ulice Palachova, rok 1905. 
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Doplňte prázdné bílé čtverečky tak, aby v každém sloupci, v každé řadě a v každé 
z 9 mřížek (o velikosti 3x3) byly obsaženy číslice od 1 do 9 a zároveň se neopakovaly.
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Nejmladší hrady u nás pocházejí z období pozdní gotiky, ale u všech neexistují přesné údaje  o 
době stavby, takže není možné určit ten "úplně nejmladší". Patří mezi ně například Kunětická 

hora  u Pardubic, Doubravská hora nad Teplicemi a především nádherně... (TAJENKA).
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HÁDANKY
1/ Před sebou máte seřazených přesně 6 sklenic. První tři zleva obsahují 
tekutinu, další tři jsou prázdné. Jak docílíte, aby se střídal plný pohár  
s prázdným, pokud však můžete pohnout pouze jedním z nich?
2/ Jak můžete sečíst osm osmiček, aby byl výsledek 1000?

Odpovědi: 1/ Přelijete z druhé sklenice tekutinu do páté.
2/  888 + 88 + 8 + 8 + 8 = 1000

najdi 
všechny
obrázky



HÁDANKA
Představte si, že jste na opuštěném místě v naprosté tmě. Máte 4 
velikostně stejné tabletky, avšak 2 jsou modré a 2 červené. Protože jste 
nemocní, potřebujete si dát přesně jednu červenou a jednu modrou, 
jenže netušíte, která má ve skutečnosti jakou barvu a pokud si jich dáte 
víc, předávkujete se a zemřete. Jak na to?

Z každé ukousnete přesně polovinu, čímž si budete na 100% 
jisti, že jste si dali přesně jednu červenou a jednu modrou.
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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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