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Zdravím čtenáře Enteru a děkuji redakci za 
možnost napsat pár slov na úvod nového 
vydání.
   
Máme za sebou volby do komunálu a říjen 
ukáže, zda budeme mít povolební depresi 
nebo radost. Politiku ve svém životě aktivně 
sleduji na všech úrovních, ale do práce a pod-
nikání ji zásadně netahám. 

Více se zajímám o témata, 
jež mohu sám aktivně ovliv-
nit více než vhozením lístku 
do volební urny. Jedním 
z nich je například to, jak 
přetvářet společně k lep-
šímu prostor, kde společně 
žijeme. Jsme součástí ústec-
kého parteru (označení pří-
zemní části architektury), 
jenž má během několika let 
projít významnou promě-
nou. Nová světla, koše, opra-
vené chodníky, spousty zeleně a celkově lepší 
místo k sousedskému soužití než doposud. 

Sídlíme v prostoru Bedna, multimediálně pod-
nikatelském prostoru, který je zároveň prvním 
prototypem simulátoru školy v ČR. Po domluvě 
nás můžete navštívit a přidat se do naší komu-
nity nebo přijít na jednu z mnoha vzdělávacích  
a zábavných akcí. Do Bedny pravidelně chodí 
mnoho nadějných studentů, podnikatelů, ale 
také zde sídlí několik různorodých, ale koope-
rujících projektů.

Prototyp školy je produktem spolku Educator, 
který si klade za cíl adaptovat český vzdělávací 

systém na možnosti a realitu 21. století. Dále 
zde sídlí FC Rapid Ústí n. L, prvoligový futsalový 
klub zdatně konkurující futsalové elitě z celé 
republiky. Třetím do party je hudební vydava-
telství 100K, jehož fanouškovská základna 
každým rokem konstantně roste.

Do konce roku mohou nejen studenti dorazit 
do Bedny na promítání 
dokumentu 13 minut, 
na vystoupení Dominika 
Ference či si vyzkoušet vir-
tuální realitu. Můžete u nás 
natočit fi remní video, ale 
také uspořádat konferenci 
nebo večírek. Více informací 
naleznete na webových 
stránkách a soc. sítích Bedny.

Bedna je otevřená nejen pro 
Ústečáky, ale i pro lidi z okolí. 
Pokud tě zajímají technolo-
gie, sport, vzdělávání, pod-

nikání, hudba, grafi ka, videotvorba nebo chceš 
jen poznat nové lidi, tak nám neváhej napsat 
s tím, co tě zajímá a rádi ti Bednu ukážeme.

Závěrem bych chtěl poděkovat našim silným 
partnerům, sponzorům a nadšencům kolem 
nás. Bez vás bychom nikdy nemohli fungovat, 
proto vám patří velký dík.

Přeji všem minimum stresu a příjemný pod-
zim.

Tomáš Hart
Zakladatel iniciativy Educator
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I letos se v Severočeském divadle opery a baletu uskuteční sportovně-
kulturní událost a zároveň pohárová přehlídka Beautiful and Strong, a to 
5.11. Akci pořádá na mezinárodní úrovni společnost Inovastar s.r.o. pod 
záštitou Svazu kulturistiky a fi tness České republiky. Po celé odpoledne 
se budou diváci moct kochat nejen krásnými těly, ale chybět nebude ani 
bohatý doprovodný program.

Generálním partnerem akce je PALÁC FOOD

BEAUTIFUL 
AND STRONG: 
KRÁSA A SÍLA SE OPĚT 
POTKAJÍ V ÚSTÍ
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Již sedmý ročník této prestižní pohárové 
soutěže přiláká do Ústí mnoho žen a mužů, 
kteří se utkají o pohár hned v několika 
disciplínách. Závodníci se utkají v prestižních 
soubojích nejen o pohárový titul, ale také 
o post Miss a Mr. Sympatie. Soutěž Sympatie 
bude hodnotit porota složená ze známých 
osobností, ostatní hodnocení pak padne na 
ofi ciální porotu SKFČR. Na akci tak budete 
moct potkat i osobnosti ze showbyznysu 
a zároveň si užít doprovodný program. 
Během soutěžního dne proběhnou na-
příklad taneční vystoupení nebo soutěže pro 
diváky s hodnotnými cenami.

Letos budou přihlášení muži a ženy soutěžit 
v kategoriích bikini fi tness, wellness fi tness, 
physique fi tness a také v kulturistice. Jak 
uvádí organizátoři akce - hlavním účelem 
projektu je především představit tento 
sport veřejnosti a ukázat, že krása a síla 
nejsou jen o fyzické zdatnosti, ale především 
o disciplíně a vytrvalosti. Akce má také 
poukázat na to, jak moc je pro nás fyzické 
zdraví důležité, a to ve spojitosti se správnou 
životosprávou a pravidelným cvičením. 

Soutěž si rovněž klade za cíl podpořit 
kulturní a sportovní akce v regionu 
vzhledem k aktuálnímu dění ve společnosti. 
Přestože počet závodníků i závodnic stále 
roste, projekt je fi nančně velmi omezen. 
Situace kolem pandemie Covidu 19 zbrzdila 

mnoho projektů a i soutěž Beautiful and 
Strong utrpěla nemalé ztráty. Organizátoři 
však nechtějí narůstající náklady přenášet 
na diváky v podobě vysokého vstupného 
případně vysokého startovného pro sou-
těžící, a proto vynakládají značnou snahu 
směrem k institucím, jako je například 
Magistrát města Ústí nad Labem, který 
soutěž již podpořil nebo Krajský úřad 
Ústeckého kraje, s nímž Beautiful and Strong 
stále hledá společnou řeč. 

To však nic nemění na tom, že letošní ročník 
bude opět velkolepý a že právem patří mezi 
špičkové akce v tomto odvětví. Jak říká 
ředitel soutěže František Bartoš „ve zdravém 
těle zdravý duch a platí to i naopak”. František 
je několikanásobným vicemistrem světa ve 
fi tness, trojnásobným mistrem ČR ve fi tness 
a trojnásobným mistrem Evropy. Fitness 
coachingu se věnoval 20 let, nyní se věnuje 
vztahovému a mentálnímu coachingu.

„V letošním ročníku soutěže chceme všem 
závodníkům poskytnout komfortní prostředí 
s perfektní organizací a divákům nabídnout 
luxusní program se spoustou zábavy a hod-
notných cen. Jako každý rok chceme i v tomto 
roce věnovat část výtěžku na charitativní 
účely, proto doufáme, že nám to současná 
ekonomická situace dovolí,” uvedl ředitel 
soutěže, který tímto zve všechny čtenáře 
Enteru na Beautiful and Strong 2022. 

Beautiful and Strong

5. listopadu | 13.00-18.00
SEVEROČESKÉ DIVADLO OPERY A BALETU

LIDICKÉ NÁMĚSTÍ, ÚSTÍ NAD LABEM
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VÁLEČNICE

PREMIÉRA

13.10.

Viola Davis, Sheila Atim, Lashana Lynch, Josh Boyega, Hero Fiennes Tiffi n a další 
se podíleli na novém 125 minutovém historicko-akčním dramatu od režisérky 
Giny Prince-Bythewood Válečnice, které bude mít v České Republice premiéru již 
13. října.

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

WWW.TMLG.LU

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

Naším cílem je
SPOKOJENÝ ZAMĚSTNANEC

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

PŘESNÉ ČASY A DATA PROJEKCÍ: 
WWW.CINEMACITY.CZ
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Většinu herců již můžete znát z mnoha 
známých snímků. Violu Davis například 
z fi lmu Sebevražedný oddíl, kde si zahrála 
po boku Margot Robbie. Lashana Lynch 
si střihla roli v bondovce Není čas zemřít 
jakožto Nomi. A třeba Hero 
Fiennes Tiffi n, kterého 
jsme mohli zaregistrovat 
již v jeho 11 letech, kdy si 
zahrál v sérii Harry Potter, 
přesněji v Princi dvojí krve, 
malého Toma Marvolo 
Riddla. Inspirací pro vznik 
Válečnice byl skutečný příběh 
Dahomejských Amazonek, 
ženského vojenského pluku 
Dahomejského království. 
Samotný příběh vypráví 
o ryze ženské válečné 
jednotce, která v roce 1800 chránila africké 
Dahomejské království neslýchanou zuřivou 

nemilosrdností. Tento historický snímek je 
inspirován skutečnými událostmi, přináší 
emocionálně impozantní příběh generálky 

Naniscy, kterou ztvárnila držitelka ceny Oscar 
Viola Davis. Ta trénuje další generaci rekrutů 
s cílem připravit se na bitvu proti nepříteli 
odhodlanému zničit jejich způsob života. Za 
některé věci stojí za to bojovat...                      -li-

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

WWW.TMLG.LU

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

Naším cílem je
SPOKOJENÝ ZAMĚSTNANEC

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



PŘESNÉ ČASY A DATA PROJEKCÍ: 
WWW.CINEMACITY.CZ

Dobrý šéf je španělský snímek režiséra Fernanda León de Aranoa. Julio Blanco (Javier 
Bardem) není žádný neosobní korporátní manažer, jeho továrna na průmyslové váhy 
Básculas Blanco je rodinná fi rma, kterou vedl už jeho otec. Všechny zde zná, všichni znají 
jeho a on bere rodinné podnikání opravdu vážně. „Víte, že jsme se ženou neměli děti. 
Mými dětmi jste vy všichni,“ připomíná svým zaměstnancům. Na stěnách jeho kanceláře 
už visí pořádná sbírka diplomů za vzornou fi rmu a nyní si předsevzal získat další uznání - 
regionální cenu za nejlepší podnik. Za několik dní přijde do továrny komise pro udělování 
cen a vše musí být tip-top. Jenže právě v tom okamžiku se všechno začne hroutit. Vedoucí 
výroby Miralles, jinak spolehlivý profesionál, je nyní naprosto mimo, protože doma řeší 
manželské problémy. Vedle továrny demonstruje nedávno propuštěný José a mává 
transparenty, na kterých nestojí nic, co by měla komise vidět. A aby toho nebylo málo, je 
zde Liliana, nová stážistka na marketingu. A Julio Blanco má zkrátka na stážistky slabost. 
Obzvlášť na ty, které si rády nechají zavázat oči.

K
IN

O DOBRÝ ŠÉF
PREMIÉRA

6.10.
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Tři kamarádky, tři osudy. Krásná 
Alex, sympatická Marta a svéhlavá 
Irena. Tři naprosto jiné příběhy. 
Přesto je mezi nimi to nejpevnější 
pouto, které nic nemůže 
přetrhnout. Každá z nich má sen. 
Irena touží to vlastním domě. 
Marta touží po moderování v rádiu, 
ale je lékárnice. A Alex neprožívá 
zrovna šťastné období. Chtěla by 
normální vztah. Jenže se bezhlavě 
zamiluje do o dost staršího, avšak 
velice charismatického šéfa velké 
nadnárodní fi rmy.

ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU

Již 20. října dorazí do kin DC akčňák od Jaumeho 
Collet-Serra, kde se mu povedlo obsadit v hlavních 
rolích známé tváře jako jsou: Dwayne Johnson, 
Sarah Shahi, Viola Davis, Pierce Brosnan, Noah 
Centineo. V dávných dobách byl Kahndaq 
utlačovatelský národ, který používal magii a ča-
rodějnictví k zotročení části své populace. Ale 
jakmile se stal Adam šampiónem, tak použil svou 
sílu k osvobození svého lidu a vládl Kahndaqům 
jako jeho král. Původně byl hrdinou, ale poté, 
co byla jeho rodina zabita, se Adam obrátil do 
temnoty a neúmyslně vypustil démony známé 
jako Sedm smrtelných hříchů. 

BLACK ADAM

ŘÍJNOVÉ PREMIÉRY V KINĚ

PREMIÉRA 20.10.

PREMIÉRA 20.10.
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TROJÚHELNÍK 
SMUTKU

PREMIÉRA

6.10.

Trojúhelník smutku je nová francouzská drama komedie, kterou režíroval Ruben 
Östlund. Film poputuje do kin již 6. října a během 147 minut zavítáme nejen 
do Francie, ale i do Švédska, Německa a Velké Británie. V samotném snímku se 
setkáme s herci jako jsou: Harris Dickinson, Charlbi Dean, Zlatko Burić, Woody 
Harrelson, Dolly De Leon, Vicki Berlin, Henrik Dorsin, Iris Berben a další.

PŘESNÉ ČASY A DATA PROJEKCÍ: 
WWW.CINEMACITY.CZ
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V Čechách již bylo možné tento snímek 
vidět na fi lmovém festivalu v Karlových 
Varech, kde sklidil vskutku kladné recenze. 
Černá komedie zaujme především svým 
ne moc tradičním pohledem do obvykle 
nablýskaných světů. A je jedno, zda zrovna 
popisuje modeling, infl u-
encery, nebo „jen“ super-
boháče. Všichni žijí v nablýs-
kaných světech luxusních 
restaurací, hotelů a jacht. 
Stačí však jeden okamžik, 
aby jejich výhody náhle, 
rychle zmizely. Krása, pení-
ze a vliv jsou jim všem na-
jednou k ničemu. Příběh vy-
práví o modelu Carlovi a je-
ho partnerce Yaye, která se 
živí jako infl uencerka.  Oba 
dva jsou pozváni na luxusní 
výletní plavbu. Společnost 
během plavby jim zde dělá 
opravdu vybraná smetánka. 
Je tu starý mládenec hledající životní lásku, 
výstřední ruský obchodník (Zlatko Buric) 
a celému mumraji vládne kapitán (Woody 
Harrelson), který je věčně pod parou. 
Když nečekaná událost zamíchá kartami, 
charaktery cestujících se ukáží v pravém 
světle. Mají jediný cíl: přežít.

Dvojnásobný vítěz Zlaté palmy z festivalu 
v Cannes Ruben Östlund natočil břitce 
satirickou komedii o společenských rolích 

a opojné síle moci, která nenechá na žád-
ném z pasažérů nit suchou. Režisérovi se 
i díky tomu podařilo vytvořit ve fi lmu divácky 
fungující pár. Společně si ovšem již nikdy 
nezahraje. Krieková před pár týdny, teprve 
ve 32 letech, náhle zemřela.                              -li-

PREMIÉRA

6.10.
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Divadelní Festival KULT začne už 12.10. a potrvá do 22.10. Tématem letošního 
ročníku je 25 (k)roků vpřed. Jeho různé formy se prolínají programem festivalu. 
Téma může být chápáno retrospektivně, odkud kam se za 25 let festival posunul 
a zároveň to značí výhled do budoucnosti. Kam festival směřuje a jakým 
způsobem to refl ektuje současné divadlo. Jednotlivá představení včetně 
doprovodného programu budou probíhat v Činoherním studiu, v Hraničáři, 
v Severočeském divadle a na mnoha dalších místech. Zahájení proběhne v Letním 
kině představením V.O.S.A. Theatre.

FESTIVAL KULT ZAHÁJÍ 

V.O.S.A. THEATRE

Volné Občasné Sdružení Akrobatů 
(Artistů, Alternativců) vzniklo v roce 2007 
pro příležitostné reprezentování České 
Republiky v zahraničí. Jedná se o skupinu 
akrobatů, kteří se věnují pouličnímu 
divadlu. Jejich představení s příběhem 
jsou vždy plná akrobacie, živé hudby, 
žonglování i vtipných scének a jsou tak 
zážitkem pro malé i velké. V.O.S.A. Theatre 
se zúčastnili v roce 2010 Světové výstavy 

EXPO v Šanghaji a od té doby už vystupovali 
na mnoha místech po celém světě. K jejich 
vystoupením neodmyslitelně patří i krásně 
provedené velké loutky a různé konstrukce 
jako kyvadla, kolo a podobně. Mezi oblíbená 
představení patří například komediální 
akrobatické Vysoké snění, Fénixova zahrada, 
Návštěvníci, Bajka a další. Vystoupení si 
určitě nenechte ujít.  

-es-
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Karel Šiktanc r. David Šiktanc

Svatojánský
oheň

14 10 2022
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Říjen

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

Vernisáž výstavy: Ivo Jedlička

Lobby Hero

Tady je všechno ještě možné

st

so

st

19.00

19.00

19.00

Divadelní foyer

Velký sál

Velký sál

Americký bizon
po 19.00 Velký sál

Hra odhalující pravdu o přátelství, důvěře a zradě.

Čtyři lidé, čtyři lidské osudy: hra o tajemství, které se nikdo neměl dozvědět.

Mezičas v prázdném prostoru haly. Výjevy mimo zorné pole.

Pohádka básníka Karla Šiktance. Co pomůže, když něco moc bolí?

Malý obývák a v něm někdo, kdo si pamatuje zhroucení naší civilizace.

3. 10.

12. 10.

8. 10.

5. 10.

Den člověka
út 19.00 Studiová scéna Obejvák

11. 10.

Svatojánský oheň
pá 18.00 Velký sál

14. 10.

Off-program

Off-program

Pro děti Festival KULTPremiéra

talkshow Meziřečí
st 20.00 Divadelní foyer

12. 10.

I. derniéra

II. derniéra

Svatojánský oheň
pá 18.00 Velký sál

21. 10.

Mluviti pravdu
čt 19.00 Velký sál

Epopej dvacátého století o hodnotě lidského života.

Pohádka básníka Karla Šiktance. Komu ukážeme své zranění?

20. 10.

Heda Gablerová
ne 19.00 Velký sál

23. 10.

Heda Gablerová
pá 19.00 Velký sál

28. 10.

Čarodějův učeň
ne 17.00 Velký sál

30. 10.

Ibsenovo proslulé komediální drama o strachu ze života.

Obnovená premiéra

Příběh o čarodějnickém učni Krabatovi a věčné touze po moci.

Slam poetry
út 19.00 Velký sál

18. 10.

Pro děti Debata

Debata

II. repríza

Off-program

Festival KULT

Pro děti Festival KULTI. repríza
Svatojánský oheň

ne 18.00 Velký sál

16. 10.
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Říjen

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

Tady je všechno ještě možné
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Oblíbená talk show, kterou můžete znát z pravidelného úterního vysílání na 
televizi Prima, míří poprvé do Teplic! Honza Dědek si na 12.10. pozval dva hosty, 
a to herce Martina Dejdara a herečku Chantal Poullain. Představení trvá cca 90 
minut a jako vždy nebude nouze o příjemné a zábavné rozhovory, které jsou pro 
Honzu Dědka vlastní.

7 PÁDŮ 
HONZY DĚDKA 
NA SEVERU

Pořad 7 pádů Honzy Dědka vznikl počátkem 
roku 2011 a do dnešního dne se v něm již 
vystřídalo na 600 hvězdných hostů. Pořad 
byl dlouhé roky pouze na YouTube, kde 
měl takový úspěch, že se dostal na televizní 
obrazovky. K televizním divákům talkshow 
poprvé promluvila v závěru jara 2020, 
kdy ji do svého pravidelného programu 
zařadila televize Prima. A úspěch na sebe 
nenechal dlouho čekat ani zde - během 
jediné sezóny se z ní na této stanici stal 
jeden z nejsledovanějších pořadů domácí 
tvorby, který každý týden přiláká k televizním 
obrazovkách kolem půl miliónu diváků. 
Jako jediný televizní nováček pak pořad 

získal prostor i v hlavním vysílacím čase 
na Silvestra 2020, kdy jej sledovalo přes 
700 000 lidí a letošních 7 silvestrovských 
pádů Honzy Dědka s Třemi tygry se stalo 
nejsledovanějším pořadem Prima TV da-
ného večera. Za moderaci talkshow i jeho 
předchozí novinářskou kariéru, během 
které udělal na tři a půl tisíce rozhovorů, byl 
Honza Dědek letos redakcí iDnes vyhlášen 
osobností roku. Pořad se standardně natáčí 
ve Švandově divadle, ale Honza Dědek s ním 
jezdí i po ČR, kdy navštěvuje nejen divadla 
a kulturní domy, ale také zámky a další místa.  

-es-
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ÚSTÍ
AKCÍ

ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA

Devítinásobná držitelka 
výročních hudebních cen Anděl 
v Hraničáři.

LENKA DUSILOVÁ 
BAND

17.10. / 21.00 / HRANIČÁŘ

IVO KAHÁNEK 
PŘEDSTAVUJE 
DVOŘÁKA A CHOPINA

5.10. / 19.00
SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ 
KNIHOVNA

21.10. / 21.00 / HRANIČÁŘ
VINYL DJ SET BY ER ADAMSON

22.10. / 22.00 / HRANIČÁŘ
CLOSING PARTY BY SERGEI MACAROFF

25.10. / 20.00 / KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
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Ústecká pop-rocková kapela Youlie dokazuje, že má namířeno vysoko. Jejich songy 
jako Dáma, Tak stůj, Nalevo nebo Julie si nachází cestu mezi posluchače velmi 
snadno a my jsme rádi, že tady u nás vzkvétá takový talent. Kapelu budete moct 
vidět na domácí půdě 21.12. na Ústeckých Vánocích nebo 15.10. v děčínském  
Centru Pivovar. O Youlii jsme si popovídali s Klepim, Jirkou, Timmym a Albym.  

KAPELA UŽ NENÍ 
JEN KONÍČKEM

Kapela prošla ve svém vývoji různými 
změnami, a to v názvech i složení. Od 
Downtownu přes  Paradox až k nynější 
Youlii. Můžeme se s Youlií seznámit blíže 
a počítat s tím, že už tu s námi bude déle 
nebo je stále nestálá?
Klepi: Jelikož vznik Youlie bylo poprvé, kdy 

jsme si všichni řekli, že kapela není pouze 
koníčkem, ale prací, dokážu s jistotou její 
stálost potvrdit. Předchozí projekty pojem 
profesionální kapela viděly hodně z dálky. 
Nyní jsou priority kapely, stejně jako cíle, 
pevně stanoveny a míříme nikam níže, než 
vysoko.

28

H
U

D
B

A



29

H
U

D
B

A

Jirka: Já osobně považuji Downtown spíš za 
předchůdce naší kapely. Tenkrát jsme byli jen 
parta kamarádů, kteří dali dohromady několik 
coverů a ty hráli na akcích v Ústí nad Labem 
bez žádného vyššího cíle. To se změnilo 
po založení Paradoxu (později Youlie). 
V kapele se nám prostřídalo několik členů, 
ale momentální složení Jirka, Klepi, Timmy 
a Alby je to pevné jádro, které je tu od za-
čátku a bude až do konce.

Ještě než tenhle rozhovor vyjde, zahrajete 
si v legendárním Klubu 007 na pražském 
Strahově, což je pro spoustu nejen 
začínajících kapel určitá meta. Kam byste 
rádi zamířili dál? Máte nějaký vysněný 
klub nebo festival?
Jirka: Koncert v Klubu 007 je pro mě napros-
to zásadní. Už jen proto, že na Strahovských 
kolejích bydlím a tím pádem se moc těším, 
až pod pódiem uvidím mé strahovské kama-
rády. Je velká čest hrát na místě s tak zajíma-
vou historií, jako je Sedmička. Budeme stát 
na stejné stagy jako Vysáči nebo Wohnouti. 
Do budoucna bych si rád zahrál v klubu Cross 
na Holešovicích a pokud se to jednou poštěstí, 
tak i na ústeckém Majálesu. 
Alby: Jeden z mých snů je asi RfP v Hradci 
Králové. Jestli tam někdy hrát budeme nebo 
ne je v nedohlednu, ale věřím, že na většině 
klubů a míst, která si každý přejeme, jednou 
hrát budeme.

Od loňského roku koncertujete se zpě-
vačkou Vanesou Jančovou a vypadá to, 
že tahle spolupráce funguje skvěle. Máte 
v plánu něco měnit nebo už je Vanesa 
“vaše”?
Timmy: S Vanesou jsme odkoncertovali 
nejvíce akcí a vytvořili single Tak stůj. 
V průběhu práce jsme se však shodli, že 
máme se zpěvačkou trochu odlišný pohled 
na hudbu, kterou chceme dělat. Vanesa 
ještě k tomu nastupuje do maturitního 
ročníku, což jak z vlastní zkušenosti vím, je 

časově a psychicky náročnější ročník. Tyto 
dva primární důvody a pár menších faktorů 
nás dovedly k tomu, že bude lepší, abychom 
se každý vydali svou cestou. Vklad Vanesy 
je neocenitelně veliký, ale poslední článek 
našeho jádra kapely bude tvořit nejspíše 
někdo jiný. 

Jste vnímáni jako nová generace českého 
pop-rocku. Jak vy sami vnímáte svou 
tvorbu? Cítíte se být součástí nějaké 
hudební škatulky nebo to neřešíte?
Klepi: Já osobně vnímám naši hudbu jako 
lavinu emocí, kterou se snažíme touto cestou 
vyjádřit. Nedokážu říci, zda někdy nebude 
nejlepší pro vyjádření naší emoce country. 
Na druhou stranu pokud se mě někdo na náš 
žánr zeptá, odpovím právě rock-pop. Jelikož 
tenhle termín se v rámci žánrových defi nicí 
hodí nejvíce.
Timmy: Myslím, že kmen našeho hudebního 
stromu je prostě rock, kluci si to nemusí 
přiznat, ale nejspíš to tak je. Rock je žánr, 
ve kterém se tak nějak prostě shodujeme 
a baví nás. Ale mimo rock, každý z naší kapely 
poslouchá, miluje a přeci jenom i trochu 
vnímá hudbu trošku jinak. Což je strašně 
super. Pestrost našich nápadů a možnosti, 
kam ten rock posunout nebo ozvláštnit, 
je prakticky nekonečno. Určitě mi nevadí 
když nám říkají pop-rocková kapela nebo 
alternativní rocková kapela. Stejně si myslím, 
že jsme ještě docela mladí a nikdy nebudeme 
vědět, co složíme za rok, 5 nebo i třeba 10 let.

Co plánujete do konce roku? A máte 
nějaké plány i na rok příští?
Jirka: Začínáme pracovat na jednom 
netradičním hudebním projektu, ale více 
podrobností budeme moct říct až později.
Příští rok bychom se rádi zúčastnili student-
ských festivalů a seznámili se s více kapelami, 
které by s námi rády pořádaly klubové kon-
certy.

-es-
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program
Instagram:  kladivko_usti
Facebook:  kladivkousti
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Pojem Kollárovci určitě zná každý, kdo měl někdy co dočinění se slovenskou 
lidovou muzikou. Ovšem pokud je neznáte, rozhodně nečekejte nudnou 
dechovku ani klasickou cimbálovku. Kollárovci to na pódiu umí pěkně rozjet, a to 
i díky pro tuto muziku méně typickému nástrojovému obsazení. Pokud máte chuť 
na trochu goralského temperamentu, pak určitě nevynechejte jejich koncert dne 
21.10. v Kulturním domě v rámci CZ Tour 2022. 

TEMPERAMENTNÍ 
KOLLÁROVCI 
ZAHRAJÍ V ÚSTÍ
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V říjnu a listopadu vás čeká tour po 
Čechách, zahrajete také u nás v Ústí nad 
Labem. Jak se těšíte na české publikum?
České turné pripravujeme pravidelne na 
Jar a Podzim kedy navštívime rôzne mestá 
v Čechách. Je to pre nás radosť lebo väčšinu 
roka koncertujeme na Slovensku kde máme 
počas roka veľa práce. Takže radi prídeme 
aj do Čiech keď môžeme potešiť našich 
priaznivcov a fanúšikov.

To, co vás na koncertech doprovází, je váš 
"goralský temperament". Tady u nás je 
to pojem málo známý, co znamená být 
goralem?
Tak náš goralský temperament nás do-
prevádza v našich piesňach keďže hráme 
aj goralské piesne ktorým nerozumejú ani 
na Slovensku :) Takže pôsobí to exoticky 
ale ľuďom sa to zjavne páči lebo často nám 
hovoria že goralské piesne sú nádherné aj 

keď nerozumejú ani slovo. Byť goralom je
dar a treba si to vážiť a rozvíjať to 

a hlavne každý z nás by mal byť
hrdý na svoje korene a svoj pô-
vod. To nám trošku na Sloven-
sku aj Česku chýba že zabú-

dame na svoje korene 
a tradície. 

Diváci se mohou na 
vašich koncertech tě-

šit na "hudebně zá-
bavnou show". Zname-
ná to, že budete diváky 
bavit nejen hudbou?
Presne tak, na našich 
koncertoch už tradične 

zaznie aj zopár vtipov a hu-
morné slovo o ktoré sa postará moderátor 

večera Štefan Kollár. 

Kromě vlastní tvorby hrajete především 
folklorní hudbu. Odkud lidové písně čer-
páte? Máte osvědčené zdroje nebo si vás 

někdy hudba najde sama?
Nosným pilierom nášho repertoáru je Slo-
venská ľudová pieseň. To je nevyčerpateľná 
studnica nápadov, nápevov a rôznych 
melódií. Samozrejme si hudbu aj dotvárame 
spoločne na našich hudobných skúškach 
ale často sa inšpirujeme aj v zahraničnej 
popmusic a folkmusic.

Sice hrajete folklor, ale v trochu netradičním 
pojetí, co se nástrojového obsazení týče. 
Jak vás vnímají tradiční folklorní soubo-
ry nebo posluchači v oblastech, kde je tra-
diční folklor zakořeněný?
Myslím, že si už na našu tvorbu zvykli. Skôr nás 
prekvapuje že ľudia, ktorý nemajú radi folklór, 
tak vďaka nám si k nemu cestu našli. Často nám 
píšu, že takýto štýl hudby nikdy nepočúvali ale 
vďaka nám sme im priblížili ľudové piesne 
ktoré radi počúvajú v našom prevedení. 
Celkovo sa skôr stretávame s pozitívnymi 
väzbami čo nás veľmi teší a posúva vpred. 

V současnosti jste v kapele tři bratři. Jak 
spolu vycházíte? 
Tak ako správny gorali my sa nehádame, 
rovno sa bijeme :) Samozrejme žartujem :)

Co si Kollárovci rádi poslechnou za mu-
ziku, když mají volno?
Všetko, viete hudba je len buď dobrá alebo 
zlá a je jedno o aký žáner hudby ide. Takže 
vypočujeme si všetko kľudne aj rádio počas 
cesty naše koncerty. Ale ľudové piesne sú naše 
srdcovky keďže sme na ľudovkách vyrastali.

Co dalšího chystáte, až odjedete tour 
v Čechách? Máte v plánu se podívat tře-
ba i někam dál za hranice?
Momentálne koncertujeme po celom Česko-
Slovensku čo nás veľmi teší a dáva nám to 
aj dosť časovo zabrať, takže ďalšie plány do 
zahraničia neplánujeme. Ako sa vraví, všade 
dobre, doma najlepšie!

-es -
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Oslava “SVATOMARTINSKÝCH” vín s prodejem a ochutnávkami. Cimbálová muzika 
Slovácko po celý den.  

Akce je součástí celorepublikové kampaně zaměřené na propagaci svatomartinských 
českých a moravských vín.

Program:
10:00 hod. -  Zahájení Svatomartinského vína pro veřejnost. Po celou dobu akce budou 

na stáncích vinařů probíhat ochutnávky a prodej Svatomartinských vín.
11:00 hod. -   Slavnostní zahájení slavností Svatomartinských vín 2021.
15:00 hod. -  Slavnostní přípitek
20:00 hod. - Ukončení akce na Lidickém náměstí

1111..  1111..  22002222
Ústí nad Labem, Lidické náměstí od 10:00 hod. do 20:00 hod.
Pořadatel ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o., pořadatel výstavy „Vinařské Litoměřice“ www.ortopedicke-centrum.cz

2022
VSTUPNÉ
ZDARMA

2022

Oslava “SVATOMARTINSKÝCH” vín s prodejem a ochutnávkami. Cimbálová muzika 
Slovácko po celý den.  

Akce je součástí celorepublikové kampaně zaměřené na propagaci svatomartinských 
českých a moravských vín.

Program:
10:00 hod. -  Zahájení Svatomartinského vína pro veřejnost. Po celou dobu akce budou 

na stáncích vinařů probíhat ochutnávky a prodej Svatomartinských vín.
11:00 hod. -   Slavnostní zahájení slavností Svatomartinských vín 2021.
15:00 hod. -  Slavnostní přípitek
20:00 hod. - Ukončení akce na Lidickém náměstí

1111..  1111..  22002222
Ústí nad Labem, Lidické náměstí od 10:00 hod. do 20:00 hod.
Pořadatel ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o., pořadatel výstavy „Vinařské Litoměřice“ www.ortopedicke-centrum.cz
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Vzpomínáte si na starou dobrou pivnici Resslovku? Nachází se na Klíši v Ústí, 
nedaleko Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Já osobně jsem ve zmiňované 
pivnici byl před mnoha lety, ještě jako student. Pivnice vždy byla zaměřená na 
studenty a štamgasty z okolí. Před třemi lety pivnici převzala parta, která provozuje 
Tyršovku, T-bar, kavárnu v klášteře a bistro Pažitka. 

RECENZE: PIVNICE RESSLOVKA

TAM, KDE VÁS 
DOBŘE ZNAJÍ

Resslovka dostala nový kabát, cítit je tu 
rukopis Tyršovky, která se může pyšnit 
jedním z nejhezčích interiérů v Ústí. Z baru 
se stal skutečný výčep, navýšil se počet 
míst k sezení a přibyla kvalitní audio-video 
technika. Co se však nezměnilo, je myšlenka 
Resslovky. I když v novém kabátě, pořád je 
to pivnice pro štamgasty a studenty, kde si 
nově krom parádně načepovaného piva 
můžete dát i poctivé domácí chuťovky k pivu 
vyrobené řezníkem v Tyršovce. 

Hospodu dělá výčepní, což v Resslovce platí 
dvojnásob. Hned při příchodu vás uvítá 
usměvavá Lenka a ještě usměvavější Eva, 
ze které srší nadšení a chuť komunikovat. 
Za výčepem už je v Resslovce 15 let a když 
budete chodit častěji, tak krom pozdravu 
nemusíte vydat ani hlásku, Eva přesně ví 
a na stůl vám přistane vaše oblíbená verze 
piva. Studenti, kteří sedí vedle mě, dodávají, 
že jsou tu jako jedna velká rodina. Eva má na 
svém kontě dokonce významné ocenění - 



v roce 2012 získala jako první žena v historii 
cenu Hvězda výčepu!

Interiér jsem okouknul a jdu si dát něco 
dobrého. A co jiného, než vyhlášené pivo. 
V Resslovce čepují Březňáka 
všech stupňů, Beránka polo-
tmavého, Beránka IPU a ci-
der. Pivo zde čepují po vzoru 
Lukáše Svobody z Lokálu, 
stejně jako na Tyršovce. Do-
zvěděl jsem se, že všichni 
zaměstnanci prošli školou 
čepování přímo s Lukášem. 
Tomu, kdo se zajímá o pivo
a jeho kvalitu, tak mu musí 
srdce plesat. Konečně další
podnik v Ústí, který umí po-
řádně načepovat pivo. Vy-
chlazené a čisté půllitry jsou
samozřejmostí. Mimocho-
dem, víte, co je hladinka, mlíko, nebo šnyt? 
I tohle je standardem na Resslovce a pokud 
ne, doporučuju se stavit na jedno a jednu 
z variant vyzkoušet. 

Pivo bylo fantastické, co mne dál dostalo, 
byly famózní chuťovky, které perfektně 
ladily s pivem. Na lístku najdete pomazánky, 
utopence, hermelíny a klobásy, nebo třeba 
mexickou gulášovku. 

Od piva a chuťovek k výstavě obrazů. Ano, 
slyšíte dobře. Resslovka je totiž zároveň 
galerií. A protože jsem byl zvědavý, jak 
tohle celé vzniklo, zeptal jsme se přímo 
v Resslovce paní majitelky, která si na mě 
udělala chvíli na krátký rozhovor. 

Pivnice Resslovka a zároveň galerie? Co 
je to prosím za zvláštní spojení?
Jednoduše... Studenti fakulty umění a de-
signu patří mezi naše dlouholeté štam-
gasty a když jsme zjistili, že nemají v Ústí 
prostor, kde vystavovat, napadlo nás, proč 

ne tady u nás. Toto nevšední spojení nejen, 
že oživí interiér a přivede do Resslovky nové 
hosty, ale také tím máme možnost podpořit 
umění, což nás těší. Aktuálně máme za 
sebou dvě vernisáže a těšíme se na další.

Když jsem přicházel, všiml jsem si, že se 
chystáte otevřít další pobočku o ulici výš, 
povíte mi víc?
No, víte, to není naše další pobočka, nový 
provozovatel převzal prostor bývalé kavárny 
Resslovka o blok výše, která byla delší dobu 
zavřená a nazval jej Resslovka. Každopádně 
do tohoto podniku večer na pivo nezajdete, 
zavírají už  v 19 hod. 

Dobře, pojďme na jiné téma... Co máte 
nachystáno pro vaše hosty na podzim 
a zimu? 
Kde začít...máme nachystáno spoustu akcí, 
živou hudbu, výstavy, promítání sportovních 
přenosů, což je u nás samozřejmost, nebo 
třeba prodej živých kaprů před Vánoci. 
Doporučuji sledovat naše sociální sítě, kde 
se vždy všechno včas dozvíte. 

Resslovce děkuji za příjemnou návštěvu, 
určitě se nevidíme naposledy!

-s BOBem se nadLabem-
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ŘÍJEN V TYRŠOVCE

REZERVACE NA Č Í SLE
771 17 17 17 NEBO NA EMAILU

INFO@RESTAURACETYRSOVKA .CZ .

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENÁ .
AKTUÁLN Í PROGRAM NAJDETE NA
FB A IG RESTAURACE TYRŠOVKA .

UJEP PARTY VÍTÁNÍ SEMESTRU

STŘEDA 5. 10. 2022

PARTY NIGHT DJ ANDREA POMEJE

SOBOTA 15. 10. 22:00

KONCERT QUATRO COMRADES

SOBOTA 22. 10. 19:30

HALLOWEEN PARTY

STŘEDA 26. 10.

ŘÍZKOVÝ TÝDEN

5. - 8. 10.

TRADIČNÍ ČESKÉ OMÁČKY

12. - 15. 10.

TATARÁKY

19. - 22. 10.

STREET FOOD

26. - 29. 10.

HOSPODSKÝ KVÍZ

ČTVRTEK 13. 10. 2022 19:00

HOSPODSKÝ KVÍZ

ČTVRTEK 13. 10. 2022 19:00
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Jaká byla nabídka pečiva 
v  prvních letech po ote-
vření hypermarketů Glo-
bus na českém trhu? 
Tehdy nebyly pekařina ani 
cukrařina tak rozmanité, jak 
je známe dnes. V  té době 
jsme prodávali 6 druhů 
chleba, 2 druhy tmavého 
pečiva a také koláče, koblihy, 
plundry a netradičně velké 
rohlíky. Zákazníci si u nás mohli také vybrat 
z asi 15 druhů zákusků a dortů. V  českých 
Globusech jsme opravdové pekárny měli 
od počátku, akorát je v  prvních letech 
provozovala německá fi rma, která zajišťovala 
výrobu i v hypermarketech v Německu.

Před patnácti lety však došlo 
k  zásadní změně a Globus 
začal postupně provozovat 
vlastní pekárny...
Pekařina a cukrařina začínaly 
být z  obratového hlediska 
důležité. Proto bylo zapotřebí 
zákazníkům nabídnout nový 
a širší sortiment, moderní 
trendy tradiční výroby a vět-
ší kvalitu. Tento posun však 

při stávajících podmínkách nebylo možné 
zajistit, a proto jsme museli celý koncept 
změnit. Tehdy jsme připravovali nový hy-
permarket v  Liberci, ve kterém jsme sku-
tečně zahájili vlastní výrobu. Výsledkem této
změny byla široká nabídka zcela jiných vý-

Toto významné jubileum je skvělou příležitostí vyzpovídat vedoucího výroby 
a  prodeje pekáren Pavla Medunu, aby  nám přiblížil, jak se  v  Globusu peklo 
v prvních letech po otevření, proč začali provozovat vlastní pekárny nebo kolik 
pekařských a  cukrářských výrobků ročně v  hypermarketech Globus vyrobí 
a prodají.

PEKAŘSTVÍ GLOBUS
SLAVÍ 15 LET 
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robků vyrobených podle vlastních receptur, 
a s tím související nový koncept prodeje. 

Během 15 let prošlo Pekařství Globus 
různými proměnami. Kterou z nich pova-
žujete za nejvýznamnější? 

V  letech 2007–2013 jsme 
otevřeli 4 nové hypermarkety 
již s  vlastními pekárnami. 
Zároveň jsme ve stávajících 
Globusech pod sebe pře-
vzali všech 11 provozů, kte-
ré jsme postupně celé zre-
konstruovali, respektive spíše 
„zbourali“ a znovu postavili. 
V  roce 2019 jsme sérii 
rekonstrukcí dokončili, a to 
přestavbou pekárny v  Plzni.
Všechna současná Pekařství Globus jsou 
koncipovaná jako „otevřená“, zákaznici tak 
mohou vidět naši výrobu na vlastní oči. 
V průběhu let 2010–2017 otevřeli ve všech 
15 hypermarketech i vlastní kavárny Café 
Globus, které nám umožnily zcela nový 
způsob prodeje.

Kolik druhů pečiva a cukrářských vý-
robků se v  každém Pekařství a Cukrář-
ství Globus denně vyrobí?
Denně cukrářům projde pod rukama 115 

až 120 druhů pekařských a cukrářských 
výrobků. Pro představu se jedná téměř 
o 100  000  000 kusů vlastnoručně vyrobe-
ných a prodaných výrobků ročně.

Jakým směrem se podle vás bude pe-
kařina a cukrařina nadále 
vyvíjet?  
Prodej pekařských i cukrářských 
výrobků bude určitě ovlivňovat 
situace s  vývojem infl ace. 
Myslím, že se lidé ještě více 
zaměří na omezení plýtvání 
potravinami, což logicky ovlivní 
i nákup pečiva.
Pro nás je ale naprosto 
důležité za všech okolností 
nabízet zákazníkům kvalitu. 
A to nejen v  rámci používání 
kvalitních surovin, což je pro 

nás standardem, ale také zodpovědným 
přístupem v  rámci důsledného a trvalého 
dodržování stanovených receptur a techno-
logických postupů. Náš směr je naprosto 
jasný. Vše, co je uvedeno v  předešlých 
řádcích, naplňovat i v  praxi. Protože naši 
zákazníci si to zaslouží.

Pekařské výrobky Poctivé výroby Globus 
si v našem regionu můžete vychutnat 
v hypermarketu Globus Trmice.

-zh-
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NOVÁ
DACIA JOGGER
DOSTUPNÁ I JAKO ECO-G BENZÍN + LPG

WWW.LOUDA.CZ
Tyršova 864, Trmice, 400 04
LOUDA AUTO a.s.

DACIA.CZ

Dacia doporučuje

7 PLNOHODNOTNÝCH SEDADEL

JIŽ OD
176 Kč/DEN
s financováním Dacia Easy

Nabídka platí do 30. 10. 2022. Reprezentativní příklad Jogger Essential ECO-G 100- 5 míst: cena vozu: 411 000 Kč vč. DPH, 
výše úvěru: 369 900 Kč, jednorázová splátka hrazená klientem: 41 100 Kč, úroková sazba: 8,53 %, RPSN: 11,7 %, 
1.–47. měsíční splátka úvěru: 4 365,6 Kč, 48. splátka úvěru: 275 370 Kč, 1.– 48. měsíční splátka havarijního pojištění 
a povinného ručení: 987 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru: 0 Kč, celková částka k uhrazení: 527 946 Kč, délka úvěru: 
48 měsíců, nájezd: 10 000 km/rok. Celková měsíční splátka včetně pojištění 5 353,0 Kč. Denní splátka 176 Kč je vypočtena 
jako průměrná denní splátka podle vzorce: (měsíční splátka včetně pojištění, tj. 5 353,0 Kč x 12)/365. Součástí financování 
je zdarma Garance Plus na 5 let/ 100 000 km (dle toho, co nastane dříve). Dacia Financial Services znamená financování 
poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření 
smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoli transakce. Dacia Jogger: spotřeba 
5,6–7,8 l / 100 km, emise CO2 118–138 g/km. Uvedené a emise CO2 spotřeby paliva  jsou změřeny metodikou stanovenou 
dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

www.rekoma.cz

Hipoterapie je jednou  
z nejpřirozenějších 
léčebných metod.
Základem hipoterapie je především  
výjimečný pohyb koně.  

Krok koně se promítá do trojrozměrného  
pohybu koňského hřbetu, který se stává  
pro terapii jedinečnou balanční  
plochou.

Neučíme pohyb, 
učíme vnímání  
pohybu!
Fyziologický pohyb se tak  
lépe učí a snáze pamatuje.  
Lze jej využít pro funkci  
pohybového aparátu.

Březiny 197, 405 02 Děčín 27
605 288 613  |  hipo@rekoma.cz

HIPOTERAPIE
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Zoo Ústí nad Labem slaví další chovatelský úspěch. Letos se jí podařilo 
odchovat mládě kriticky ohroženého papouška ary kanindy (Ara 
glaucogularis). Jedná se navíc o historicky první odchov tohoto druhu 
v rámci Unie českých a slovenských zoologických zahrad. 

V ZOO SE VYLÍHNUL 
KRITICKY OHROŽENÝ 
DRUH PAPOUŠKA
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Ara kaninda je 85 cm velký papoušek, 
který je endemickým druhem Bolívie. 
Kvůli nelegálnímu lovu a odchytu, stejně 
jako rychle ubývajícím pralesům, se jedná 
o jeden z nejohroženějších druhů papoušků 
na světě. Vědci odhadují, že ve volné 
přírodě zbývá pouze 200-300 dospělých 
jedinců. 

„Zoo Ústí nad Labem chová tyto vzácné 
papoušky od roku 2012. Aby měli potřebný 
klid na rozmnožování, vytvořili jsme pro ně 
chovné zázemí mimo návštěvnické prostory. 

Jsme velmi rádi, že to mělo smysl a my 
se dočkali prvního mláděte nejen u nás, 
ale i v rámci Unie Českých a Slovenských 
zoologických zahrad. Navíc se to podařilo 
cestou přirozeného odchovu, což je skvělé 
z hlediska vývoje mláděte a jeho dalšího 
zapojení do chovu,“ říká hlavní zooložka 
Petra Padalíková.  

„V letošním roce měl náš chovný pár dvě 
snůšky. První mládě se vylíhlo v polovině 
března, ale nezkušení rodiče se o něj 
neuměli postarat a nekrmili ho, a tak mládě 
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nejen proto, že se jedná o první mládě 
tohoto druhu u nás, ale také proto, že poprvé 
přispíváme mládětem do evropského 
záchovného programu tohoto kriticky 
ohroženého druhu. Prozatím tito papoušci 
zůstávají mimo návštěvnický prostor, 
nicméně velká průchozí expozice papoušků 
je součástí připravovaného plánu rozvoje zoo 
(tzv. generelu) a já doufám, že tak v dohledné 
budoucnosti budeme moct návštěvníkům 
ukázat naši kolekci velkých arů,“ říká ředitelka 
Ilona Pšenková.

-vl-

bohužel po několika dnech uhynulo. S kaž-
dým mládětem získávají rodiče cenné zku-
šenosti a je proto důležité do tohoto procesu 
nezasahovat. Druhé mládě se vylíhlo 10. 
května. K naší radosti o něj oba rodiče od 
začátku dobře pečovali, a my mohli na 
kameře pozorovat, jak mládě prospívá 
a roste,“ říká vrchní chovatelka Andrea 
Gruntová. 

„Mládě ary kanindy poprvé vylezlo z hnízda 
21. srpna. Bylo již plně opeřené a vybarvené 
po rodičích. Máme z něj obrovskou radost 
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Stáhněte si
Kulturní pas a nemusíte si 
utahovat opasek!
Získejte výrazné slevy na vstupném v Německu.
Stačí si stáhnout aplikaci Uneeqly, ukázat na 
místě vybraný zážitek a slevu máte v kapse.

www.uneeqly.com   |   www.elbelabe.eu

Na těchto
místech získáte 

slevy a další
v aplikaci
Uneeqly



Ústí nad Labem
Severočeské vědecké knihovnyVybrané akce

04.10. | 17.00 

MeToo
Pokud jste poslední desetiletí nežili pod kamenem, určitě jste slyšeli 

o právech žen a o takzvané diskrimaci žen ve veřejném prostoru. 

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

10.10. | 17.00

Listování slaví 20 let!
Oslavte to s námi. Uvidíte Věru, Lukáše, Pavla a Alana, spoustu ukázek 

z jejich repertoáru, pikantek ze zákulisí jejich kočovného létajícího cirkusu 

a nebude chybět malý večírek. 

Místo: W. Churchilla 3, sál 3. patro | Vstupné: 120 Kč

18.10. | 18.00 

Až zařve lev
Promítání historického netradičního dokumentu. Originální středověká 

road movie s mistrovským dialogem mezi svědomím krále Přemysla II. 

Otakara a zvídavostí poutníka Odorika, která vás provede českým královstvím 

v době největšího územního rozmachu.

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

22.10. | 9.00 – 16.00 

Albi Game Day Tour
Přijďte si vyzkoušet úplné novinky nebo dokonce teprve chystané 

deskové hry z kuchyně českého vydavatelství Albi.

Místo: Winstona Churchilla, sál 3LOP | Vstupné: zdarma

VÍCE O VŠECH AKCÍCH KNIHOVNY SE DOZVÍTE NA WWW.SVKUL.CZ
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Štěpán Jirák (*1972) studoval český jazyk a výtvarnou výchovu na Pedagogické 
fakultě UJEP. Krátce byl učitelem a poté v letech 2001–2014 pracoval jako 
výtvarník v Činoherním studiu v Ústí nad Labem, v jehož blízkosti dodnes žije 
a tvoří. Přijměte pozvání na slavnostní zahájení jeho nové výstavy „Obrazy 
z Čech", která se koná 6. října 2022 od 17 hodin v Muzeu města Ústí nad Labem. 
Vstup na vernisáž je volný. Výstava Jirákových obrazů setrvá v ústeckém muzeu 
do 15. ledna 2023.

JIRÁKOVY 
OBRAZY Z ČECH
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Štěpán Jirák se stal autorem mnoha scé-
nických výprav divadelních inscenací a vě-
noval se též kurátorství výstav v prostorách 
divadelního klubu. V současnosti se věnuje 
naplno své volné tvorbě, která by šla zařadit 
do kategorie malba. Ústředním tématem 
je krajina, přesněji česká krajina. Svébytně 
realistickým jazykem pokračuje v bohaté 
tradici tohoto žánru českého výtvarného 
umění, leč vpravuje do ní autentickou 
a nenapodobitelnou „severskou" osobní 
zkušenost.

„Spolehnout se jen na své hlubinné vzpo-
mínky a emoce – stejně nic lepšího nemá-
me. Nejde ani tak o vzpomínky, spíše 
o podvědomé pocity. Celek světa lze pocho-
pit i z malého kousku země, z ohraničeného 

terénu, z osobně zažitého a prožitého pro-
storu, tak, jak o tom píše ve svých pamětech 
Josef Lada. Oddat se intuici, nechat k sobě 
přicházet obrazy z bezelstného dětství 
a v nich nalézt klíč k podstatám."

Krajina Sudet není krajinou čistou, nepo-
skvrněnou, je naopak zjizvena hlubokými 
vrypy neklidné historie, pokryta různými 
kulturními vrstvami, osídlena lidmi, kteří 
v ní zanechávají stopy svých osudů. Krajina 
se stává zrcadlem naší duše. Sudety jsou 
krajinou periferie, vykořenění a odstrčenou 
krajinou mlh, nízkých oblak a teskných větrů, 
ale přesto, nebo právě proto místem, kde lze 
pocítit a objevit plnost bytí.

-vc-

65

M
U

Z
E

U
M



66

M
U

Z
E

U
M

Program říjen 2022
1. 10. / SO / 9.15  
PŘÍRODOVĚDNÁ  
MYKOLOGICKÁ  
VYCHÁZKA 
Vstup volný 

2. 10. / NE / 9.00–16.00  
NÁŠ MILÁČEK 
Vstupné: 100/50 Kč 

2. 10. / NE / 10.00–17.00  
MYKOLOGICKÝ  
DEN V MUZEU 
Vstupné: 100/50 Kč 

3. 10. / PO / 18.00 
Dny české a německé kultury  
ORCHESTR JEŽKOVY STOPY  
HLAS Z AMERIKY 
Vstupné: 150 Kč 

4. 10. / ÚT / 9.00–17.00  
MEZINÁRODNÍ  
DEN SENIORŮ 
Vstupné: senioři zdarma, ostatní 100/50 Kč 

5. 10. / ST / 17.00  
VÝSTAVOU „FLAŠKA“  
S JAKUBEM DOLEŽELEM 
Vstupné: 100/50 Kč 

6. 10. / ČT / 17.00  
ŠTĚPÁN JIRÁK - OBRAZY Z ČECH 
Vstup volný 

11.10 / ÚT / 19.00 
Dny české a německé kultury  
ÚSTECKÁ NOC LITERATURY  
DVACÁTÉ STOLETÍ  
FRANZE FÜHMANNA 
Vstupné dobrovolné 

12. 10. / ST / 17. 00  
LUXUS LOUNGE 
Vstup volný 

12. 10. / ST / 18.00  
BENEFIČNÍ KONCERT  
TYFLOCENTRA 
Vstupné: 200 Kč 

13. 10. / ČT / 17.00  
PŘELUDY 
Vstupné: 50 Kč 

14. 10. / PÁ / 17.00 
Dny české a německé kultury   
VÝSTAVOU NAŠI NĚMCI  
S PETREM KOUROU   
PO STOPÁCH SEVEROČECHŮ 
Vstupné: 100/50 Kč 

Program říjen 2022
přednášky, představení a jiné akce

www.muzeumusti.cz

expozice

výstavy

muzeumusti muzeum_usti

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 13.30–19.00

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.   

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

1. 10. / SO / 9.15
PŘÍRODOVĚDNÁ MYKOLOGICKÁ VYCHÁZKA
Vycházka spojená se sběrem hub na výstavu a odborným výkladem mykoložky Lucie Zíbarové. 
Předpokládaná lokalita v okolí Tisé bude upřesněna, informace najdete od poloviny září na 
webu muzea, info: pospisilova@muzeumusti.cz, tel: 774 231 862. Vstup volný

2. 10. / NE / 9.00–16.00
NÁŠ MILÁČEK
Výstava drobného zvířectva. Pořádá Český svaz chovatelů Ústí nad Labem a Muzeum města 
Ústí nad Labem. Vstupné 100/50 Kč

2. 10. / NE / 10.00–17.00
MYKOLOGICKÝ DEN V MUZEU
Výstava nasbíraných hub a „houbařská“ poradna. Možnost přinést vlastní houby k určení.                     
V rámci výstavy proběhne zajímavá odborná přednáška, součástí akce jsou tradičně i hravé 
aktivity pro děti. Vstupné: 100/50 Kč

3. 10. / PO / 18.00 / Dny české a německé kultury
ORCHESTR JEŽKOVY STOPY – HLAS Z AMERIKY
Zahajovací koncert 24. ročníku festivalu Dny české a německé kultury, který je letos věnovaný 
tématu „Stopy“, otevře speciální koncertní program mladého swingového Orchestru Ježkovy 
stopy k 80. výročí atentátu na Reinharda Heydricha. Vstupné 150 Kč

4. 10. / ÚT / 9.00–17.00
MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ
Celodenní program nejen pro seniory plný přednášek a komentovaných prohlídek výstav Naši 
Němci, Experimentátor Karel Gottstein a Flaška. Vstupné: nad 60 let zdarma, ostatní 100/50 Kč

5. 10. / ST / 17.00
VÝSTAVOU „FLAŠKA“ S JAKUBEM DOLEŽELEM
Výpravnou výstavou Flaška vás provede její kurátor, který poodhalí dějinné souvislosti vzniku                  
i zániku jednoho z kdysi největších výrobců skleněných lahví všech možných tvarů i velikostí 
pro rozličná odvětví. Vstupné 100/50 Kč

6. 10. / ČT / 17.00
ŠTĚPÁN JIRÁK – OBRAZY Z ČECH
Jirákovy krajiny na obrazech nezřídka bývají seversky pusté a nemalebné, přesto však jsou 
překvapivým zdrojem mnoha pocitů a nostalgií, které se vynořují ze zdánlivě běžných výjevů 
a situací. Přijměte pozvání na vernisáž výstavy. Vstup volný

11.10 / ÚT / 19.00 / Dny české a německé kultury
ÚSTECKÁ NOC LITERATURY – DVACÁTÉ STOLETÍ FRANZE FÜHMANNA
Hudebně-literární pásmo ke stému výročí narození německého spisovatele pocházejícího 
z Rokytnice nad Jizerou. Ukázky z jeho textů budou doprovázené skladbami J. S. Bacha, W. A. 
Mozarta, B. Bartóka, E. Schulhoffa a H. Krásy v podání orchestru Barlen. Vstupné dobrovolné

12. 10. / ST / 17.00
LUXUS LOUNGE
Německá výtvarnice Brigitte C. Reichl představí své dílo reflektující ústeckou průmyslovou 
tradici firmy Schicht vytvořené ze 420 mýdel. Vstup volný

12. 10. / ST / 18.00
BENEFIČNÍ KONCERT TYFLOCENTRA
Účinkuje nadaná nevidomá klavíristka Ráchel Skleničková.
Vstupenky v prodeji v Tyflocentru Hrnčířská 4, Ústí nad Labem. Vstupné: 200 Kč, VIP 1000 Kč

13. 10. / ČT / 17.00
PŘELUDY
Literární večer slovinské basnířky Alenky Jensterle-Doležalové. Originály v původním jazyce 
přednese autorka, která svou poezii přeložila též do češtiny. Překlady upravil a přednese Luděk 
Marks. Vstupné 50 Kč

14. 10. / PÁ / 17.00 / Dny české a německé kultury 
VÝSTAVOU NAŠI NĚMCI S PETREM KOUROU – PO STOPÁCH SEVEROČECHŮ
Stálou expozicí k dějinám německy mluvících obyvatel českých zemí vás provede její kurátor 
a ředitel společnosti Collegium Bohemicum Petr Koura, tentokrát se zaměřením na severočeské 
rodáky. Vstupné 100/50 Kč

14. 10. / PÁ / 19.30 / Dny české a německé kultury 
…BECAUSE OF ALMA 
Divadelní představení o příběhu houslové virtuosky Almy Rosé, neteře Gustava Mahlera, která 
se stala dirigentkou ženského orchestru ve vyhlazovacím táboře Osvětim. Drama předvede 
soubor Bodyvoiceband za doprovodu orchestru Alma Ansámbl. Vstupné 150 Kč

16. 10. / NE / 18.00 / Dny české a německé kultury 
VILÉM VEVERKA A PHILHARMONIA OCTET PRAGUE
Závěrečný koncert festivalu Dny české a německé kultury nabídne skladby Ludwiga van 
Beethovena, Wolfganga Amadea Mozarta a Gustava Mahlera v podání hobojisty Viléma Veverky 
a souboru PhilHarmonia Octet Prague. Vstupné 150 Kč

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

od 7. 10. 2022 do 15. 1. 2023
ŠTĚPÁN JIRÁK – OBRAZY Z ČECH
Krajina Sudet není krajinou čistou, neposkvrněnou, je naopak zjizvena hlubokými vrypy neklidné 
historie, pokryta různými kulturními vrstvami, osídlena lidmi, kteří v ní zanechávají stopy 
svých osudů. Krajina se stává zrcadlem naší duše. Sudety jsou krajinou periferie, vykořenění                                        
a outsiderství, krajinou mlh, nízkých oblak a teskných větrů, ale přesto, nebo právě proto, jsou 
místem, kde lze pocítit a objevit plnost bytí.

do 31. 12.
EXPERIMENTÁTOR KAREL GOTTSTEIN
Výstava představující unikátní fotoaparáty a fotografie neobvyklých formátů experimentátora 
na poli širokoúhlé fotografie Ústečana Karla Gottsteina. Představíme výsledky pokusu,                              
kdy fotografoval přes kravské oko, a poodhalíme i tajemství výroby „Bednaflexů“.  

do 26. 2. 2023
FLAŠKA
V Předlicích před 150 lety vyrostl tehdy moderní provoz výroby lahví, největší v Rakousko-
Uhersku. Příběh ústecké sklárny a jejích zaměstnanců přibližuje nová ambiciózně pojatá 
výstava.

do 30. 10. / muzejní kavárna
KRÁLOVNA DAGMAR – DÁNSKÁ KRÁLOVNA A ČESKÁ PRINCEZNA
24. května 1212 zemřela oblíbená dánská královna Dagmar, původně česká princezna Markéta 
Drahomíra Přemyslovna. Byla dcerou Přemysla Otakara I. a nevlastní sestrou svaté Anežky 
České. Když se v Dánsku řekne „královna Dagmar“, málokdo ví, že pocházela z českých zemí.

do 30. 10. / Zrcadlové bludiště na Větruši
LUDĚK JIŘENA – MALÍŘSKÝ KOUTEK
Kolekce obrázků naivního umělce Luďka Jiřeny, který ve své tvorbě zrcadlí svět, jak jej 
s nadsázkou vnímá ze střekovského podhradí. 

od 4. do 30. 10. / exponát měsíce 
ZÁCHRANNÝ VÝZKUM V TRMICÍCH
Terénní část archeologického výzkumu právě skončila, laboratorní 
ošetření nálezů a odborné zpracování mnoha nových 
poznatků teprve začíná. Co se zde vlastně našlo?

18. 10. / ÚT / 16.00 
WORKSHOP „CAMERA OBSCURA“
Pod vedením lektora Jáchyma Myslivce si zkusíte vyrobit klasickou dírkovou komoru                                      
a exponujete vlastní snímek. Workshop trvá okolo 2 hodin a je doprovodným programem                         
k výstavě Experimentátor Karel Gottstein. Kapacita je omezena na 15 lidí. Lístky jsou                                         
v předprodeji na www.vstupenkyusti.cz. Vstupné 100 Kč

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

25. 10. / ÚT / 17.00 / Café Nobel bez kofeinu
CO VŠECHNO SE U NÁS PLAZÍ
V České republice žije třináct druhů plazů. Zoolog a herpetolog Martin Vlček ze Správy CHKO 
České středohoří vám představí ty, se kterými se můžete setkat i v našem regionu. Dozvíte se                 
o jejich ekologických nárocích, životních strategiích, ale také o tom, co může každý z nás udělat 
pro to, abychom plazy neznali pouze z literatury nebo chovatelských terárií. Vstup volný

26.10. / ST / 9.00–16.00 / Akce pro rodiny s dětmi
PODZIMNÍ PRÁZDNINY V MUZEU
Tradiční tvořivá dílna pro malé i velké školáky. Připraveno bude i povídání o ptácích v podzimním 
období s ukázkami jednotlivých druhů. Vstupné: děti 50 Kč, doprovod zdarma

27. 10. / ČT / 15.00–19.00 / Akce pro rodiny s dětmi
STEZKA ODVAHY NA VĚTRUŠI - DVANÁCT  TAJEMNÝCH TRUHEL
Přírodní bludiště na Větruši v tento den ukryje 12 truhel. Jen odvážný duch a statečné srdce 
dokáže stanout tváří v tvář obávaným tvorům a otevřít je. Odměna ho nemine. Program pro 
malé i velké dobrodruhy se uskuteční za příznivého počasí. S sebou je možné si přinést 
špekáčky na opékání. Aktuální informace o konání akce naleznete na facebooku muzea a na 
webu muzeumusti.cz. Vstupné: děti 50 Kč, doprovod zdarma

Program říjen 2022
přednášky, představení a jiné akce

www.muzeumusti.cz

expozice

výstavy

muzeumusti muzeum_usti

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 13.30–19.00

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.   

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

1. 10. / SO / 9.15
PŘÍRODOVĚDNÁ MYKOLOGICKÁ VYCHÁZKA
Vycházka spojená se sběrem hub na výstavu a odborným výkladem mykoložky Lucie Zíbarové. 
Předpokládaná lokalita v okolí Tisé bude upřesněna, informace najdete od poloviny září na 
webu muzea, info: pospisilova@muzeumusti.cz, tel: 774 231 862. Vstup volný

2. 10. / NE / 9.00–16.00
NÁŠ MILÁČEK
Výstava drobného zvířectva. Pořádá Český svaz chovatelů Ústí nad Labem a Muzeum města 
Ústí nad Labem. Vstupné 100/50 Kč

2. 10. / NE / 10.00–17.00
MYKOLOGICKÝ DEN V MUZEU
Výstava nasbíraných hub a „houbařská“ poradna. Možnost přinést vlastní houby k určení.                     
V rámci výstavy proběhne zajímavá odborná přednáška, součástí akce jsou tradičně i hravé 
aktivity pro děti. Vstupné: 100/50 Kč

3. 10. / PO / 18.00 / Dny české a německé kultury
ORCHESTR JEŽKOVY STOPY – HLAS Z AMERIKY
Zahajovací koncert 24. ročníku festivalu Dny české a německé kultury, který je letos věnovaný 
tématu „Stopy“, otevře speciální koncertní program mladého swingového Orchestru Ježkovy 
stopy k 80. výročí atentátu na Reinharda Heydricha. Vstupné 150 Kč

4. 10. / ÚT / 9.00–17.00
MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ
Celodenní program nejen pro seniory plný přednášek a komentovaných prohlídek výstav Naši 
Němci, Experimentátor Karel Gottstein a Flaška. Vstupné: nad 60 let zdarma, ostatní 100/50 Kč

5. 10. / ST / 17.00
VÝSTAVOU „FLAŠKA“ S JAKUBEM DOLEŽELEM
Výpravnou výstavou Flaška vás provede její kurátor, který poodhalí dějinné souvislosti vzniku                  
i zániku jednoho z kdysi největších výrobců skleněných lahví všech možných tvarů i velikostí 
pro rozličná odvětví. Vstupné 100/50 Kč

6. 10. / ČT / 17.00
ŠTĚPÁN JIRÁK – OBRAZY Z ČECH
Jirákovy krajiny na obrazech nezřídka bývají seversky pusté a nemalebné, přesto však jsou 
překvapivým zdrojem mnoha pocitů a nostalgií, které se vynořují ze zdánlivě běžných výjevů 
a situací. Přijměte pozvání na vernisáž výstavy. Vstup volný

11.10 / ÚT / 19.00 / Dny české a německé kultury
ÚSTECKÁ NOC LITERATURY – DVACÁTÉ STOLETÍ FRANZE FÜHMANNA
Hudebně-literární pásmo ke stému výročí narození německého spisovatele pocházejícího 
z Rokytnice nad Jizerou. Ukázky z jeho textů budou doprovázené skladbami J. S. Bacha, W. A. 
Mozarta, B. Bartóka, E. Schulhoffa a H. Krásy v podání orchestru Barlen. Vstupné dobrovolné

12. 10. / ST / 17.00
LUXUS LOUNGE
Německá výtvarnice Brigitte C. Reichl představí své dílo reflektující ústeckou průmyslovou 
tradici firmy Schicht vytvořené ze 420 mýdel. Vstup volný

12. 10. / ST / 18.00
BENEFIČNÍ KONCERT TYFLOCENTRA
Účinkuje nadaná nevidomá klavíristka Ráchel Skleničková.
Vstupenky v prodeji v Tyflocentru Hrnčířská 4, Ústí nad Labem. Vstupné: 200 Kč, VIP 1000 Kč

13. 10. / ČT / 17.00
PŘELUDY
Literární večer slovinské basnířky Alenky Jensterle-Doležalové. Originály v původním jazyce 
přednese autorka, která svou poezii přeložila též do češtiny. Překlady upravil a přednese Luděk 
Marks. Vstupné 50 Kč

14. 10. / PÁ / 17.00 / Dny české a německé kultury 
VÝSTAVOU NAŠI NĚMCI S PETREM KOUROU – PO STOPÁCH SEVEROČECHŮ
Stálou expozicí k dějinám německy mluvících obyvatel českých zemí vás provede její kurátor 
a ředitel společnosti Collegium Bohemicum Petr Koura, tentokrát se zaměřením na severočeské 
rodáky. Vstupné 100/50 Kč

14. 10. / PÁ / 19.30 / Dny české a německé kultury 
…BECAUSE OF ALMA 
Divadelní představení o příběhu houslové virtuosky Almy Rosé, neteře Gustava Mahlera, která 
se stala dirigentkou ženského orchestru ve vyhlazovacím táboře Osvětim. Drama předvede 
soubor Bodyvoiceband za doprovodu orchestru Alma Ansámbl. Vstupné 150 Kč

16. 10. / NE / 18.00 / Dny české a německé kultury 
VILÉM VEVERKA A PHILHARMONIA OCTET PRAGUE
Závěrečný koncert festivalu Dny české a německé kultury nabídne skladby Ludwiga van 
Beethovena, Wolfganga Amadea Mozarta a Gustava Mahlera v podání hobojisty Viléma Veverky 
a souboru PhilHarmonia Octet Prague. Vstupné 150 Kč

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

od 7. 10. 2022 do 15. 1. 2023
ŠTĚPÁN JIRÁK – OBRAZY Z ČECH
Krajina Sudet není krajinou čistou, neposkvrněnou, je naopak zjizvena hlubokými vrypy neklidné 
historie, pokryta různými kulturními vrstvami, osídlena lidmi, kteří v ní zanechávají stopy 
svých osudů. Krajina se stává zrcadlem naší duše. Sudety jsou krajinou periferie, vykořenění                                        
a outsiderství, krajinou mlh, nízkých oblak a teskných větrů, ale přesto, nebo právě proto, jsou 
místem, kde lze pocítit a objevit plnost bytí.

do 31. 12.
EXPERIMENTÁTOR KAREL GOTTSTEIN
Výstava představující unikátní fotoaparáty a fotografie neobvyklých formátů experimentátora 
na poli širokoúhlé fotografie Ústečana Karla Gottsteina. Představíme výsledky pokusu,                              
kdy fotografoval přes kravské oko, a poodhalíme i tajemství výroby „Bednaflexů“.  

do 26. 2. 2023
FLAŠKA
V Předlicích před 150 lety vyrostl tehdy moderní provoz výroby lahví, největší v Rakousko-
Uhersku. Příběh ústecké sklárny a jejích zaměstnanců přibližuje nová ambiciózně pojatá 
výstava.

do 30. 10. / muzejní kavárna
KRÁLOVNA DAGMAR – DÁNSKÁ KRÁLOVNA A ČESKÁ PRINCEZNA
24. května 1212 zemřela oblíbená dánská královna Dagmar, původně česká princezna Markéta 
Drahomíra Přemyslovna. Byla dcerou Přemysla Otakara I. a nevlastní sestrou svaté Anežky 
České. Když se v Dánsku řekne „královna Dagmar“, málokdo ví, že pocházela z českých zemí.

do 30. 10. / Zrcadlové bludiště na Větruši
LUDĚK JIŘENA – MALÍŘSKÝ KOUTEK
Kolekce obrázků naivního umělce Luďka Jiřeny, který ve své tvorbě zrcadlí svět, jak jej 
s nadsázkou vnímá ze střekovského podhradí. 

od 4. do 30. 10. / exponát měsíce 
ZÁCHRANNÝ VÝZKUM V TRMICÍCH
Terénní část archeologického výzkumu právě skončila, laboratorní 
ošetření nálezů a odborné zpracování mnoha nových 
poznatků teprve začíná. Co se zde vlastně našlo?

18. 10. / ÚT / 16.00 
WORKSHOP „CAMERA OBSCURA“
Pod vedením lektora Jáchyma Myslivce si zkusíte vyrobit klasickou dírkovou komoru                                      
a exponujete vlastní snímek. Workshop trvá okolo 2 hodin a je doprovodným programem                         
k výstavě Experimentátor Karel Gottstein. Kapacita je omezena na 15 lidí. Lístky jsou                                         
v předprodeji na www.vstupenkyusti.cz. Vstupné 100 Kč

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

25. 10. / ÚT / 17.00 / Café Nobel bez kofeinu
CO VŠECHNO SE U NÁS PLAZÍ
V České republice žije třináct druhů plazů. Zoolog a herpetolog Martin Vlček ze Správy CHKO 
České středohoří vám představí ty, se kterými se můžete setkat i v našem regionu. Dozvíte se                 
o jejich ekologických nárocích, životních strategiích, ale také o tom, co může každý z nás udělat 
pro to, abychom plazy neznali pouze z literatury nebo chovatelských terárií. Vstup volný

26.10. / ST / 9.00–16.00 / Akce pro rodiny s dětmi
PODZIMNÍ PRÁZDNINY V MUZEU
Tradiční tvořivá dílna pro malé i velké školáky. Připraveno bude i povídání o ptácích v podzimním 
období s ukázkami jednotlivých druhů. Vstupné: děti 50 Kč, doprovod zdarma

27. 10. / ČT / 15.00–19.00 / Akce pro rodiny s dětmi
STEZKA ODVAHY NA VĚTRUŠI - DVANÁCT  TAJEMNÝCH TRUHEL
Přírodní bludiště na Větruši v tento den ukryje 12 truhel. Jen odvážný duch a statečné srdce 
dokáže stanout tváří v tvář obávaným tvorům a otevřít je. Odměna ho nemine. Program pro 
malé i velké dobrodruhy se uskuteční za příznivého počasí. S sebou je možné si přinést 
špekáčky na opékání. Aktuální informace o konání akce naleznete na facebooku muzea a na 
webu muzeumusti.cz. Vstupné: děti 50 Kč, doprovod zdarma

přednášky, představení a jiné akce
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14. 10. / PÁ / 19.30 / 
Dny české a německé kultury   
…BECAUSE OF ALMA 
Vstupné: 150 Kč  

16. 10. / NE / 18.00 
Dny české a německé kultury   
VILÉM VEVERKA A PHILHARMONIA 
OCTET PRAGUE 
Vstupné: 150 Kč 

18. 10. / ÚT / 16.00   
WORKSHOP „CAMERA OBSCURA“ 
Vstupné: 100 Kč 

19. 10. / ST / 16.00  
MUZEUM ČTE DĚTEM 
Vstupné: děti 30 Kč, doprovod zdarma 

25. 10. / ÚT / 17.00 
Café Nobel bez kofeinu  
CO VŠECHNO SE U NÁS PLAZÍ 
Vstup volný 

26.10. / ST / 9.00–16.00 
Akce pro rodiny s dětmi  
PODZIMNÍ PRÁZDNINY V MUZEU 
Vstupné: děti 50 Kč, doprovod zdarma 

27. 10. / ČT / 15.00–19.00 
Akce pro rodiny s dětmi  
STEZKA ODVAHY NA VĚTRUŠI  
DVANÁCT  TAJEMNÝCH TRUHEL 
Vstupné: děti 50 Kč, doprovod zdarma 

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

výstavy 
od 7. 10. 2022 do 15. 1. 2023  
ŠTĚPÁN JIRÁK  
OBRAZY Z ČECH 
do 31. 12.  
EXPERIMENTÁTOR  
KAREL GOTTSTEIN 
do 26. 2. 2023  
FLAŠKA 
do 30. 10. / muzejní kavárna  
KRÁLOVNA DAGMAR  
DÁNSKÁ KRÁLOVNA  
A ČESKÁ PRINCEZNA 
do 30. 10. 
Zrcadlové bludiště na Větruši  
LUDĚK JIŘENA  
MALÍŘSKÝ KOUTEK 
od 4. do 30. 10. / exponát měsíce   
ZÁCHRANNÝ VÝZKUM  
V TRMICÍCH

Program říjen 2022
přednášky, představení a jiné akce

www.muzeumusti.cz

expozice

výstavy

muzeumusti muzeum_usti

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 13.30–19.00

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.   

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

1. 10. / SO / 9.15
PŘÍRODOVĚDNÁ MYKOLOGICKÁ VYCHÁZKA
Vycházka spojená se sběrem hub na výstavu a odborným výkladem mykoložky Lucie Zíbarové. 
Předpokládaná lokalita v okolí Tisé bude upřesněna, informace najdete od poloviny září na 
webu muzea, info: pospisilova@muzeumusti.cz, tel: 774 231 862. Vstup volný

2. 10. / NE / 9.00–16.00
NÁŠ MILÁČEK
Výstava drobného zvířectva. Pořádá Český svaz chovatelů Ústí nad Labem a Muzeum města 
Ústí nad Labem. Vstupné 100/50 Kč

2. 10. / NE / 10.00–17.00
MYKOLOGICKÝ DEN V MUZEU
Výstava nasbíraných hub a „houbařská“ poradna. Možnost přinést vlastní houby k určení.                     
V rámci výstavy proběhne zajímavá odborná přednáška, součástí akce jsou tradičně i hravé 
aktivity pro děti. Vstupné: 100/50 Kč

3. 10. / PO / 18.00 / Dny české a německé kultury
ORCHESTR JEŽKOVY STOPY – HLAS Z AMERIKY
Zahajovací koncert 24. ročníku festivalu Dny české a německé kultury, který je letos věnovaný 
tématu „Stopy“, otevře speciální koncertní program mladého swingového Orchestru Ježkovy 
stopy k 80. výročí atentátu na Reinharda Heydricha. Vstupné 150 Kč

4. 10. / ÚT / 9.00–17.00
MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ
Celodenní program nejen pro seniory plný přednášek a komentovaných prohlídek výstav Naši 
Němci, Experimentátor Karel Gottstein a Flaška. Vstupné: nad 60 let zdarma, ostatní 100/50 Kč

5. 10. / ST / 17.00
VÝSTAVOU „FLAŠKA“ S JAKUBEM DOLEŽELEM
Výpravnou výstavou Flaška vás provede její kurátor, který poodhalí dějinné souvislosti vzniku                  
i zániku jednoho z kdysi největších výrobců skleněných lahví všech možných tvarů i velikostí 
pro rozličná odvětví. Vstupné 100/50 Kč

6. 10. / ČT / 17.00
ŠTĚPÁN JIRÁK – OBRAZY Z ČECH
Jirákovy krajiny na obrazech nezřídka bývají seversky pusté a nemalebné, přesto však jsou 
překvapivým zdrojem mnoha pocitů a nostalgií, které se vynořují ze zdánlivě běžných výjevů 
a situací. Přijměte pozvání na vernisáž výstavy. Vstup volný

11.10 / ÚT / 19.00 / Dny české a německé kultury
ÚSTECKÁ NOC LITERATURY – DVACÁTÉ STOLETÍ FRANZE FÜHMANNA
Hudebně-literární pásmo ke stému výročí narození německého spisovatele pocházejícího 
z Rokytnice nad Jizerou. Ukázky z jeho textů budou doprovázené skladbami J. S. Bacha, W. A. 
Mozarta, B. Bartóka, E. Schulhoffa a H. Krásy v podání orchestru Barlen. Vstupné dobrovolné

12. 10. / ST / 17.00
LUXUS LOUNGE
Německá výtvarnice Brigitte C. Reichl představí své dílo reflektující ústeckou průmyslovou 
tradici firmy Schicht vytvořené ze 420 mýdel. Vstup volný

12. 10. / ST / 18.00
BENEFIČNÍ KONCERT TYFLOCENTRA
Účinkuje nadaná nevidomá klavíristka Ráchel Skleničková.
Vstupenky v prodeji v Tyflocentru Hrnčířská 4, Ústí nad Labem. Vstupné: 200 Kč, VIP 1000 Kč

13. 10. / ČT / 17.00
PŘELUDY
Literární večer slovinské basnířky Alenky Jensterle-Doležalové. Originály v původním jazyce 
přednese autorka, která svou poezii přeložila též do češtiny. Překlady upravil a přednese Luděk 
Marks. Vstupné 50 Kč

14. 10. / PÁ / 17.00 / Dny české a německé kultury 
VÝSTAVOU NAŠI NĚMCI S PETREM KOUROU – PO STOPÁCH SEVEROČECHŮ
Stálou expozicí k dějinám německy mluvících obyvatel českých zemí vás provede její kurátor 
a ředitel společnosti Collegium Bohemicum Petr Koura, tentokrát se zaměřením na severočeské 
rodáky. Vstupné 100/50 Kč

14. 10. / PÁ / 19.30 / Dny české a německé kultury 
…BECAUSE OF ALMA 
Divadelní představení o příběhu houslové virtuosky Almy Rosé, neteře Gustava Mahlera, která 
se stala dirigentkou ženského orchestru ve vyhlazovacím táboře Osvětim. Drama předvede 
soubor Bodyvoiceband za doprovodu orchestru Alma Ansámbl. Vstupné 150 Kč

16. 10. / NE / 18.00 / Dny české a německé kultury 
VILÉM VEVERKA A PHILHARMONIA OCTET PRAGUE
Závěrečný koncert festivalu Dny české a německé kultury nabídne skladby Ludwiga van 
Beethovena, Wolfganga Amadea Mozarta a Gustava Mahlera v podání hobojisty Viléma Veverky 
a souboru PhilHarmonia Octet Prague. Vstupné 150 Kč

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

od 7. 10. 2022 do 15. 1. 2023
ŠTĚPÁN JIRÁK – OBRAZY Z ČECH
Krajina Sudet není krajinou čistou, neposkvrněnou, je naopak zjizvena hlubokými vrypy neklidné 
historie, pokryta různými kulturními vrstvami, osídlena lidmi, kteří v ní zanechávají stopy 
svých osudů. Krajina se stává zrcadlem naší duše. Sudety jsou krajinou periferie, vykořenění                                        
a outsiderství, krajinou mlh, nízkých oblak a teskných větrů, ale přesto, nebo právě proto, jsou 
místem, kde lze pocítit a objevit plnost bytí.

do 31. 12.
EXPERIMENTÁTOR KAREL GOTTSTEIN
Výstava představující unikátní fotoaparáty a fotografie neobvyklých formátů experimentátora 
na poli širokoúhlé fotografie Ústečana Karla Gottsteina. Představíme výsledky pokusu,                              
kdy fotografoval přes kravské oko, a poodhalíme i tajemství výroby „Bednaflexů“.  

do 26. 2. 2023
FLAŠKA
V Předlicích před 150 lety vyrostl tehdy moderní provoz výroby lahví, největší v Rakousko-
Uhersku. Příběh ústecké sklárny a jejích zaměstnanců přibližuje nová ambiciózně pojatá 
výstava.

do 30. 10. / muzejní kavárna
KRÁLOVNA DAGMAR – DÁNSKÁ KRÁLOVNA A ČESKÁ PRINCEZNA
24. května 1212 zemřela oblíbená dánská královna Dagmar, původně česká princezna Markéta 
Drahomíra Přemyslovna. Byla dcerou Přemysla Otakara I. a nevlastní sestrou svaté Anežky 
České. Když se v Dánsku řekne „královna Dagmar“, málokdo ví, že pocházela z českých zemí.

do 30. 10. / Zrcadlové bludiště na Větruši
LUDĚK JIŘENA – MALÍŘSKÝ KOUTEK
Kolekce obrázků naivního umělce Luďka Jiřeny, který ve své tvorbě zrcadlí svět, jak jej 
s nadsázkou vnímá ze střekovského podhradí. 

od 4. do 30. 10. / exponát měsíce 
ZÁCHRANNÝ VÝZKUM V TRMICÍCH
Terénní část archeologického výzkumu právě skončila, laboratorní 
ošetření nálezů a odborné zpracování mnoha nových 
poznatků teprve začíná. Co se zde vlastně našlo?

18. 10. / ÚT / 16.00 
WORKSHOP „CAMERA OBSCURA“
Pod vedením lektora Jáchyma Myslivce si zkusíte vyrobit klasickou dírkovou komoru                                      
a exponujete vlastní snímek. Workshop trvá okolo 2 hodin a je doprovodným programem                         
k výstavě Experimentátor Karel Gottstein. Kapacita je omezena na 15 lidí. Lístky jsou                                         
v předprodeji na www.vstupenkyusti.cz. Vstupné 100 Kč

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

25. 10. / ÚT / 17.00 / Café Nobel bez kofeinu
CO VŠECHNO SE U NÁS PLAZÍ
V České republice žije třináct druhů plazů. Zoolog a herpetolog Martin Vlček ze Správy CHKO 
České středohoří vám představí ty, se kterými se můžete setkat i v našem regionu. Dozvíte se                 
o jejich ekologických nárocích, životních strategiích, ale také o tom, co může každý z nás udělat 
pro to, abychom plazy neznali pouze z literatury nebo chovatelských terárií. Vstup volný

26.10. / ST / 9.00–16.00 / Akce pro rodiny s dětmi
PODZIMNÍ PRÁZDNINY V MUZEU
Tradiční tvořivá dílna pro malé i velké školáky. Připraveno bude i povídání o ptácích v podzimním 
období s ukázkami jednotlivých druhů. Vstupné: děti 50 Kč, doprovod zdarma

27. 10. / ČT / 15.00–19.00 / Akce pro rodiny s dětmi
STEZKA ODVAHY NA VĚTRUŠI - DVANÁCT  TAJEMNÝCH TRUHEL
Přírodní bludiště na Větruši v tento den ukryje 12 truhel. Jen odvážný duch a statečné srdce 
dokáže stanout tváří v tvář obávaným tvorům a otevřít je. Odměna ho nemine. Program pro 
malé i velké dobrodruhy se uskuteční za příznivého počasí. S sebou je možné si přinést 
špekáčky na opékání. Aktuální informace o konání akce naleznete na facebooku muzea a na 
webu muzeumusti.cz. Vstupné: děti 50 Kč, doprovod zdarma

Více informací o akcích na
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expozice

výstavy

muzeumusti muzeum_usti

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 13.30–19.00

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.   

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

1. 10. / SO / 9.15
PŘÍRODOVĚDNÁ MYKOLOGICKÁ VYCHÁZKA
Vycházka spojená se sběrem hub na výstavu a odborným výkladem mykoložky Lucie Zíbarové. 
Předpokládaná lokalita v okolí Tisé bude upřesněna, informace najdete od poloviny září na 
webu muzea, info: pospisilova@muzeumusti.cz, tel: 774 231 862. Vstup volný

2. 10. / NE / 9.00–16.00
NÁŠ MILÁČEK
Výstava drobného zvířectva. Pořádá Český svaz chovatelů Ústí nad Labem a Muzeum města 
Ústí nad Labem. Vstupné 100/50 Kč

2. 10. / NE / 10.00–17.00
MYKOLOGICKÝ DEN V MUZEU
Výstava nasbíraných hub a „houbařská“ poradna. Možnost přinést vlastní houby k určení.                     
V rámci výstavy proběhne zajímavá odborná přednáška, součástí akce jsou tradičně i hravé 
aktivity pro děti. Vstupné: 100/50 Kč

3. 10. / PO / 18.00 / Dny české a německé kultury
ORCHESTR JEŽKOVY STOPY – HLAS Z AMERIKY
Zahajovací koncert 24. ročníku festivalu Dny české a německé kultury, který je letos věnovaný 
tématu „Stopy“, otevře speciální koncertní program mladého swingového Orchestru Ježkovy 
stopy k 80. výročí atentátu na Reinharda Heydricha. Vstupné 150 Kč

4. 10. / ÚT / 9.00–17.00
MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ
Celodenní program nejen pro seniory plný přednášek a komentovaných prohlídek výstav Naši 
Němci, Experimentátor Karel Gottstein a Flaška. Vstupné: nad 60 let zdarma, ostatní 100/50 Kč

5. 10. / ST / 17.00
VÝSTAVOU „FLAŠKA“ S JAKUBEM DOLEŽELEM
Výpravnou výstavou Flaška vás provede její kurátor, který poodhalí dějinné souvislosti vzniku                  
i zániku jednoho z kdysi největších výrobců skleněných lahví všech možných tvarů i velikostí 
pro rozličná odvětví. Vstupné 100/50 Kč

6. 10. / ČT / 17.00
ŠTĚPÁN JIRÁK – OBRAZY Z ČECH
Jirákovy krajiny na obrazech nezřídka bývají seversky pusté a nemalebné, přesto však jsou 
překvapivým zdrojem mnoha pocitů a nostalgií, které se vynořují ze zdánlivě běžných výjevů 
a situací. Přijměte pozvání na vernisáž výstavy. Vstup volný

11.10 / ÚT / 19.00 / Dny české a německé kultury
ÚSTECKÁ NOC LITERATURY – DVACÁTÉ STOLETÍ FRANZE FÜHMANNA
Hudebně-literární pásmo ke stému výročí narození německého spisovatele pocházejícího 
z Rokytnice nad Jizerou. Ukázky z jeho textů budou doprovázené skladbami J. S. Bacha, W. A. 
Mozarta, B. Bartóka, E. Schulhoffa a H. Krásy v podání orchestru Barlen. Vstupné dobrovolné

12. 10. / ST / 17.00
LUXUS LOUNGE
Německá výtvarnice Brigitte C. Reichl představí své dílo reflektující ústeckou průmyslovou 
tradici firmy Schicht vytvořené ze 420 mýdel. Vstup volný

12. 10. / ST / 18.00
BENEFIČNÍ KONCERT TYFLOCENTRA
Účinkuje nadaná nevidomá klavíristka Ráchel Skleničková.
Vstupenky v prodeji v Tyflocentru Hrnčířská 4, Ústí nad Labem. Vstupné: 200 Kč, VIP 1000 Kč

13. 10. / ČT / 17.00
PŘELUDY
Literární večer slovinské basnířky Alenky Jensterle-Doležalové. Originály v původním jazyce 
přednese autorka, která svou poezii přeložila též do češtiny. Překlady upravil a přednese Luděk 
Marks. Vstupné 50 Kč

14. 10. / PÁ / 17.00 / Dny české a německé kultury 
VÝSTAVOU NAŠI NĚMCI S PETREM KOUROU – PO STOPÁCH SEVEROČECHŮ
Stálou expozicí k dějinám německy mluvících obyvatel českých zemí vás provede její kurátor 
a ředitel společnosti Collegium Bohemicum Petr Koura, tentokrát se zaměřením na severočeské 
rodáky. Vstupné 100/50 Kč

14. 10. / PÁ / 19.30 / Dny české a německé kultury 
…BECAUSE OF ALMA 
Divadelní představení o příběhu houslové virtuosky Almy Rosé, neteře Gustava Mahlera, která 
se stala dirigentkou ženského orchestru ve vyhlazovacím táboře Osvětim. Drama předvede 
soubor Bodyvoiceband za doprovodu orchestru Alma Ansámbl. Vstupné 150 Kč

16. 10. / NE / 18.00 / Dny české a německé kultury 
VILÉM VEVERKA A PHILHARMONIA OCTET PRAGUE
Závěrečný koncert festivalu Dny české a německé kultury nabídne skladby Ludwiga van 
Beethovena, Wolfganga Amadea Mozarta a Gustava Mahlera v podání hobojisty Viléma Veverky 
a souboru PhilHarmonia Octet Prague. Vstupné 150 Kč

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

od 7. 10. 2022 do 15. 1. 2023
ŠTĚPÁN JIRÁK – OBRAZY Z ČECH
Krajina Sudet není krajinou čistou, neposkvrněnou, je naopak zjizvena hlubokými vrypy neklidné 
historie, pokryta různými kulturními vrstvami, osídlena lidmi, kteří v ní zanechávají stopy 
svých osudů. Krajina se stává zrcadlem naší duše. Sudety jsou krajinou periferie, vykořenění                                        
a outsiderství, krajinou mlh, nízkých oblak a teskných větrů, ale přesto, nebo právě proto, jsou 
místem, kde lze pocítit a objevit plnost bytí.

do 31. 12.
EXPERIMENTÁTOR KAREL GOTTSTEIN
Výstava představující unikátní fotoaparáty a fotografie neobvyklých formátů experimentátora 
na poli širokoúhlé fotografie Ústečana Karla Gottsteina. Představíme výsledky pokusu,                              
kdy fotografoval přes kravské oko, a poodhalíme i tajemství výroby „Bednaflexů“.  

do 26. 2. 2023
FLAŠKA
V Předlicích před 150 lety vyrostl tehdy moderní provoz výroby lahví, největší v Rakousko-
Uhersku. Příběh ústecké sklárny a jejích zaměstnanců přibližuje nová ambiciózně pojatá 
výstava.

do 30. 10. / muzejní kavárna
KRÁLOVNA DAGMAR – DÁNSKÁ KRÁLOVNA A ČESKÁ PRINCEZNA
24. května 1212 zemřela oblíbená dánská královna Dagmar, původně česká princezna Markéta 
Drahomíra Přemyslovna. Byla dcerou Přemysla Otakara I. a nevlastní sestrou svaté Anežky 
České. Když se v Dánsku řekne „královna Dagmar“, málokdo ví, že pocházela z českých zemí.

do 30. 10. / Zrcadlové bludiště na Větruši
LUDĚK JIŘENA – MALÍŘSKÝ KOUTEK
Kolekce obrázků naivního umělce Luďka Jiřeny, který ve své tvorbě zrcadlí svět, jak jej 
s nadsázkou vnímá ze střekovského podhradí. 

od 4. do 30. 10. / exponát měsíce 
ZÁCHRANNÝ VÝZKUM V TRMICÍCH
Terénní část archeologického výzkumu právě skončila, laboratorní 
ošetření nálezů a odborné zpracování mnoha nových 
poznatků teprve začíná. Co se zde vlastně našlo?

18. 10. / ÚT / 16.00 
WORKSHOP „CAMERA OBSCURA“
Pod vedením lektora Jáchyma Myslivce si zkusíte vyrobit klasickou dírkovou komoru                                      
a exponujete vlastní snímek. Workshop trvá okolo 2 hodin a je doprovodným programem                         
k výstavě Experimentátor Karel Gottstein. Kapacita je omezena na 15 lidí. Lístky jsou                                         
v předprodeji na www.vstupenkyusti.cz. Vstupné 100 Kč

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

25. 10. / ÚT / 17.00 / Café Nobel bez kofeinu
CO VŠECHNO SE U NÁS PLAZÍ
V České republice žije třináct druhů plazů. Zoolog a herpetolog Martin Vlček ze Správy CHKO 
České středohoří vám představí ty, se kterými se můžete setkat i v našem regionu. Dozvíte se                 
o jejich ekologických nárocích, životních strategiích, ale také o tom, co může každý z nás udělat 
pro to, abychom plazy neznali pouze z literatury nebo chovatelských terárií. Vstup volný

26.10. / ST / 9.00–16.00 / Akce pro rodiny s dětmi
PODZIMNÍ PRÁZDNINY V MUZEU
Tradiční tvořivá dílna pro malé i velké školáky. Připraveno bude i povídání o ptácích v podzimním 
období s ukázkami jednotlivých druhů. Vstupné: děti 50 Kč, doprovod zdarma

27. 10. / ČT / 15.00–19.00 / Akce pro rodiny s dětmi
STEZKA ODVAHY NA VĚTRUŠI - DVANÁCT  TAJEMNÝCH TRUHEL
Přírodní bludiště na Větruši v tento den ukryje 12 truhel. Jen odvážný duch a statečné srdce 
dokáže stanout tváří v tvář obávaným tvorům a otevřít je. Odměna ho nemine. Program pro 
malé i velké dobrodruhy se uskuteční za příznivého počasí. S sebou je možné si přinést 
špekáčky na opékání. Aktuální informace o konání akce naleznete na facebooku muzea a na 
webu muzeumusti.cz. Vstupné: děti 50 Kč, doprovod zdarma
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Úžasný 55. ročník mezinárodní klavírní soutěže Virtuosi per 
musica di pianoforte (dále VMP) proběhne již tradičně na 
konci listopadu v Severočeském divadle v Ústí nad Labem, 
konkrétně 23.-25. 11. 2022. 

PŘÍPRAVY 
NA KLAVÍRNÍ 
SOUTĚŽ VRCHOLÍ 
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Nora Lubbadová, absolutní vítězka 
54. ročníku Virtuosi per musica di pianoforte



Tuto soutěž pro mladé klavíristy z celého 
světa pořádá ZUŠ Evy Randové v Ústí nad 
Labem. Ředitel ZUŠ Bc. Marek Korbélyi je tak 
kromě svých běžných povinností také v čele 
zkušeného zhruba desetičlenného týmu, 
který pak během samotné soutěže rozšíří 
ještě další organizátoři přímo v divadle, 
v ZUŠ i v hotelu. 

Ti všichni se starají o hladký průběh VMP 
a vše jede bez přestávky – skončí jeden ročník 
a ihned začínají přípravy na ten následující: 
Kdo zasedne v odborné me-
zinárodní porotě? Jakou sklad-
bu zahraje nejnovější abso-
lutní vítěz s orchestrem 
Severočeského divadla na za-
hajovacím koncertě v dalším 
roce?  Kdo bude dirigentem 
daného koncertu? Na jaké 
křídlo budou soutěžící hrát?
Jaké ceny dostanou vítězo-
vé? A takto bychom mohli 
pokračovat dál a dál, přes 
přijímání přihlášek a komu-
nikaci se soutěžícími, ubyto-
vání, soutěžní pravidla apod. 

Nedílnou součástí je také fi -
nanční podpora soutěže, a to od Ústeckého 
kraje, statutárního města Ústí nad Labem, 
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, 
Ministerstva kultury, Státního fondu kultury. 
Generálním partnerem je pak NET4GAS. 

Vše vyvrcholí právě v listopadu, kdy do Ústí 
přijedou nejen soutěžící z celého světa – jezdí 
k nám Evropané, ale také např. Mexičané či 
Japonci – a porotci taktéž z několika států, 
ale také velvyslanci a ambasadoři z mnoha 
zemí. 

Organizační tým zajišťuje potřeby všech 
zúčastněných a ti následně nešetří chválou, 
například na sociální síti Facebook: 

„Tato soutěž zanechává jen ty nejteplejší 
vzpomínky a touhu vrátit se tam znovu 
a znovu... Profesionální porota, úžasná 
organizace a hřejivá atmosféra!!!“ (Elena 
Fedyurko, 28. 11. 2021) 

„Jsem moc šťastná, že jsem zažila tři nádherné 
dny v úžasné atmosféře překrásných výkonů, 
inspirací, setkání se starými i novými přáteli, 
radami od porotců, perfektní organizací v tak 
těžké době. Děkuji!!!“ (Nora Lubbadová, 29. 
11. 2021).

Všichni jste srdečně zváni na zahajovací 
koncert, během kterého s orchestrem 
Severočeského divadla vystoupí abso-
lutní vítězka Virtuosi per musica di 
pianoforte 2021 Nora Lubbadová z Čes-
ké republiky. 

Dále vás rádi přivítáme při samotné 
soutěži i na slavnostním vyhlášení – 
poznáte nejen naše organizátory, ale 
především talentované mladé klavíristy 
z celého světa. 

Více informací naleznete na:
www.virtuosi-ipc.com.

-Mgr. Taťána Mádlová -
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Muzeum v přírodě Zubrnice Vás srdečně zve na

— Výmlat obilí cepem na mlatě 
a jeho čištění na fukaru. 

— Stloukání másla. 
— Točení žentourem. 
— Zpracování lnu na mědlici, vochlovací 

stolici a spřádání na kolovrátku. 
— Sušení ovoce a povídání o tradičních 

odrůdách z Českého středohoří. 

— Mletí mouky na žernovu. 
— Ukázka zemědělských strojů. 
— Výroba provazů. 
— Pečení sladkých dobrot. 
— Výuka školního krasopisu. 
— Stezka, kvízy, hry. 

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

9—16  h

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

To všechno v neopakovatelné atmosféře podzimních barev s možností využít 
vlakové spojení Zubrnické muzeální a výšlapu na Bukovou horu. 

15. —16. 10. 2022 
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MHudební kroužky

Angličtina pro školkáčky 
a malé školáčky

KROUŽKY ÚSTÍ Bukov Rondel    
    

 
Kontakt: 608 916 320, veronikatomsova@gmail.com

Více informací: www.krouzkyusti.estranky.cz
FB: Kroužky v Ústí nad Labem

 
 

Výtvarné kroužky

Povídánky 

Předškoláček

Deskové

hry

Medvíďata

Jóga pro děti

DOUČOVÁNÍ
od předškoláků

do 5. třídy
od 13:00 každý den

HLÍDÁNÍ DĚTÍ *

věk 0,5 - 10 let

7:00 - 17:00
*cena a program 

na stránkách

nabízí

KROUŽKY

Dramaťáček
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Klub Florbal Ústí je největším a nejús-
pěšnějším fl orbalovým klubem v ústec-
kém kraji. Kolik týmů v současnosti 
máte?
Letos jsme přihlásili celkem 15 družstev. Má-
me kompletně pokrytou mužskou složku, 
ale rozrůstá se nám i dívčí složka. Od šesti 
let k nám do klubu může přijít kdokoliv, 
a máme pro něj či pro ni vlastní kategorii.

Jaké úspěchy klubu považujete za ty nej-
větší?
Samozřejmě tím největším úspěchem byl 
postup do Superligy, ale naše doména 

je hlavně mládež. Máme tedy několik 
juniorských mistrů světa, reprezentantů, 
kteří prošli naší mládeží.

Do Superligy jste se dostali v sezóně 
2017/2018, kde jste se bohužel ne-
udrželi. Je Superliga stále tou metou, 
kam chcete své týmy dostat? 
Ano, prokletých 13 vteřin, a udrželi jsme se :) 
Nicméně dlouhodobá meta to samozřejmě 
je, nicméně jsme realisté, před sezonou 
nás opustilo dost hráčů, a tak se letošní 
ambice trošku upravily. My si naše hráče 
vychováváme z vlastních zdrojů, nikoho 

Florbal je v Ústí nad Labem oblíbeným sportem, o čemž svědčí i zdejší silný klub. 
Nábory nových hráčů probíhají celoročně a pro děti a mládež jsou připraveny 
i příměstské kempy, soustředění a další aktivity. O klubu jsme si popovídali s PR 
manažerem klubu Jiřím Horákem.

FLORBAL ÚSTÍ: 

NAŠI ODCHOVANCI 
JSOU V NEJLEPŠÍCH 
KLUBECH ČR
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nekupujeme, a tak musíme čas od času 
nejvyšší ambice odložit a počkat, až nám 
doroste silný ročník se kterým se opět 
pokusíme postoupit.

Když se zeptám na jednotlivce, odchoval 
klub nějaké hráče, kteří se dostali 
samostatně do vyšších soutěží?
Dalo by se říci, že vychováváme 
hráče pro Superligu či 
dokonce i reprezentaci. Ale 
jelikož hráčům nemůžeme 
nabídnout nejvyšší soutěž, 
tak každoročně ti nejlepší 
přestupují do Superligy. Jak 
jsem jednou říkal, pokud by 
se všichni odchovanci vrátili 
do Ústí, troufám si říci, že 
bychom byli silný tým i v Su-
perlize. Naši odchovanci jsou 
v nejlepších klubech v ČR  
a dokonce jsou někde i tahouni a lídři.

Přijímáte v současnosti nové hráče  
a hráčky? Jaké jsou podmínky?
Přijímáme celoročně! Kluci a holky od šesti 
let jsou u nás kdykoliv vítáni. Mají měsíc na 
to si sport vyzkoušet a když se jim u nás bude 
líbit, mohou za nás hrát soutěže, jezdit na 
soustředění atd. Stačí nám zavolat, napsat  
a my domluvíme s trenérem dané kategorie, 
aby se ujal nováčka a řekl rodičům co a jak.

Co je tajemstvím dobrého florbalisty/
florbalistky? Co by měl nebo měla 
ovládat?
Nadšení pro sport. U nás se ani v dospělých 
kategoriích neberou žádné peníze, takže 
motorem celého florbalu je nadšení a láska 
k tomuto sportu. 

Co je naopak na florbalu nejtěžší?
Florbal je poměrně “snadný” sport, je 
oblíben v hodinách tělocviku, takže 
není podle mě vyloženě něco těžkého. 
V nejmenších kategoriích nehrajeme na 
výsledky, ale aby se děti hýbaly a sport je 
bavil. 

Florbal Ústí určitě není jen o tréninku 
a soutěžích, ale věnujete se i různým 
projektům, příměstským kempům 
a podobně. Co všechno má klub na 
starosti?

Ano, klub funguje celý rok i o prázdninách, 
kdy máme příměstské kempy nejen pro 
členy. V srpnu každoročně jezdíme na 
soustředění. Zároveň se jezdí na letní turnaje, 
které jsou spíše odpočinkovější. Mezi naše 
aktivity patří i nábory na základních školách, 
kde i vedeme sportovní kroužky. Měli jsme  
i streetflorbalový turnaj před OC Forum. 
Nově máme venkovní hřiště u ZŠ Mírová,  
kde pořádáme letní turnaje nebo různé 
klubové akce.                                                                           -es-
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Dopřejte Vašim nejmenším 
ZDRAVÉ a ZÁBAVNÉ SAUNOVÁNÍ!

Kultura saunování je součástí návyků
zdravého životního stylu.

Saunování je zajištěno v separátní sauně Relax klubu
mimo veřejnost pod odborným vedením. 

E: skolaplavani@aquaparkdecin.cz
M: (+420) 774 329 175
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Elimon Ústí MTB CUPElimon Ústí MTB CUP

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

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

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

START 13.30 STARTOVNÉSTART 10.00START 10.00 START 13.30  STARTOVNÉ

Prezentace minimálně 30 minut před startem kategorie v místě startu

Elimon Usti MTB Cup

ustimtbcup.cz

1. - 3. CENA
Volné vstupy doJUMP FAMILY

(dětské kategorie startují po 10 min)

9.10. 9.10.
Maraton Adolfovský DvůrMaraton Adolfovský Dvůr

Elimon Ústí MTB CUPElimon Ústí MTB CUP

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

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

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

START 13.30 STARTOVNÉSTART 10.00START 10.00 START 13.30  STARTOVNÉ

Prezentace minimálně 30 minut před startem kategorie v místě startu

Elimon Usti MTB Cup

ustimtbcup.cz

1. - 3. CENA
Volné vstupy doJUMP FAMILY

(dětské kategorie startují po 10 min)

9.10. 9.10.
Maraton Adolfovský DvůrMaraton Adolfovský Dvůr



V 19. století se v souvislosti s rozvojem 
průmyslu Ústí nad Labem zvyšovaly nároky 
na kapacitu zdravotnických zařízení. Do 
90. let 19. století kapacitně stačila stará 
nemocnice na dnešním Špitálském náměstí, 
která byla postavená v 60. letech.

Roku 1883 však přednesl Dr. Alexander 
Marian městské zdravotní radě návrh 
na stavbu nové moderní nemocnice. Byl 
vytvořen správní výbor složený z ústeckých 

lékařů spolu s městským architektem 
Maxem Loosem von Losimfeldt, který pro 
inspiraci navštívil nemocnice v Drážďa-
nech, Berlíně a Hamburku. Roku 1892 byla
hotová plánová dokumentace nové nemoc-
nice situované v jihovýchodní části nově 
vznikající čtvrti Klíše a slavnostní otevření 
nemocnice proběhlo 7. 10. 1894.

Areál se skládal z 5 přízemních pavilonů, 
umístěných přibližně 30 metrů od sebe, 

Další z historických příběhů ústecké čtvrti Klíše nás zavede k dnešnímu 
univerzitnímu kampusu, který původně sloužil zcela jinému účelu. Zdejší 
nemocnice v době své největší slávy patřila k nejmodernějším zařízením v České 
republice.

Z NEMOCNICE 
KAMPUSEM
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v ose ve směru svahu severovýchod 
jihozápad. Každý pavilon měl kapacitu 
20–30 lůžek. Areál doplňovala správní  
a administrativní budova, která v upravené 
podobě stojí dodnes a slouží jako Fakulta 
strojního inženýrství v ulici 
Pasteurova. 

V roce 1903 byl z důvodů 
nárustu úrazů způsobených 
prací v průmyslu přistavěn 
pavilon chirurgie a roku 
1916 přibyla největší budova 
tehdejšího areálu - pavilon pro 
léčbu plicních onemocnění, 
tzv. tuberkulózní pavilon, od 
architekta Ernsta Kroba. O pár 
let později byl areál doplněn 
infekčním pavilonem. Tyto dvě 
stavby se zachovaly do dnešní 
doby, po velké rekonstrukci byly  
v roce 2015 slavnostně otevřeny ja-
ko Filozofická fakulta.
 
Rok 1926 odstartoval další etapu vývoje 
nemocnice. Město rozhodlo o výstavbě 
moderní velkokapacitní nemocnice v již 
existujícím areálu. Návrhy nových budov 
a celkové koncepce areálu byla pověřena 
městská architektonická kancelář složená 
ze dvou architektů, Ernsta Kroba a F. J. 
Arnolda. Nákladnou stavbu dělenou do 4 
etap zajišťovala ústecká stavební firma Alwin 
Köhler. I. etapa se týkala výstavby velkého 
interního pavilonu, kuchyně a prádelny. 
Tyto prostory byly slavnostně otevřeny 1. 3. 
1930. Pavilon interny slouží po úpravách 
dodnes jako Fakulta umění a designu. 

II. etapa výstavby chirurgického pavilonu 
následovala hned vzápětí. Jednalo se  
o stavbu šestipatrové, sto metrů dlouhé 
budovy, která obsahovala kromě oddělení 
chirurgie i úrazové oddělení, porodnici, ORL 
a v 6. patře byty sester a lékařů. Stavba byla 

slavnostně otevřena dne 5. 2. 1937. III. a IV. 
etapa nebyla v důsledku okupace a války 
realizována. V této době patřila nemocnice  
k nejmodernějším v republice. 

V roce 1947 se součástí areálu staly 
vyvlastněné činžovní domy, pocházející  
z 20. let 20. století, v Mendělejevově ulici. 
Proměnily se v ženské svobodárny pro 
zdravotnice. Dále se areál rozšiřoval hlavně 
o budovy technického zázemí a v 60. a 70. 
letech 20. století o budovu patologie a rent-
genologie. Od 80. let probíhaly v areálu dílčí 
rekonstrukce, žádné větší novostavby se již 
nerealizovaly.  

V roce 2006 byl areál bývalé Masarykovy 
nemocnice předán Univerzitě Jana Evan-
gelisty Purkyně. Byl přizpůsoben jejím 
potřebám a funkci kampusu plní dodnes.

-Tereza Šťastná, studentka FF UJEP-
foto: Archiv města Ústí nad Labem, osobní 

fond PhDr. Franz Josef Umlauft 1883-1960
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Cikánský důl se nachází nedaleko Sloupu 
v Čechách, nejlépe se sem dostanete z par-
koviště U Sedmi trpaslíků. Jedná se o zhruba 
600 metrů dlouhou rokli, která vybíhá z Do-
branského potoka mezi Janovem a sloup-
skou skalní poustevnou. Údolí je po obou 
stranách lemované pískovcovými skalami 
s několika nevelkými převisy a jeskyňkami.

Zhruba 300 metrů od parkoviště po modré 
značce se nachází Malá cikánská jeskyně. 
Tvoří ji protáhlá, asi 15 m široká a 3 až 6 m 
hluboká klenutá prostora, jejíž strop pod-
pírají dva štíhlé pilíře. Jeskyně byla zřejmě 
vytvořena kolem roku 1756 těžbou brus-
ného písku pro první sloupskou zrcadlárnu.
Velká cikánská jeskyně, která se nachází 
o kus dál,  se otevírá asi 15 m širokým 

a přes 3 metry vysokým portálem, za nímž 
pokračuje poměrně rozlehlá prostora 
s plochým stropem bez podpůrných pilířů 
do hloubky kolem 28 metrů. Tato jeskyně 
je pravděpodobně z větší části přirozeného 
původu, i když lidská práce je tu znát. 

Pokud budete mít chuť na delší procházku, 
pak zamiřte do Sloupského skalního města. 
I sem lze vyrazit od parkoviště U Sedmi tr-
paslíků, a to po zelené trase. Projdete kolem 
rozhledny Na Stráži a pak už vzhůru do skal. 
Můžete zvolit několik tras a prohlédnout si 
Švédskou jeskyni, Jezevčí díru, Samuelovu 
nebo Brýlařskou jeskyni a k tomu spoustu 
vyhlídek a skalních útvarů. 

-zja, es-
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Podzimní výlety barevnými lesy s posledními záchvěvy hřejivého sluníčka máme 
moc rádi. Procházka, objevování a pak teplá polévka nebo čaj někde v místní 
hospůdce - to je značka ideál. Pojďte s námi objevit Cikánský důl a skalní město 
u Sloupu v Čechách.

TIP NA VÝLET

CIKÁNSKÝ DŮL 
A SLOUPSKÉ 
SKALNÍ MĚSTO



Osobně výlety testujeme
a hledáme pro vás ty nejlepší!
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SAMUELOVA JESKYNĚ
Jeskyni, původně nazývanou Špičatý kámen, vyhloubil do pískov-
cového skalního masivu na počátku 18. století sloupský rodák 
a poustevník Samuel Görner. Najdete zde několik místností, skalní 
okna, schody a také překrásný výhled do okolí z vršku skály. 
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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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Kutná Hora se řadí k nejzachovalejším středověkým hornickým městům. Během 14. a 15. sto-
letí byla se svými asi 10.000 obyvateli druhým největším městem v Čechách. Při zápisu Kutné 

Hory  na seznam UNESCO (1995) se k ní přidal i nedaleký cisterciánský... (TAJENKA).
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HÁDANKY
1/ Na bojovém poli jsem druhý zprava i zleva. Do boje vyrážím tak, jak je 
třeba. Dva kroky vpřed a jeden vždy v bok. Tráva pode mnou se střídá každý 
skok. Kdo jsem?
2/ Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají víc než ty. Víš co to je?

Odpovědi: 1/ Figurka jezdce na šachovnici. 
2/ Tvoje jméno.

najdi 
všechny
obrázky
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HÁDANKY
1/ Pokoj má 4 rohy a v každém rohu sedí jedna kočka. Před každou 
kočkou sedí 3 kočky. Kolik koček je v pokoji celkem?
2/ Na cestě k vodě potkala zebra 6 žiraf. Každá žirafa měla na zádech 3 
opice. Každá z opic měla na ramenou 2 ptáky. Kolik zvířat šlo k vodě?

Odpovědi: 1/ Čtyři. Každá kočka ze svého rohu vidí 3 ostatní, 
které sedí v dalších rozích. 2/ Pouze zebra. Ostatní šli od vody.



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
Tortuga, restaurace Pivovarská ul.
Špajz, obchod, Pivovarská ul.
Pizza Neapol, restaurace Velká Hradební
PHO Viet, restaurace Velká Hradební
UJEP – zdravotnicé studie, Velká Hradební
Pivovarská Šenkovna, restaurace Velká Hradební
Knihovna, W. Churchilla
ZUŠ, W. Churchilla
Savoy, restaurace Dlouhá ul.
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.
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.



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.
SFC, fitko, Špitálské nám.
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.
SFC, fitko, 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, trafika, informace

SEVERNÍ TERASA:
Nemocnice – atrium, jídelna, dětská pohotovost
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.
Tenis Terasa, Mezní 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.
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. 


