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kandidát do Senátu č. 5

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
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Milí čtenáři Enteru, 
září je měsíc, kdy podle starého pořekad-
la musíme začít vyhlížet podzim, který 
přijíždí na strakaté kobyle. I když je tento 
měsíc pojmenován nikoli podle končícího 
léta, v němž ještě slunce září, jak si mnozí 
myslí, ale podle staročeského řutí, řuje 
(řvaní, říje), tedy za řuje a od toho pak 
září.  Na západ od našich hranic je tento 
měsíc septembrem, 
což je název odvozený 
od latinského septem 
(sedmý). V  římském 
kalendáři bylo totiž až 
do roku 153 př. n. l.
září sedmým měsícem
v  roce, neboť staří Ří-
mané původně dělili 
rok pouze na deset 
měsíců. 
   
Ať už je pro Vás nadcháze-
jící měsíc podzimního 
slunovratu zářím nebo 
septembrem, je to štědrá 
doba dožínek, vinobraní 
a dočesných, ale i ne vždy vítaného návratu 
dětí a studentů do škol. Přednáškové míst-
nosti univerzitního kampusu však pro většinu 
studentů zůstanou ještě zavřené, protože se-
mestr začíná v  tomto akademickém roce až 
3. října. Kampus ale prázdný určitě nebude. 
Největší akcí, které ústecká alma mater otevře 
brány, je 12. sjezd českých historiků – Pro-
fesní setkání historiček a historiků ČR, 
a to ve dnech 20.–22. 9. 2022. Do Ústí nad 
Labem zavítají stovky výzkumníků, muzej-
níků, archivářů, studentů historie i učitelů 
dějepisu, kteří se aktivně či pasivně zúčastní 
bohatého programu i doprovodných akcí. 
Organizátoři se zaměřili na to, aby naše 

město Ústí nad Labem i jeho okolí bylo před-
staveno účastníkům této akce jako lokalita 
výjimečná, nikoli vyloučená, jako místo s bo-
hatou historií, kterou se na ústecké fi lozofi cké 
fakultě snažíme ve spolupráci s  místními 
paměťovými institucemi zkoumat a prezento-
vat nejen pro  milovníky historie, ale všechny 
obyvatele tohoto místa, protože věříme, že 
historická paměť je důležitou součástí našich 

životů. 

Historické okénko na 
počátku tohoto úvod-
níku bylo tedy zcela na 
místě, protože Ústí nad 
Labem se v září zcela jistě 
stane na tři dny hlavním 
městem české historické 
vědy. Je to mimořádná 
událost a také příležitost 
pro ústeckou univerzitu, 
město i region. Když 
tedy potkáte v  třetím 
zářijovém týdnu zástupy 
chvátající se zavazadly 
směrem ke kampusu 

či na procházkách v  jeho okolí, kterým se 
na krku budou houpat visačky s  logy his-
torického sjezdu, buďte k nim vlídní, jsou to 
naši hosté. Věříme, že se jim u nás bude líbit 
a možná příště přijedou jen tak na výlet či 
svým přátelům a známým řeknou: Ty jsi ještě 
neviděl jelena sestaveného z  kostek mýdla 
a ten úžasný oltář v kostele sv. Floriána, tak to 
je tedy ostuda, rychle to naprav... 

Krásné září a nezapomeňte, Historie magistra 
Vitae!  

prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
historička, děkanka Filozofi cké fakulty UJEP

Z Á Ř I J O V Ý  Ú V O D N Í K
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12. sjezd českých historiků – Profesní setkání historiček a historiků ČR, které 
hostí Filozofi cká fakulta UJEP ve dnech 20.–22. 9. 2022 v  univerzitním 
kampusu je celorepublikovou akcí za účasti zahraničních delegací profesních 
historických organizací i významných hostů, jejíž součástí je i bohatý 
doprovodný program zaměřený na významné památky a místa spojená 
s historickými událostmi v Ústí nad Labem a okolí. Na podrobnosti jsme se 
zeptali děkanky fi lozofi cké fakulty prof. PhDr. Michaely Hrubé, Ph.D.

ÚSTÍ BUDE V ZÁŘÍ
HLAVNÍM MĚSTEM
ČESKÝCH HISTORIKŮ
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Jedná se již o 12. sjezd českých historiků. 
Od jaké doby a jak často se sjezdy konají?   
První sjezd českých historiků se konal 
v  roce 1937 krátce poté, co byla založena 
Československá společnost historická. Ve 
válečných letech to pochopitelně nebylo 
možné a po ukončení druhé světové 
války se ještě před únorovým převratem 
konal sjezd v  roce 1947. Pozdější sjezdy 
s  výjimkou toho, který se konal v  roce 
1966, byly poznamenány nastavením 
totalitního režimu, který nad výkladem 
dějin bděl a neumožňoval tak otevřené 
vědecké diskuse, o svobodném kontaktu 
s  badatelským prostředím na západ od 
našich hranic nemluvě. Po roce 1989 se 
konalo posledních pět sjezdů (počínaje 7. 
sjezdem historiků v roce 1993). Od té doby 
se historická setkání konají zhruba každých 
pět let, poslední sjezd se konal roku 2017 
v Olomouci. 

Jak je takové setkání organizováno?
Sjezdový výbor složený ze zástupců 
organizátora, což je Filozofická fakulta UJEP,  
a Výboru Sdružení historiků ČR – 
Historického klubu 1872 zhruba před 
rokem vybral tři hlavní sjezdová témata pro 
jednání (význam humanitního vzdělávání  
v dějinách, tři desetiletí historického bádání 
v  ČR a historie ve veřejném prostoru). 
Následně byla formou inzerce vyzvána 
odborná veřejnost, aby navrhla témata tzv. 
volných panelů, pak z téměř čtyřiceti návrhů 
bylo vybráno 39 panelů, do nichž se poté 
hlásili referenti. Tento kongresový koncept, 
který je osvědčený z  řady mezinárodních 
akcí, jsme doplnili o realizaci kulatých stolů 
na aktuální témata a též o doprovodný 
program. Na organizaci se podílí tým 
kolegyň a kolegů z  filozofické fakulty, 
pomocníky na místě sjezdu budou i desítky 
našich studentů a studentek. 

Je to evidentně velká akce, kolik 
očekáváte účastníků? 
Registrováno je téměř 600 účastníků, 
připočítat musíme i další hosty kulatých 
stolů a členy zahraničních delegací 
spřátelených profesních historických 
sdružení z Polska a Slovenska, hosty panelu 
německých historiků či vzácné hosty v čele 
s paní ministryní pro vědu, výzkum a inovace 
Mgr. H. Langšádlovou. Když jsem u čísel, tak 
mohu ještě doplnit, že celkem zazní 438 
referátů. 

Bude na sjezdu historiků i nějaký 
speciální host? 
Ano, zvykem bývá, že v  rámci slavnostního 
zahájení je proslovena i úvodní přednáška 
významného hosta. Tentokrát to bude prof. 
A. Soubigou ze Sorbony, který se ve svém 
vystoupení bude věnovat vztahu prvního 
československého prezidenta T. G. Masaryka 
a prvorepublikových historiků. 

Mluvila jste o doprovodném programu. 
Kam hosty sjezdu pozvete? 
Snažili jsme se v doprovodném programu 
nabídnout návštěvu nejzajímavějších míst 
v  Ústí nad Labem a okolí. Velký zájem je  
o památky saské renesance, tedy především 
kostel sv. Floriána v  Krásném Březně,  
o návštěvu expozice Naši Němci v ústeckém 
muzeu, o exkurzi do Krupky či oseckého 
kláštera a jeho knihovny. Nabízíme ale 
i procházky po Ústí nad Labem, např. 
ústeckou čtvrtí Klíše, která je urbanisticky 
velmi zajímavou částí historického Ústí  
a kolegové z naší fakulty připravili i průvodce 
s doprovodnými informacemi. Věříme, že se 
mnoho účastníků, kteří v našem kraji možná 
nikdy nebyli a registrují jen jeho nepříliš 
dobrý obraz z medií, změní názor a třeba se 
sem někdy ještě vrátí, aby ho lépe poznali.

-red- 



T
É

M
A

 M
Ě

S
ÍC

E

8

www.historieUsti2022.ujep.cz

„Pátrame Po reči iného“
doc. PaeDr. Viliam Kratochvíl, PhD.

Metodický princíp multiperspektivity vo výučbe dejepisu

Zájemci se mohou hlásit do 12. 9. 2022 

•	 na e-mailu: josef.marc@ujep.cz
•	 kapacita	účastníků	je	omezena
•	 místo	konání	je	Filozofická	fakulta	UJEP,	 

Pasteurova	13,	Ústí	nad	Labem	400	96

Anotace workshopu: 
Na	základě	učebních	figur	a	praktických	ukázek	práce	s	nimi	
V.	Kratochvíl	představí	možné	varianty	zacházení	především	
s	písemnými	prameny.	Analýza	jednotlivých	figur	poslouží	ke	
konkretizaci	představ,	co	znamená	moderní	a	perspektivní	výuka	
minulosti	ve	středoevropském	prostoru.

19. září 2022
Workshop pro učitele dějepisu
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Témata plenárních panelů: 
1) Význam humanitního vzdělávání v dějinách
2) Tři desetiletí historického bádání v ČR
3) Historie ve veřejném prostoru. Neutralita, instrumentalizace, aplikace

www.historieUsti2022.ujep.cz

Cena Josefa Pekaře, Cena sjezdového výboru a Cena děkanky FF UJEP 
za nejlepší posterovou prezentaci doktorandů a doktorandek, hosté 
ze zahraničí, doprovodný program: tematické exkurze, workshop pro 
učitele dějepisu.

12. SJEZD ČESKÝCH HISTORIKŮ
Profesní setkání historiček a historiků České republiky

20.–22. září 2022
Filozo cká fakulta Univerzity J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem 







PŘESNÉ ČASY A DATA PROJEKCÍ: 
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JAN ŽIŽKA 
SLIBUJE VELKOLEPOU 
PODÍVANOU

PREMIÉRA

8.9.

Historický fi lm Petra Jákla vypráví o počátcích husitského vojevůdce Jana Žižky 
na pozadí bouřlivých událostí roku 1402. Tato velkolepě pojatá fi lmová podívaná 
nás zavede do doby, kdy byl Žižka obyčejným žoldnéřem a svá nejslavnější léta 
měl teprve před sebou. 

12
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Režisérovi Petru Jáklovi se povedlo sehnat 
vynikající mezinárodní obsazení, s produkcí 
mu pomohl Cassian Elwes, který se podílel 
například na snímcích Mudbound nebo 
The Butler. V hlavních rolích 
se představí Ben Foster (Jan 
Žižka), Michael Caine, Til 
Schweiger, Sophie Lowe, 
Karel Roden a další. Snímek 
bude uveden do kin jak  
v originálním dabingu s čes-
kými titulky, tak v českém 
dabingu.

Film vypráví o zrodu nej-
slavnějšího vojevůdce čes- 
kých zemí. Žižka byl nájem-
ným žoldnéřem, ale stal se 
legendárním válečníkem, 
kterého nikdo nedokázal porazit. Už tehdy 
ale platil za výborného stratéga a i díky 
tomu se dostal do služeb šlechtice, jenž byl 

jedním z nejbližších rádců krále. Václav IV. 
je ale slabý panovník, říše se mu rozpadá 
pod rukama a moc si uzurpuje Jindřich z Ro-
žmberka. Válka ale ještě neskončila a když se 
do ní zapojí Žižka, všechno se změní...

Na konci 14. století jsou Země Koruny české 
zmítány tyranií a násilím. Jan Žižka a skupina 
jeho žoldnéřů jsou najati na ochranu 
králova zástupce. Jan prokáže skvělé 

strategické a bojové schopnosti. Následně 
je pověřen službou pro samotného krále, 
Václava IV.  Zemi ale ve skutečnosti ovládá 

Jindřich z Rožmberka, 
nejbohatší velmož 
království. Jan dostává 
další delikátní úkol: 
unést Rožmberkovu 
snoubenku Kateřinu. 
Tím se nevyhnutelně 
zaplétá do vysoké 
politiky. Od té chvíle 
nemá na vybranou. 
Musí bojovat.  Janovy 
žoldácké hodnoty se 
otřásají v základech. 
Vášeň, vina, chtíč  
i pomsta se stávají 
hnací silou jeho boje 
za spravedlnost a rov-
noprávnost obyčejné-

ho lidu. V této době se z nájemného 
žoldnéře stává legenda. Rodí se vojevůdce, 
který bude bojovat za vše, v co věří...

-li-
13
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Režisérka Beata Parkanová se vrací s mimořádně 
sugestivním portrétem rodiny Václava Vojíře, 
uznávaného notáře a maloměstské autority a jeho 
obětavé ženy Věry. Založením navzájem odlišné 
manžele spojuje nejen neokázalá ryzí láska, něha 
a přívětivost, ale i vzájemný respekt a etické 
principy, které nelze neobdivovat.

SLOVO

Jarmila se po ztrátě muže ocitne na životní 
křižovatce, kde se musí rozhodnout, zda 
zbytek života už jen trpělivě “přečká” nebo 
se vzepře a vrhne se do dobrodružství 
s nejistým koncem. Navzdory dobře 
míněným radám svých dospělých dětí 
si zvolí druhou možnost. Tou je život na 
chalupě v romantické divočině uprostřed 
Máchova kraje, kde to měl rád především 
její muž. Ten jí navíc v závěti odkázal 
vysloužilého cirkusového koně Buka.

BUKO

PREMIÉRA 15.9.

PREMIÉRA 29.9.

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

WWW.TMLG.LU

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

Naším cílem je
SPOKOJENÝ ZAMĚSTNANEC

M A R I T I M E    S H I P P I N G    S E R V I C E SM A R I T I M E    S H I P P I N G    S E R V I C E S
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Karel Roden, Vica Kerekes, Martin Myšička, Lukáš Latinák a další se sešli v novém 
komediálním snímku Tomáše Svobody. Ondřej je tvrdý obchodník a arogantní 
workoholik. V Praze vede velkou, úspěšnou fi rmu. Smyslem jeho života jsou peníze. 
Ondřej právě v Nebrasce dojednal životní obchod s bohatým investorem, který na okraji 
Prahy fi nancuje výstavbu luxusních rezidencí. Na cestě z Ameriky letadlo přelétá nad 
rezervací, kde právě probíhá pohřeb indiánského náčelníka. Duch indiána stoupající 
k nebi narazí do letadla a nedopatřením se vtělí do Ondřeje. A tento duch má o Ondřejově 
životě a jeho hodnotách rozhodně odlišné představy. Ráno doma Ondřeje probudí velmi 
neodbytný hlas v jeho hlavě. Hlas, který se rozhodl mu pomoci a změnit ho. Ondřej se 
však nezvanému návštěvníkovi nehodlá jen tak vzdát. Každodenní pracovní a rodinné 
problémy dostávají nový rozměr nejen pro Ondřeje, ale i pro jeho rodinu a kolegy. Mezi 
Ondřejem a duchem začíná neúprosný, divoký souboj plný situační komiky. 

INDIÁN
PREMIÉRA

22.9.

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



MINAMATA
Minamata je 115 minutový dramatický snímek z roku 2020, který na svou premiéru 
čekal až do teď. Film je režírovaný Andrewem Levitasem podle stejnojmenné 
knihy Aileen Mioko Smith a W. Eugene Smith. Ve fi lmu můžeme vidět Johnnyho 
Deppa, který ztvární hlavní postavu tohoto téměř dvouhodinového snímku. 
Kromě Deppa uvidíme také známého japonsko-amerického herce Hiroyukiho 
Sanadu (Avengers: Endgame, Poslední samuraj, Ring) nebo legendárního 
britského herce Billa Nighyho (Láska nebeská, Báječný hotel Marigold).
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William Eugene Smith (Johnny Depp) se 
proslavil jako jeden z nejuznávanějších 
fotoreportérů druhé světové války. 
Na začátku sedmdesátých let ale žije 
samotářsky, odloučený od společnosti 

a rezignující na svou kariéru. Změna nastane 
v moment, kdy jej redaktor slavného 
časopisu Life Robert Hayes (Bill Nighy) tajně 
vyšle do japonského rybářského města 

Minamata. Zdraví a život jeho obyvatel 
a především dětí je zde totiž po desetiletí 
ohrožováno jedovatou rtutí, kterou do moře 
bezohledně vypouští chemická továrna 

Chisso Corporation. Smith se ponořuje 
do místní komunity, dokumentuje svými 
fotoaparáty jejich úsilí žít a přežít, jejich 
vášnivé tažení za uznání viny a odškodnění 
ze strany Chisso Corporation. Smith 

vyzbrojen pouze svým fotoaparátem a si-
lou obrazu dává svým snímkům z toxické 
vesnice srdcervoucí lidský rozměr a jeho 
počáteční úkol se mění v životní poslání. 

Film Minamata, který vychází ze strhujícího 
skutečného příběhu, je vykupitelským 
a emotivním příběhem o vítězství nad 
nepřízní osudu a o tom, že každý z nás má 
v sobě sílu něco změnit. 

Samotný Johnny Depp se k tématice fi lmu 
vyjadřuje tak, že je to především příběh 
o lidskosti, kdy si klade otázku: „Jak moc 
s nimi dokážu soucítit?” A tím vyvstává další 
otázka: „Soucítíte s nimi dost na to, abyste 
se aktivně zapojili?” To, co se na ostrově 
odehrává, mělo být už dávno zastaveno. Ale 
nestalo se.

-li-
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Naše rma
působí na trhu 

tisku a reklamy
již celých 27 let.

Přijďte nás navštívit
v Ústí n/L nebo Děčíně

a využijte širokou nabídku
našich služeb v tomto oboru.

Tiskneme fotograe,
diplomy, vouchery, plakáty,

svatební oznámení, studentské
práce, prezentace a mnoho dalšího.

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

Kopírujeme, tiskneme
a kompletujeme projektové dokumentace,

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

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

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

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

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

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

8:00 - 17:007:00 - 17:00
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Festival KULT je největší divadelní přehlídkou v Ústeckém kraji. Pestrá 
dramaturgie nabízí činohru, taneční a pohybové divadlo, nový cirkus i alternativní 
experimenty. Během 24 ročníků festival nabídl přes 400 programů.
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V ÚSTÍ NAD LABEM PROBĚHNE 

JUBILEJNÍ 25. ROČNÍK 
FESTIVALU KULT

Festival probíhá standardně v říjnu. Letos 
tomu nebude jinak a v termínu od 12. do 
22. října proběhne již 25. ročník festivalu. 
Letošní rok se můžete těšit na různorodá 
představení, která proběhnou v sálech 
Činoherního studia, Veřejného sálu Hraničář, 
Severočeského divadla a na dalších místech. 
Součástí programu bývají i site-specifi c 
představení, která se realizují v netradičních 
prostorách a ve veřejném prostoru.

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 ja-
kým způsobem refl ektuje současné divadlo. 

Hlavní program je velice pestrý. Můžete 
se těšit například na představení V.O.S.A. 
Theatre, které započne letošní ročník 
festivalu. Činoherní studio si připravilo 
pohádku básníka Karla Šiktance – 
Svatojánský oheň a divadlo Demago uvede 
jubilejní hodinovou improvizovanou 
performanci pojmenovanou Vypráskané 
výročí s obsazením Jiřího Maryšky.

V rámci doprovodného programu se můžete 
těšit například na duo Bratři - nový objev 
na české elektronické scéně. Bratři zahrají 
12. října od 21 hodin ve Veřejném sále 
Hraničář. DJ mʊdʌki si připravila vinyl set, 
který proběhne 19. října od 21 hodin ve 
Veřejném sále Hraničář. Kompletní program 
najdete na www.festivalkult.cz.
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Osobně od 51. sezóny očekávám mnohé: připravili jsme v mých očích 

kompaktní a divácky atraktivní dramaturgický plán, který je – na rozdíl 

od minulých sezón – výrazně autorský.

Sám se tak vydávám na neprobádaná území, kde jsou lvi, abych 

parafrázoval podtitul jedné z chystaných premiér. A jsem zvědavý, 

nakolik v sobě dokážu překročit často už zautomatizované způsoby 

myšlení i režijní postupy.

Zvědavost vůbec dominuje. Uvažuju nad tím, co všechno se o sobě 

během práce, která bude dozajista jinak strukturovaná, navzájem 

dozvíme. Nakolik to vše bude rezonovat s našimi diváky.

Klíčové je pro mě, že soubor zůstává beze změn – a může tak na

vá zat na souhru z minulých sezón.

Ostatní se uvidí.

David Šiktanc
umělecký šéf Činoherního studia

Premiéry 51. sezóny 

r. David Šiktanc 14. října 2022

r. David Šiktanc 31. března 2023

r. Adam Svozil 27. ledna 2023

r. Michal Hába 26. května 2023

Svatojánský oheň

HANZELKAZIKMUND 
(zde jsou lvi)

Jídelní vůz

Peer Gynt



Září

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

Slavnostní zahájení 51. sezóny

Sen noci svatojánské

Anšlus

pá

ne

so

19.00

20.00

20.00

Divadelní foyer

hrad Střekov

Muzeum města Ústí nad Labem

Černá sanitka
pá 21.00 dle GPS

Černá teenagerská komedie.

Nejhranější Shakespearova komedie znovu v Činoherním studiu!

Spolu žít nedokážem. A bez sebe žít nemůžem. 

Vzpomínáme namísto toho, abychom žili.

Šokující odhalení! Tajemství, která neměla být nikdy vyzrazena!

+ Vernisáž výstavy obrazů Zbyňka „Byndi“ Roubala

2. 9.

16. 9.

4. 9.

3. 9.

Bratrstvo kočičí pracky
út 18.00 Muzeum města Ústí nad Labem

6. 9.

Stepní vlk
so 19.00 Velký sál

17. 9.

Off-program

Ozvěny Letní štace

Ozvěny Letní štace

Ozvěny Letní štace

Ozvěny Letní štace

Derniéra

Derniéra

Višňový sad
pá 19.00 Velký sál

23. 9.

Mluviti pravdu
čt 19.00 Velký sál

Epopej dvacátého století o hodnotě lidského života.

O višně je potřeba pečovat, aby rostly a plodily. To už dnes ale nikdo neumí.

22. 9.

Lidojedi
so 19.00 Velký sál

24. 9.

Den člověka
út 19.00 Studiová scéna Obejvák

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

27. 9.

Mluviti pravdu
pá 19.00 Velký sál

30. 9.

V cateringové agentuře Mlsný Jack pro kšeft udělají cokoli.

Dny české a německé kultury

Jednotlivec v životním zápase s neustále se měnící ideologií.

Tady je všechno ještě možné
út 19.00 Velký sál

20. 9.
Mezičas v prázdném prostoru haly. Výjevy mimo zorné pole.
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Dne 27. září v 19 hodin se v Krušnohorském divadle v Teplicích odehraje komedie 
s “jemně erotickými” prvky, která se v Praze stala kultovním představením. 

SKANDÁLNÍ 
KOMEDIÁLNÍ HRA LORDI 
SE VRACÍ NA SCÉNU

Skandální salonní komedie na motivy 
korespondence Oscara Wildea a Robbieho 
Rosse pojednává o třech lordech, kteří mezi 
sebou hrají hru, ve které si rozdělují dámy. 
Za sexuální úspěchy či neúspěchy s nimi si 
nadělují červené a černé body. Až jednoho 
dne se jim celá situace nekontrolovatelně 
vymkne z rukou a jejich tajné přátelství se 
málem zhroutí kvůli zradě, které se jeden 
z nich dopustí. Konverzační salonní komedie 
je plná gagů, nečekaných zvratů a slovního 
humoru z prostředí anglické šlechty. Lord 
Buttfi eld (Peter Serge Butko) je upovídaný 

křupan, který si hraje na lorda, ale ve 
skutečnosti je vše jinak. Lord Remington 
(Martin Hofmann) je naopak vzdělaný 
suchar a intelektuál. A třetí, lord Bobkins 
(Filip Rajmont) je v celém příběhu jakýmsi 
prostředníkem a smiřovatelem. 

A nyní trocha upozornění. Představení je 
podle všeho nevhodné pro mládež do 15 
let a puritánsky založené dámy. O režii se 
postaral Peter Serge Butko. Lístky je možné 
zakoupit přes ticketportal.cz 

-li-
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27.9. - 19.00
LORDI

Švandovo divadlo

Vstupenky již v prodeji.
Krušnohorské divadlo Teplice - Velký sál

MŮŽETE SE TĚŠIT

14.9. - 19.00
HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE

JIŘINA BOHDALOVÁ A DAVID KRAUS 

Vstupenky již v prodeji.
Dům kultury Teplice - Estrádní sál

Rezervace vstupenek • www.dkteplice.cz • tel.: 417 515 940

Vstupenky již v prodeji.
Vnitřní nádvoří Regionálního muzea Teplice

3.9. - 20.00
SPOLEČENSTVO VLASTNÍKŮ

součást open festivalu Divadlo na zámku

26.9. - 19.00
ONDŘEJ RUML

PÍSNĚ, ŠANSONY A DALŠÍ HARAMPÁDÍ

Vstupenky již v prodeji.
Dům kultury Teplice - Estrádní sál
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ÚSTÍ
AKCÍ

Zahajovací koncert Ústeckého folkového podzimu 2022. Po dlouhé době 
opět v Ústí jedna z největších hvězd našeho folku.

VLASTA REDL S KAPELOU
Zahajovací koncert Ústeckého folkového podzimu 2022. Po dlouhé době 

Hrají: P.G.H., Beda, Patricio Strix, 
Stefunno.

TECHNO 
HAMMER NIGHT

9.9. / 22.00 / KLUB KLADÍVKO

Koncert oceňované britské kapely.

THE MENTULLS (UK)

7.9. / 20.00 / NÁRODNÍ DŮM

(UK)

Oblíbený multikulturní festival. Můžete se těšit na 3 hudební 
pódia, workshopy, divadla, ochutnávky, atrakce 

pro děti, etnostánky a další.

BAREVNÁ PLANETA 

10.9. / 13.30 / MĚSTSKÉ SADY

15.9. / 19.30 / NÁRODNÍ DŮM
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Vystoupí DJ Retro Music Hall: Dom Quark, Mark Dee a další.

AFTERLIFE NIGHT IS BACK

Účinkují: Pavel Větrovec - klavír, 
Alena Průchová - zpěv a František 
Raba - kontrabas.

17.9. / 16.15 

KONCERT V KOSTELE
NANEBEVZETÍ PANNY 
MARIE - CÍRKVÍCE

Účinkují: Pavel Větrovec - klavír, Bohatý kulturní program, křest 
časopisu.

8 LET HRANIČÁŘE

16.9. / 16.00
 VELKÝ SÁL HRANIČÁŘ

Nekorektní politický podcast Bohumila Pečinky, Petrose 
Michopulose a Martina Bartkovského.

KECY & POLITIKA V ÚSTÍ

15.9. / 18.30 / VELKÝ SÁL HRANIČÁŘ

23.9. / 22.00 / KLUB KLADÍVKO
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Devadesátková taneční legenda Scooter v čele se zpěvákem H.P. Baxxterem 
vystoupí v rámci svého tour God Save The Rave v České republice. Jedním ze tří 
koncertů bude i koncert v Ústí nad Labem, a to 7.10. na Zimním stadionu. Skupina 
poskytla Enteru exkluzivní rozhovor. 

SCOOTER
EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR

V rámci turné God Save The Rave vy-
stoupíte v říjnu ve třech městech v ČR. 
Těšíte se na české fanoušky?
Těšíme se na celé turné, protože jsme 
stejně jako všichni ostatní dva roky pořádně 
nevystupovali. Víme, že máme ve vaší zemi 
početnou fanouškovskou základnu a moc si 
toho vážíme.

Součástí vystoupení bude nová audio-
vizuální show a také různé speciální 
efekty, je to tak?
Snažíme se dělat jedinečnou show a s tím 
jsou spojené i speciální efekty, na kterých 
nám záleží. Chceme, aby to byl pro fanoušky 
opravdový zážitek a ne jen běžný koncert. 
Budeme jako vždy pompézní a styloví.
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V rámci letošního turné jste odehráli 
plno koncertů na domácí půdě, ale také  
v mnoha dalších evropských státech. Je to 
všude stejné nebo byly koncerty, 
kde vás třeba něco překvapilo, ať 
už mile nebo naopak?
Víte, je to v něčem stejné a zároveň 
pokaždé jiné. Máme stylově 
podobnou show nastavenou tak, 
abychom všude předvedli perfektní 
vystoupení hodné Scooteru. Máme 
- pro někoho možná překvapivě 
- obrovský úspěch v Anglii, kde 
vyprodáváme velké haly. Já sám 
jsem velkým fanouškem Koruny  
a UK.

Uslyší fanoušci na koncertech v České 
republice spíše novější tvorbu nebo zazní 
i starší klasika jako Hyper, Hyper, How 
Much Is the Fish?, Ramp! a podobně?
Na každém turné se snažíme něčím novým 

překvapit. Hrajeme aktuální tvorbu, ale 
samozřejmě i všechny naše klasické hity. 
Celé se to snažíme pojímat jako naše best 
off a každý koncert si naprosto užíváme.

Jednou z Vašich nejznámějších písní je 
Faster Harder Scooter. Baví vás v tomto 

duchu stále posouvat jak svou tvorbu, 
tak i celkovou show? Kde na to berete 
energii?

Milujeme cestování po celém světě a ener-
gii čerpáme právě během cest. Také se rádi 
bavíme. Někdy se stává, že překvapíme 
fanoušky a bavíme se s nimi v jejich městě 
i po koncertě. 

Koncerty se měly v ČR 
odehrát už dříve, ale byly 
odloženy kvůli pandemii 
Covid-19. Jak jste namísto 
koncertování strávili tohle 
období?
Hodně jsme pracovali, ale také 
odpočívali. Hlavně jsme se 
však těšili na to, až budeme 
zase v kontaktu s našimi 
fanoušky a že konečně zase 
pojedeme koncertní turné, 
kde jim budeme předávat naši 
energii.

Chystáte v nejbližší době nějaké 
novinky?
To se brzy dozvíte. Zatím vypouštíme singly 
a různé remixy, které se nashromáždily 
během covidového období.

Děkuji za rozhovor.                                      -es-
31

H
U

D
B

A



32

H
U

D
B

A



33

H
U

D
B

A



34

H
U

D
B

A
 /

 A
K

C
E



35

A
K

C
E



16.9.2022
20:00 | 490 K

Zámek D ín
Jižní zahrady

ÚNIKOVKA
www.zamekdecin.cz
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Informace a pravidla soutěže na www.mesto-chlumec.cz

Kaple Nejsvětější Trojice

Kostel sv. Havla

Kaple Panny Marie 

Pomník generála 
Vandamma

Jubilejní památník 
Bitvy 1813

Martínkovna

Historické smírčí kříže

Křížová cesta
na Horku

a jiné...

Připravujeme:
22. 10. Drakiáda     •     5. 11. Country bál
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XIII. Den Severní TeraSy

                   aneb

       LeDové kráLovSTví
                       na Laguně

neděle 4. září 2022
v Centrálním parku na Severní Terase

  9:009:00 Dřevosochání – Ledové království naDřevosochání – Ledové království na Severní Terase
12:00 Otevření tržiště se stánky 
14:00 Zahájení programu – soutěže pro děti, koulování se skutečným sněhem, stavění ledového hradu,

ledový bar pro dospělé, Ledová královna Elza, Olaf, víly, sněhuláci, ledová taneční vystoupení,
ledový fotokoutek, malování na obličej, jízdy na konících, kolotoče a spousta dalšího… 

14:30 Ledové království I. – Elza s Annou přicházejí 
15:30 Ledová diskotéka pro děti
16:00 Ledové království II. – Ahtohallan je zamrzlý
16:30 Zvuková zkouška orchestru SD
17:45 Kapela MIX 77
18:00 Dřevosochání - finále
19:00 Open air koncert orchestru a sboru Severočeského divadla Ústí nad Labem

nejkrásnější melodie klasické hudby
G. Bizet: Předehra z opery Carmen, W. A. Mozart: Turecký pochod, J. Offenbach: Barcarolla, Hoffmanovy povídky,
A. Dvořák: Largo z Novosvětské symfonie, Humoreska, J. Strauss: Na krásném modrém Dunaji, A. Chačaturjan: Šavlový 

opery Carmen, W. A. Mozart: Turecký pochod, J. Offenbach: Barcarolla, Hoffmanovy povídky,
krásném modrém Dunaji, A. Chačaturjan: Šavlový 

opery Carmen, W. A. Mozart: Turecký pochod, J. Offenbach: Barcarolla, Hoffmanovy povídky,

tanec, P. I. Čajkovskij: Labutí jezero, B. Smetana: Skočná, Proč bychom se netěšili z opery Prodaná nevěsta, G. Verdi: 
A. Dvořák: Largo z

I. Čajkovskij: Labutí jezero, B. Smetana: Skočná, Proč bychom se netěšili z opery Prodaná nevěsta, G. Verdi: 
A. Dvořák: Largo z Novosvětské symfonie,

I. Čajkovskij: Labutí jezero, B. Smetana: Skočná, Proč bychom se netěšili z opery Prodaná nevěsta, G. Verdi: 
Novosvětské symfonie, krásném modrém Dunaji, A. Chačaturjan: Šavlový 

I. Čajkovskij: Labutí jezero, B. Smetana: Skočná, Proč bychom se netěšili z opery Prodaná nevěsta, G. Verdi: 
krásném modrém Dunaji, A. Chačaturjan: Šavlový 

Slavnostní pochod z opery Aida, Sbor židů z opery Nabucco, L. v. Beethoven: Óda na radost aj.
20:45 Ledové království III. – Elza se zlobí – světelná show Řád Černých rytířů

Slavnostní pochod z
Ledové království III. – Elza se zlobí – světelná show Řád Černých rytířů
Slavnostní pochod z opery Aida, Sbor židů z opery Nabucco, L. v. Beethoven: Óda na
Ledové království III. – Elza se zlobí – světelná show Řád Černých rytířů

opery Aida, Sbor židů z opery Nabucco, L. v. Beethoven: Óda na radost aj.
Ledové království III. – Elza se zlobí – světelná show Řád Černých rytířů

radost aj.

21:00 Finále Ledové království s velkým závěrečným ohňostrojemvelkým závěrečným ohňostrojem

Akce se koná za finanční podpory Ústeckého kraje
a Magistrátu města Ústí nad Labema Magistrátu města Ústí nad Labema Magistrátu města Ústí nad Labem

XIII. Den Severní TeraSy

                   aneb

       LeDové kráLovSTví
                       na Laguně

neděle 4. září 2022
v Centrálním parku na Severní Terase

Open air koncert orchestru a sboru Severočeského divadla Ústí nad Labem
nejkrásnější melodie klasické hudby



H
U

D
B

A

47



Piknik’s Klíše je díky svý poloze poblíž 
univerzity oblíbeným místem hladovejch 
studentů, ať už se vracej ze školy nebo z párty. 
Zdejší velký porce zasytí i toho největšího 
jedlíka a navíc - tenhle kebab je fakt poctivej. 
A i když nejsi student, tak se tu můžeš stavit 
posedět, protože tahle kebabárna nabízí 
příjemný posezení a nejen fastfoodovou 
klasiku s pár stolky, odkud bys chtěl rychle 
pryč. Co se týče samotnýho kebabu, tak si 
tu můžeš dát jak klasickej döner na několik 
způsobů tak třeba oblíbenej kebab v tortille, 
kterej prostě čapneš a jdeš. 

Oblíbený jsou taky Pide, těstový “loďky” 
plněný masem, sýrem, zeleninou 
a podobně. Piknik’s ovšem potěší i vege-
tariány. Pro ně tu je přichystaná slušná várka 

jídel včetně výborný tortilly s falafelem nebo 
halloumi. Nechceš se moc cpát? Dej si salát. 
Třeba s tuňákem nebo mozarellou. A ano, 
najdeš tu i pizzu, bez ní by to snad ani nešlo. 

Na milovníky týhle italský speciality tu 
čekají klasiky jako Margherita, Salami, 
Žampionová, Sýrová, Calzone nebo třeba 
Kebab pizza a další. No a když ti po dobrym 
obědě nebo večeři trochu slehne, určitě si 
dej zdejší tureckej čaj a k němu sladkou 
baklavu. A jestli chceš naprostou pohodičku, 
nech si k tomu zapálit shishu, protože tu 
tady maj kluci taky. Skvělou zprávou je, že 
si všechny dobroty můžeš nechat přivézt, 
a to přes Dáme jídlo nebo Jídlo pod nos. 
A to se vyplatí :)                       

-s BOBem se nadLabem-
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Kebab je jídlo, který má po ceým světě početnou základnu fanoušků. U nás 
v Čechách už si to bez něj neumíme představit, protože když přijde velkej hlad, 
obzvlášť třeba po párty nebo během náročnýho pracovního dne, tak je kebab 
častou volbou. V Piknik’s Klíše ho maj v mnoha obměnách a k němu další dobroty 
- pizzu, tortilly, saláty nebo těstoviny... Tak se pojďme mrknout blíž.

KDYŽ 
MÁŠ HLAD, 
DEJ SI KEBAB 
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ZÁŘÍ MĚSÍCEM  
NESLYŠÍCÍCH

Cestující městské hromadné dopravy 
se dne 15. září 2022 budou moct setkat  
s osobami se sluchovým postižením a s tý-
mem ústecké pobočky Tichého světa. Bude 
se jednat o linku č. 54, akce potrvá od 9:00 
do 13:00. Ti, kteří budou mít zájem, se 
budou moci seznámit se základy znakového 
jazyka, dozví se, jak porozumět osobám se 
sluchovým postižením a naučit se s nimi 
lépe komunikovat.

Osoby se sluchovým postižením to nemají 
v komunikaci jednoduché. Věděli jste, že 
mateřským jazykem neslyšících je znakový 
jazyk, a proto mají někteří problémy plně 
porozumět psanému textu? Věříme, že  
z kampaně, kterou v letošním roce pořádáme 
poprvé, se stane přínosná osvětová tradice. 

,,Cílem společného snažení organizátorů je 
seznámit veřejnost s problematikou osob se 
sluchovým postižením a tímto způsobem 
přispět k lepšímu porozumění mezi světem 
slyšících a světem neslyšících. Dopravní 
podnik města Ústí nad Labem se snaží 
každoročně podporovat několik podobných 
veřejně prospěšných projektů a aktivit“, 
uvedla výkonná ředitelka DPmÚL Simona 
Mohacsi.

Měsíc září je významným měsícem v dě- 
jinách a kultuře neslyšících. Tichý svět 
každoročně pořádá osvětovou akci 
Deafember s tím, že letošním tématem 
je získaná ztráta sluchu.V průběhu celého 
měsíce bude Tichý svět informovat veřejnost 
prostřednictvím videí, článků, diskusí  
a dalších akcí nejen v online prostoru, ale  
i napříč celou republikou. Cílem je upozornit, 
že ztráta sluchu může potkat každého z nás 
a že by každý z nás měl dbát na patřičnou 
ochranu. Nedostatečná ochrana sluchu, 
pobývání v hlučném prostředí, nemoc či 
stáří. To jsou hlavní příčiny poškození či ztrá- 
ty sluchu a každému z těchto témat je 
věnován jeden týden. 

„V rámci Deafemberu připravujeme spoustu 
akcí po celé České republice,” potvrzuje 
Marie Horáková, ředitelka Tichého světa  
a poodhaluje nabitý program: “Například 
budeme pořádat ukázkovou online hodinu 
znakového jazyka, potkáte nás na festivalu 
Taška fest v Kladně, na Neslýchané akci na 
náměstí Svobody v Brně, v Tiché tramvaji, 
která bude jezdit po Liberci či nově v Tichém 
trolejbusu v Ústí na Labem. Těšit se ale 
můžete na mnohem víc.”

-TS-
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Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. ve spolupráci s ústeckou pobočkou 
Tichého světa, o.p.s. v rámci Deafemberu - měsíce osob se sluchovým postižením, 
zve na akci Tichý trolejbus.
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15. ZÁŘÍ
9 - 13 HODIN

NA TRASE 
LINKY Č. 54
VŠEBOŘICE - DOBĚTICE TOČNA

Mediálním partnerem
akce je Enter.

TICHÝ
TROLEJBUS

VE SPOLUPRÁCI S
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Ústí nad Labem
Severočeské vědecké knihovnyVybrané akce

5.9. | 16.30

Divadlo Toy machine: Rok českých písniček
Hudebně-divadelní pořad ve dvou jazycích pro děti z Ukrajiny i z Čech. 

Lidové písně s živou hudbou a veselé divadelní představení HRRR NA DRAKA. 

Drak byl odedávna v pohádkách symbolem válek, proto musí být poražen! 

Místo: Dvůr knihovny (při špatném počasí sál 3. patro), W. Churchilla 3 | Vstupné: zdarma

10. - 11.9. | 9.00 - 16.00

Dny Evropského dědictví
Chybou zaměstnance naše knihovna uvízla v čase. Ocitáme se dávno před naším 

letopočtem a zmatený zaměstnanec není schopný svou chybu napravit. 

Pomůžete mu a zachráníte krom něj i celou knihovnu? A stihnete vše dříve, 

než zůstane knihovna navždy uvězněna v čase? 

Místo: W. Churchilla 3 + Velká Hradební 49 | Vstupné: zdarma

19.9. | 17.00 

Neslyšící a jejich kultura 
– mýty, stereotypy a nepravdy

Září je významným měsícem v dějinách a kultuře neslyšících. A je to také ideální měsíc 

pro to, abyste se o světě a životě lidí s postižením sluchu dozvěděli něco víc. 

Organizace Tichý svět, která poskytuje osobám s postižením sluchu všestrannou 

podporu v podobě sociálních služeb, pořádá v září každoroční osvětovou akci Deafember.

Místo: W. Churchilla 3, přednáškový sál | Vstupné: zdarma

21.9. | 17.00 a 18.30 

Noc literatury
aše knihovna se v letošním roce rozhodla zapojit do 16. ročníku celorepublikové 

kampaně Noc literatury, jejímž cílem je představit posluchačům 

díla současných evropských autorů.

Místo: CEMMTECH (Pasteurova 7), Café Maryša (Velká Hradební 49) | Vstupné: zdarma

VÍCE O VŠECH AKCÍCH KNIHOVNY SE DOZVÍTE NA WWW.SVKUL.CZ
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V úterý 23. 8. 2022 v 7:00 hodin ráno 
započaly fi nální přípravy na transport slonice 
Delhi do francouzského chovatelského 
zařízení EHEES. Nejprve bylo nutné vyměnit 
tréninkový kontejner za transportní, který 
dopravila přepravní fi rma specializovaná 
na transporty slonů. „Kontejner je speciálně 
upraven na přepravu slonů. Je vyšší než 
ty běžné, má větrací otvory, ventilaci 
a samozřejmě několik uzavíratelných oken 
pro kontrolu a péči o slona během cesty," 
popisuje přepravní bednu vrchní chovatel 
slonů Jan Javůrek. Pro transport bylo 
velmi důležité, aby byl celý tým dokonale 
sladěn. Vše se vyvíjelo podle plánu, který 
byl připravován několik týdnů. Vlastní 
nástup do transportní bedny trval i díky 
předchozímu tréninku necelých 15 minut. 
Jeřáb pak vyzdvihl kontejner z výběhu na 

návěs a přepravce se okamžitě vydal na 
třicetihodinovou cestu do Francie. 

Transport kromě francouzského chovatele 
Tonyho Verhulsta, kameramana Toma 
Swensona, veterinářky Florence Ollivet-
Courtois a ředitelky zoo Ilony Pšenkové 
doprovázeli také všichni tři naši chovatelé, 
aby Delhi v prvních dnech usnadnili 
adaptaci na nové prostředí. „Vlastnímu 
transportu předcházela dlouhá příprava 
včetně přivykání na přítomnost 
transportního kontejneru a seznamování 
se s francouzskými chovateli. Všichni, včetně 
Delhi, odvedli obrovský kus práce. Dva týdny 
před odjezdem Delhi byl v zoo právě kolega 
Tony Verhulst z EHEES, který se snažil Delhi 
více poznat a získat si její důvěru, která je 
pro práci se slony velmi důležitá," říká hlavní 

Ve dnech 23. a 24. 8. 2022 proběhl dlouho plánovaný transport slonice Delhi 
ze ZOO Ústí nad Labem do francouzského zařízení Elephant Haven – European 
Elephant Sanctuary (EHEES).

SLONICE DELHI 
ÚSPĚŠNĚ PŘEVEZENA 
DO FRANCIE 

Z
O

O
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zooložka Petra Padalíková. „Poděkování patří 
všem, kteří se podíleli na transportu a jeho 
přípravě, obzvláště pak našim chovatelům, 
francouzským kolegům a pracovníkům 
logistiky, za profesionální přístup, díky 
kterému vše proběhlo rychle 
a hladce" dodává ředitelka 
Pšenková. Cesta dlouhá 
více jak 1500 kilometrů 
probíhala bez problémů. 
Během zastávek byla Delhi 
kontrolována chovateli a ve- 
terinární lékařkou. Delhi 
ochotně přijímala pamlsky 
a při noční osmihodinové 
přestávce i krmivo. Pravidelně 
jí byla podávána voda. „Delhi 
je velmi bystrá, rychle se učí,  
a tak cestu snáší skvěle, vše probíhá dle 
plánu", chválila transport veterinářka Flo-
rence Ollivet-Courtois. Do cíle dorazil celý 
tým ve středu 24. 8. po šestnácté hodině. 
Kolegové z EHEES byli na předem avizovaný 
příjezd dobře připraveni. Z důvodu vzrů-
stajících teplot bylo nezbytné ihned zahájit 
složení kontejneru již přistavěným jeřábem. 
Vše šlo díky souhře obou týmů hladce.

Po prvotním zaváhání při výstupu z kon-
tejneru se Delhi začala ihned věnovat 
připravenému krmivu. Obě slonice Gándí 
a Delhi nevykazovaly žádné známky stresu, 
agrese ani nervozity. Momentálně má 

Delhi k dispozici dva boxy, jeden s pískem 
a druhý se speciální gumovou podlahou. 
Jelikož první reakce mezi slonicemi byly 
velmi pozitivní, přistoupí dnes chovatelé 
k bližšímu kontaktu obou zvířat přes 

bariéru ve venkovním výběhu. K přímému 
spojování dojde v návaznosti na jejich 
následné reakce.

Delhi byla přesunuta do EHEES po pečlivém 
zvážení a na doporučení koordinátora 
evropského ex-situ programu. Pavilon 
slonů v Zoo Ústí nad Labem již nesplňuje 
podmínky moderního chovu slonů, a proto 
bylo rozhodnuto o jejím přesunu, viz. TZ 
ze dne 12. 4. 2022. Po úhynu slonice Kaly  
v roce 2019 zde byla Delhi jediným cho-
vaným slonem, což je s ohledem na sociální 
způsob života slonů pro nové vedení zoo 
neakceptovatelné. Zoo se však i přes odvoz 
slonice Delhi chovu slonů nevzdává. Počítá 
s ním i v rámci nově vytvořeného plánu 
rozvoje zoo, tzv. generelu. Pro tento projekt, 
nazvaný „Sloní pláně", je však nutné rozšířit 
areál na rozlehlé louky Mariánského vrchu, 
kde by měl vzniknout pavilon pro skupinu 
sloních býků dle nejnovějších standardů. 
Stávající pavilon slonů s přilehlými výběhy 
se zoo chystá přebudovat na „Asijský dům", 
kde naleznou domov orangutani bornejští  
a další ohrožené druhy asijské fauny.

-vl, zoousti.cz-
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Výstava v Oblastním muzeu v Děčíně představuje obyčejný život v Sudetské župě 
v letech 1938-1945. Jejímu hlavnímu autorovi doc. Mgr. Martinu Veselému PhD.  
z Filozofi cké fakulty UJEP jsme položili několik otázek.

NADĚJE, 
ZKLAMÁNÍ A STRACH 

Proč se výstava jmenuje Naděje, zklamání 
a strach? 
Tento projekt navazuje na mou předchozí 
malou bannerovou výstavu a velkou 
knižní monografi i s názvem Zklamání, 
strach a naděje. Obdobné pocity postupně 
zažívali Češi, kteří před válkou a za války 
žili na rozsáhlém území tzv. sudetské 
župy. Děčínská výstava je ale koncipována 
z pohledu tehdejších většinových obyvatel, 
tj. českých, resp. sudetských Němců. S nadějí  
vstupovali do nového období. Ta se však 
v průběhu let změnila ve zklamání, a na-
konec i ve strach z toho, co stane, pokud 
nacistické Německo padne.

Na téma a období druhé světové války 
vzniká celá řada výstav i publikací. V čem 

je výstava v Děčínském muzeu unikátní?
Zejména úhlem pohledu. Nezaměřujeme 
na válečné události, odboj či holocaust. Ve 
středu zájmu je  každodenní život tehdejších 
obyvatel Děčínska. Představujeme zde 
mimo jiné unikátní soubor fotografi í, který 
je doplněn poznatky z mého dlouhodobého 
výzkumu, mimo jiné bylo možné využít velmi 
dobře zachovaný soubor situačních hlášení 
landráta tehdejšího okresu Děčín-Podmokly. 
Výstava ukazuje mj. i to, jak snadno se lidé 
v běžném životě dokáží adaptovat na totalitní 
režim i realitu válečného nedostatku.

Velkou část výstavy tvoří fotografi e. Čím 
jsou zajímavé? Která fotografi e na vás 
zapůsobila nejvíce (a proč)?
Fotografi e, které návštěvníci na výstavě uvi-

62

K
Ř

ÍŽ
E

M
 K

R
Á

Ž
E

M



dí, jsou jen malým výběrem z velmi roz-
sáhlého  souboru, který nám laskavě dal  
k dispozici Státní okresní archiv v Děčíně. Je-
ho původcem byl Karl Spernol, 
který žil na Starém Městě a pra- 
coval v železničním závodě říš- 
ských drah v Podmoklech. Do-
kázal citlivým okem zachytit 
rodinné události a momentky, 
stejně jako své kolegy v za-
městnání, nebo zajímavosti 
z cest po župě od Chebu po 
Jizerské hory či ve „staré Říši“. 
Pokud bychom nevěděli, v jaké 
době autor své snímky pořídil, 
asi bychom ani nepostřehli, 
že byla válka. Snímky nám 
posloužily jako odrazový bod 
pro reflexi různých témat 
– nálady obyvatel, zásobování, válečných 
Vánoc, dopravy atp. Velmi mi utkvěla zejména 
fotografie jeho dcerky, kterou vyfotil s helmou 
a puškou. Kontrast mezi dětským výrazem, 
jejím oblečením a zbraní je děsivý. Proto se 
tato fotografie nakonec stala i symbolem 
výstavy. Na výstavě prezentujeme něco přes 
90 fotografií, další pak publikujeme v ka-
talogu, který je možné zakoupit v pokladně či 
e-shopu Oblastního muzea v Děčíně.

Vyšly k výstavě ještě nějaké další publi-
kace?
Stěžejní publikací je zmíněný katalog, který 
přináší širší výběr fotografií i rozšiřující 
informace o každodenním životě za války 
na Děčínsku. Ve spolupráci s Filozofickou 
fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem vyšlo druhé vydání monografie 
„Zklamání, strach a naděje. Život v Ústeckém 
kraji v letech 1938-1945.“  To je druhé vydání 
původní publikace zaměřené na celou oblast 
tzv. Sudet.

Jako taková třešnička na dortu vyšla brožurka 
„Jídlo roste u cesty,“ kterou připravila 

spoluautorka výstavy Eliška Poloprudská, 
která z dobového tisku shromáždila rady 
hospodyňkám, jak šetrně hospodařit.

Na co dalšího se mohou návštěvníci 
výstavy těšit?
Návštěvník se v úvodu nejprve seznámí 
s bouřlivou atmosférou podzimu 1938  
i s dobovou propagandou. Po překročení 
hranice Říšské župy Sudety se symbolicky 
ocitne již ve válečných letech. Může 
nahlédnout do tehdejší domácnosti, 
kanceláře úřadu landráta či do hostince. 
Výstavní prostory jsou dále věnovány 
válečné výrobě, včetně podzemní továrny 
a koncentračního tábora v Rabštejně, 
dopravě, náletům na konci války a konečně 
odsunu. Atmosféra výstavy se postupně 
stává temnější; návštěvník si může sednout 
do napodobeniny protileteckého krytu  
a na vlastní kůži vyzkoušet stísněnost jeho 
prostor nebo o kousek dál pak s kufrem 
na váze zase přemýšlet, co se mu vejde do 
limitu zavazadla do odsunu, a co by naopak 
musel opustit a nechat na místě. Výstava 
není primárně pojata z pohledu politických 
a vojenských událostí, ale jako nahlédnutí 
do života běžných obyvatel sudetské župy.

 -František Šuman, foto: SOA, OMVD-
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Zahradní slavnost
18. 8. — 10. 9. 2022
Kurátorka: Anna Vartecká

Skupinová výstava Zahradní slavnost stu-
dentů a pedagogů z vysokých uměleckých 
škol je výstupem projektu CRP MŠMT 2022 
Spolupráce uměleckých vysokých škol a fakult 
s místními veřejnými partnery a subjekty 
kreativních průmyslů na prezentaci vzdělávací 
a tvůrčí činnosti. Název výstavy odkazuje 
k jednomu z klíčových dramatických děl 
Václava Havla, ve kterém je fenomén slavnosti 
ideologicky a mocensky instrumentalizován 
a deformován. Výstavní projekt se snaží 
uchopit tento odkaz se symbolickým 
přesahem do současnosti a poukázat v této 
souvislosti na vysoké umělecké školy jako na 
instituce, které mnohokrát ve svém regionu 
skutečně plní nejenom vzdělávací funkci, ale 

také prostřednictvím kulturní osvěty kultivují 
místní prostředí na mnoha úrovních (sociální, 
kulturní, duchovní, environmentální, politické 
či ekologické).

Květek
22. 9. — 19. 11. 2022
Jasanský / Kovanda / Polák
Kurátor: Michal Koleček

Výstava Květek v Domě umění Ústí nad 
Labem se soustředí na různorodé aspekty 
pěstování květin a jejich estetických i re-
prezentativních funkcí a využití. Téma 
květinové výzdoby či obdarování květinou 
je tak umělci chápáno jako metafora 
různorodých představ současné společnosti 
spojených s možnostmi i limity zcela 
subjektivních či naopak ofi cializovaných 
intimních či kulturních projevů.

Léto končí, nadvládu pomalu přebírá podzim a příjemné prostředí kulturních 
institucí láká k návštěvě. V Domě umění Ústí nad Labem budou během září 
k vidění skvělé výstavy, na které Vás tímto zveme. 

ZÁŘIJOVÉ 
VÝSTAVY V DUUL
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vedle VŠ kolejí — K1, K2 
trolejbus  — 57, 58, 59, 
autobus  — 2, 7, 18
zastávka Klíše Lázně

Dům umění
Ústí nad Labem
Klíšská 1101/129a
400 96

I. Akademické vinobraní a výstavu Jasanský / Kovanda / Polák — Květek podpořilo Vinařství Šílová. 
Více o tomto vinařství naleznete na www.vinosilova.cz

Sledujte nás online
W — duul.cz

— DumumeniUL
— dum_umeni

Otevírací doba
úterý / čtvrtek / pátek 10—18
středa 10—19
sobota 10—16

Jasanský / Kovanda / Polák

Kurátor: Koleček 

Květek

22. 9.——19. 11. 2022 
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Dejte dětem to nejlepší

PLAVÁNÍ A CVIČENÍ
MIMINEK

PLAVÁNÍ A CVIČENÍ DĚTÍ
od šesti měsíců6M

CVIČENÍ DĚTÍ
od třech měsíců3M

Cvičíme a plaveme podle metodiky celosvětově uznávané 
a vyhledávané odbornice Evy Kiedroňové, autorky 

unikátní metody péče o dítě a rozvoje kojenců v souladu  
s jeho psychomotorickým vývojem.

Program vedou výhradně instruktorky s platným 
certi�kátem o proškolení v kurzu akreditovaném MŠMT 

a Institutu vzdělávání Evy Kiedroňové.

Více informací
T: (+420) 773 649 920

E: kurzyplavani@aquaparkdecin.cz 
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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



Muzeum Československého opevnění 
Velké Březno se nachází v těsné blízkosti 
cyklostezky podél Labe. Nejlépe se k bunkru 
dostanete na kole nebo pěšky. Auta se dají 
zaparkovat u přívozu na parkovišti a dojít 
po cyklostezce zhruba 800 metrů. Vstup 
se nachází ze strany cyklostezky. Bunkr, tzv. 
"řopík", je z roku 1938 a během 2. světové 
války měl za úkol bránit Československo 
před nacistickými vojsky. Řopík je laděn do 
poválečné reaktivace a má 0,8 metru široké 
železobetonové zdi a samozřejmostí jsou 
ocelolitinové pancéřové střílny. Osádku typu 
A tvořilo 7 mužů. Celková velikost pevnůstky 
s ohledem na velmi malý vnitřní samotný 
prostor znamenala pro obránce uvnitř 
nulový komfort. Zní to téměř neuvěřitelně, 
že se osádka 7 mužů tísnila v prostoru asi 8 

metrů čtverečních, a to včetně zbraní, včetně 
zásob munice, základního nářadí, základních 
protichemických prostředků a minimální 
zásoby vody. V rámci prohlídky se můžete 
těšit na hojné množství střelných zbraní - 
například na dva Kulomety vzor 59 včetně 
lafety UL1 (používaných Československou 
armádou) včetně nábojových pásů a ná-
bojnic, kulomet ZB30/37, pušku Mauser 
98, samopal vz. 26 využívaný ČSA, ruční 
ventilátor s funkční klikou, helmu tzv. hříbek, 
funkční polní telefony t25 a originální mapu 
Sudet z roku 1935. Bude zde i průvodce 
v dobové uniformě vzoru 30. Atmosféru 
bude doprovázet osvětlení pomocí 
petrolejových lamp s ozvučením celého 
objektu. Více informací najdete na stránkách 
www.ropik.unas.cz.                                                 -li-

Dny evropského dědictví každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti 
brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které 
jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Jednou takovou památkou je i bunkr 
ve Velkém Březně, který je součástí Muzea Československého opevnění. Vydat se 
sem můžete ve dnech 10. a 11.9., kdy zde bude otevřeno od 12 do 17 hodin. 
Vstupné bude dobrovolné. 

BUNKR 
VE VELKÉM BŘEZNĚ 
BUDE OPĚT OTEVŘEN
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Tunu vážící a šest metrů vysoká obří plastika glóbu sejmutá před dvěma lety ze 
střechy historické bankovní budovy u nádraží v Ústí nad Labem se v úterý 23. 8. 
přestěhovala do depozitáře ústeckého muzea. To ji dostalo darem od majitele 
objektu Pavla Eliase, podnikatele a politika z Roudnice nad Labem.

SECESNÍ GLÓBUS 
ZE STŘECHY BANKY 
PŘEVZALO MUZEUM
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Glóbus završil v roce 1907 výstavbu 
ústeckého bankovního paláce jedné z nej- 
významnějších finančních skupin Rakous- 
ko-Uherska Wiener Bankverein. Ta měla 
centrálu ve Vídni a dva velké bankovní 
domy v Praze a v Ústí nad Labem, což do- 
kládalo tehdejší význam města v hab- 
sburské monarchii. Plastika symbolizovala 
celosvětovou působnost banky. „S maji-
telem jsme byli v kontaktu 
od začátku rekonstrukce. 
Primární cíl byl, aby se 
glóbus vrátil na původní 
místo. Zároveň jsme ale 
předjednali i variantu pře-
dání plastiky do muzejních 
sbírek, aby se tato zajímavá 
památka zachovala pro bu-
doucí generace i v případě, 
že se zpět na střechu 
už nedostane,“ vysvětlil 
vedoucí historického oddě-
lení Muzea města Ústí nad 
Labem Martin Krsek. 

Majitel své rozhodnutí předat glóbus muzeu 
zdůvodnil přílišnou ekonomickou náročností 
restaurování dřevokovové plastiky a její 
technicky složité znovuinstalace. „Nabídky 
restaurátorských firem se pod dva milióny 
nedostaly a mně se rekonstrukce už tak 

výrazně prodražila oproti původnímu 
rozpočtu. Věřím, že Ústečané i přesto 
docení celkovou opravu této překrásné 
budovy, kterou jsem provedl s citem k jejím 
historickým hodnotám,“ poznamenal dárce. 
Muzejníci naložili glóbus v Roudnici nad 
Labem hydraulickou rukou na nákladní 
automobil a pak ho převezli do skladu  
v bývalé trafostanici Spolchemie v ústecké 

čtvrti Klíše. Technicky náročná manipulace 
při jeho složení zabrala dvě hodiny. „Museli 
jsme být hodně opatrní. Glóbus je pobitý 
tvarovaným zinkovým plechem, takže 
velmi choulostivý. Už takto hodně utrpěl 
při sundávání ze střechy,“ uvedl Krsek. 
Při prohlídce povrchu objevili muzejníci 
zajímavost. Tři drobné záplaty na zeměkou- 
li zakrývaly průstřely, nejspíš z druhé světo-
vé války.

Do pěti let by se měla skladovací hala na 
Klíši proměnit v tzv. „Odtajněný depozitář“,  
a glóbus se mohl stát součástí tamní veřejně 
přístupné expozice. „Převzetí plastiky do 
vlastnictví muzea nevylučuje do budoucna 
v případě dohody s majitelem budovy ani 
její návrat na původní místo,“ dodal ředitel 
muzea Václav Houfek.

-jip, muzuemusti.cz-
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Jak vznikl futsalový klub Rapid?
FC Rapid Ústí nad Labem vznikl v roce 
2014, v té době ještě pod jiným názvem. 
Tým vznikl kolem zakladatele Matěje Čapka 
a jeho spoluhráčů z velkého fotbalu. Tým 
začínal v nejnižších okresních soutěžích, ale 
každou další sezónu postupoval výš až do 
2. Futsal ligy, z níž postoupil po třech letech 
do nejvyšší české soutěže.

Klub má silnou mládežnickou základnu. 
Jaké jsou její největší úspěchy?
Ano, je to tak. V rámci českého futsalu máme 
jednu z nejširších mládežnických základen, 
kterou se daří navíc neustále rozšiřovat. 
Největším úspěchem mládeže je určitě 
loňský triumf v dorostenecké kategorii, kde 
jsme získali titul Mistra ČR v konkurenci týmů 
jako jsou Slavia Praha, Sparta Praha, Liberec, 
Brno a další.

Spolupracujete také s romskou iniciativou 
Mongaguá. Jak tato spolupráce probíhá?
Spolupráce s Mongaguou je jedním ze 
základních pilířů práce s mládeží v našem 

klubu. Mongaguá je tým pro děti ze 
sociálně nepodnětných lokalit. Ti nejlepší 
a nejsvědomitější hráči Mongaguy přechá-
zejí do struktur Rapidu, kde mohou své 
sportovní snažení posunout na další úro-
veň. Kromě toho si oba subjekty vypomáhají 
trenérsky a Rapid organizačně zaštiťuje ně-
které aktivity Mongaguy.

Vy jako předseda klubu sídlíte v Bedně, 
což je multifunkční prostor podporující 
různorodé aktivity. Můžete o centru pro-
zradit více?
Určitě. Bedna je místo, které je základnou 
pěti projektů - Educator, Rapid, 100K, LDM 
Production a X-Challenge. Všechny projekty 
jsou relativně odlišné, přesto se nám 
daří nacházet vzájemné synergie v rámci
spolupráce. Díky tomu dokážeme do jed-
notlivých projektů vnášet pohledy a inspiraci 
zvenčí, což je v konečném výsledku velmi 
užitečné. V Bedně se také konají různorodé 
akce od fi remních večírků, setkání s fanoušky, 
promítání fi lmů a mnoho dalšího. Zkrátka 
v Bedně si přijde každý na své.                      -es-

Ústecký futsalový klub FC Rapid je zářným příkladem toho, že když se něco dělá 
pořádně a se zápalem pro věc, přináší to ovoce. O klubu jsme si popovídali s jeho 
předsedou Tomášem Hartem. 

FC RAPID 
SLAVÍ ÚSPĚCHY
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Mediální partneři:

Organizátoři:

Hlavní partneři:

Mediální partneři:

Organizátoři:

Hlavní partneři:

Mediální partneři:

Organizátoři:

Hlavní partneři:

Mediální partneři:

Organizátoři:

Hlavní partneři:
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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
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(dětské kategorie startují po 10 min)

9.10. 9.10.
Maraton Adolfovský DvůrMaraton Adolfovský Dvůr



Klíše vznikla pravděpodobně v závěru 12. století 
na území patřícím johanitům. Vůbec první 
písemná zmínka pak pochází z roku 1328, kdy 
byla Klíše zmíněna v listině dokládající koupi 
vinice. Poté putovala Klíše z ruky do ruky - roku 
1418 ji získala do pronájmu Anna z Koldic, po 
ní to byl proslulý válečník Jakoubek z Vřesovic 

a roku 1467 si jeho potomci rozdělili kyšperský 
statek a Klíše byla společně s Předlicemi a hra-
dem Kyšperk přidělena Jaroslavu z Vřesovic. 
Objevil se zde i rod Jagellonců, když v roce 1473 
potvrdil držbu Vladislav Jagellonský. Na počátku 
16. století se však vlastnická práva vrátila zpět do 
rukou johanitů. 

Snad každý Ústečan zná městskou čtvrť Klíše. Málokdo si s ní ale spojí pojmy jako 
heimatstil, Ervin Katona nebo termální lázně. Proto jsme společně se studenty 
z Filozofi cké fakulty UJEP připravili sérii článků o historii a architektuře této 
městské části. Každý měsíc se tak dozvíte něco z její neopomenutelné minulosti. 
Naši sérii začínáme stručnou historií čtvrti Klíše.

KLÍŠE ZNÁMÁ 
I NEZNÁMÁ: POD OMÍTKU 
ÚSTECKÉHO URBANISMU

80

H
IS

T
O

R
IE

 U
L



Pokud nemáte představu, jakou hodnotu 
má 1750 kop českých grošů, tak je to obnos, 
za který později koupil Klíši Jaroslav Kelbl  
z Gejzinku. Psal se rok 1547. V následujících 
letech byla Klíše rozdělena na dvě části,  
z nichž jednu držel Otta Kelbl. Druhou, větší 
část, odkoupil Jan Glac ze Starého Dvora.  
V první polovině 16. století byla na 
Klíšském potoce vystavena stavba, 
která v různých obměnách vydržela 
až do roku 1950. Ústečtí pamětníci si 
ji proto mohou pamatovat. Jednalo 
se o Kurzweilův mlýn s vinicí, o němž 
existuje zmínka už z roku 1525. Mlýn 
pak fungoval úctyhodných 400 let - 
tedy necelých, jelikož byl roku 1923 
přestavěn na hostinec. Ten ale v roce 
1950 vyhořel. Dalším významným 
datem v historii Klíše je rok 1590, kdy 
došlo ke sjednocení obou rozdělených 
částí. V té době odkoupil Klíši Petr Kelbl 
z Gejzinku a rozšířil tak své panství 
Chlumec. 
 
Klíše zůstala součástí chlumeckého panství 
až do roku 1848, kdy se stala majetkem rodu 
Westphalenů-Fürstenberků. V této době zde 
bylo 38 domů a 221 obyvatel, centrem obce 
byl stále panský dvůr.  Možná vás někdy 
napadlo, proč je na Klíši ulice Vinařská. 
Zdejší svahy totiž sloužily k pěstování 
vinné révy. Místní vinařství pak zaniklo  
v polovině 19. století. Právě ve Vinařské 
ulici v jihozápadním úpatí vrchu Holoměř 
dodnes najdete pozůstatky vinařských teras. 
 
Dnes je Klíše součástí Ústí nad Labem, ale 
kdy došlo k tomuto spojení? Zdejší panský 
dvůr byl městu odprodán v roce 1898  
a hned v následujícím roce došlo na základě 
dohody ústeckého a klíšského starosty 
k připojení. Ke konci 19. století došlo  
k výraznému rozvoji výstavby rodinných 
domů a vil a v roce 1900 zde již žilo 2 392 
obyvatel ve 118 domech.  Výstavba nových 

činžovních, rodinných i vilových domů 
probíhala po celou první třetinu 20. století. 
Vznikla celá část Klíše, které se dodnes říká 
Hvězda, název se vyvinul z německého slova 
der Stern, a to s ohledem na urbanistickou 
výstavbu ve tvaru hvězdy.  
 

Významnou stavbou na Klíši se staly Termální 
lázně, které zde byly vystaveny roku 1930. 
Dnes je z nich plavecký areál. V té době zde 
žilo 8 256 obyvatel, převážně českých Němců. 
Obyvatelstvo se výrazně proměnilo po druhé 
světové válce, kdy byli Němci odsunuti  
a Klíše se stala domovem lidí z různých koutů 
republiky. Ve druhé polovině 20. století se 
Klíše postupně rozšířila směrem k úpatí 
Střížovického vrchu, v prostorách původní 
návsi dnes stojí vysokoškolské koleje. Poslední 
velkou transformací prošla Klíše v roce 2006. 
Tehdy byl místní areál Masarykovy nemocnice 
předán Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně,  
a tím byl odstartován vznik kampusu, což mělo 
a stále má velký vliv nejen na složení obyvatel 
Klíše, ale i na celou městskou část.
 

-Tereza Šťastná, redakčně upraveno-
foto: Archiv města Ústí nad Labem, osobní 

fond PhDr. Franz Josef Umlauft 1883-1960
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V sobotu 23. července vypukl v národním parku České Švýcarsko katastrofální 
požár, jaký jsme v novodobé historii ještě nezažili. Oheň se postupně rozrostl 
na více než 1600 hekarů těžko dostupného terénu plného vysokých skal 
a hlubokých údolí. S požárem bojovalo více než 1000 hasičů z nichž téměř 
100 utrpělo zranění. Lví podíl na likvidaci ohně měli dobrovolné jednotky.
Po více než třech nedělích inferno konečně skončilo.  

OČIMA FOTOGRAFA:

PARK V PLAMENECH
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Dobrovolníci hráli během hašení 
požáru velkou roli. A to nejen ti 
hasičtí, ale i ti, kteří se o hasiče ve 
svém volném čase a za své náklady 
starali. Bez nich by vše probíhalo 
úplně jinak... Za jejich práci a obě-
tavost jim patří obrovský dík.  

U fotbalového hřiště v Bynovci 
vznikla dobrovolnická polní kuchy-
ně, díky níž měly stovky hasičů pra-
videlný příjem teplého jídla. V parku 
se objevovala stále nová a nová 
ohniska a únava byla velká, stejně 
tak i hlad. I když se jedná o velkou 
katastrofu, jsme rádi, že jsme mohli 
být u toho, že jsme mohli pomoct  
a vidět tu obrovskou soudržnost. 

-es, zja-
foto: Vít Lukáš



Oskarův nevšední zábavní park u sousedů 
v Německu se rozléhá na ploše 15 000 m2. 
Nabízí opravdu hojné množství atrakcí jako 
je řetízkový kolotoč, poníci, bláznivé továrny, 
motokrosová a tubingová dráha, dětský hor-
nický důl, obří skluzavky a vzduchové trampo-
líny, jedinečný Svět iluzí a další tradiční i origi-
nální atrakce, které zaručí zábavu na celý den. 

Velmi oblíbené kreativní dílničky nabízí po-
tisk textilu, malbu na keramiku nebo tvorbu 
dřevěných suvenýrů a hraček. Vaší kreativitě 
se meze nekladou! 

Lákalo vás někdy jezdit na jednorožci, sedět 
na tlapě King Konga či si skočit padákem? 
Tohle všechno a ještě mnohem více můžete 
zažít v Oskarově bláznivém světě iluzí, na 
ploše 750 m2 s více než 50 optickými klamy, 
očními iluzemi a senzačními triky! 

Oskarshausen se řadí mezi oblíbené rodinné 
zábavní parky i díky stále novým překvapením 

a akcím nejen v létě, ale i na podzim či v zimě. 
Těšit se můžete na různé akce jako jsou hallo-
weenské dny Gruselhausen v říjnu, Říše svě-
tel Lichterhausen v zimě a mnohé další!

Park nabízí atrakce jak venku, tak i uvnitř. 
V rámci vnitřních prostor je i samoobslužná 
rodinná restaurace, kde každý uspokojí své 
chuťové buňky. Najdete zde bohatou nabíd-
ku hlavních jídel, sezónní produkty, buchty 
i výtečnou kávu v kávovém koutku, lahodnou 
zmrzlinu nebo třeba různé druhy svačinek. 
Hlavní jídla jsou na váhu, takže platíte pouze 
to, co máte na talíři – na míru vašemu hladu!

Od září je pravidelně otevřeno ve středu 
a v pátek od 12 do 19 hodin. Čtvrtky, soboty, 
neděle a německé státní svátky je otevřeno od 
9 do 19 hodin. Parkování je zde zdarma. Od 
1.9. se navíc vrací Den pro babi a dědu - každý 
čtvrtek sem mají babičky a dědové vstup zdar-
ma. Více informací na www.oskarshausen.de.

-zja, li-
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Nevíte co podniknout s dětmi? Máme pro vás tip na 
zábavní park kousek za hranicemi. Oskarshausen se 
nachází ve Freitalu u Drážďan. I díky rozmanité nabídce 
atrakcí je Oskarshausen vhodný pro každou generaci. 

TIP NA VÝLET S DĚTMI

ZÁBAVNÍ PARK 
ZA HRANICEMI
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Stáhněte si aplikaci 
Uneeqly a užijte si moře 
zábavy pro celou rodinu 
v Oskarhausen.

50% sleva na rodinné vstupné 
s kulturním pasem ELBE/LABE

87
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Doplňte prázdné bílé čtverečky tak, aby v každém sloupci, v každé řadě a v každé 
z 9 mřížek (o velikosti 3x3) byly obsaženy číslice od 1 do 9 a zároveň se neopakovaly.

SU
DO

KU
TĚŽKÉ

LE
HK

É
SUDOKU



Z
Á

B
A

V
A

89

Mezi nejznámnější hotely v Praze patří hotel Hilton, kde přenocoval mimo jiné  i americký 
prezident Obama. Tento hotel je největší v České republice... (TAJENKA).



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. 


