
ANNONCE.CZ

Expedient/ka, 28 000 Kč

Pracovník/ice čistírny oděvů, 21 000 Kč

Zdravotní sestra - bratr, 28 340 Kč

Řidič VZV, 20 000 Kč

Expedient(ka) - uklízeč(ka), 12 000 Kč

Distributor reklamních letáků - OZP, 4 05…

Učitel/ka, 31 600 Kč

Pracovník skladů kovů, 20 500 Kč

+ PODAT INZERÁT

CARS.CZ

Škoda Fabia koupeno v D

Škoda Superb první majitel, servisní knížk…

Peugeot 206 servisní knížka, koupeno v D,…

Peugeot 407 koupeno v A

Peugeot 208 první majitel, servisní knížka…

Peugeot 1007 první majitel

Peugeot 308 koupeno v CZ, vyrobeno v E…

Škoda Fabia koupeno v CZ

+ PRODAT AUTO

TIPCARS.COM

Škoda Yeti 2.0 TDI, Serv.kniha, Tempomat

Renault Kangoo 1.5 DCi 5 MÍST,ČR NOVÉ,…

Volkswagen Passat GT 2,0-16V 100KW

Mazda MX-5 1,5 96Kw

Hyundai i30 1.4T-GDi 103kW StyleGO NA…

Škoda Octavia 2.0TDI 135kW 4x4 DSG L…

Škoda Fabia 1,2TSi,SERVISOVÁNO,NOVÉ …

Mazda CX-30 Skyactiv-G 2.0, ČR, 1. maj.

+ PRODAT AUTO

REALCITY.CZ

Ústí nad Labem, Střekovské nábřeží Prode…

Povrly, Na Panském Prodej bytu 2+1

Ústí nad Labem, Všebořická Pronájem byt…

Ústí nad Labem, Brandtova Pronájem byt…

Ústí nad Labem, Ořechová Pronájem bytu…

Ústí nad Labem, Pincova Pronájem bytu 3…

Ústí nad Labem, Žukovova Pronájem bytu…

Ústí nad Labem, Pasteurova Pronájem byt…

+ PRODAT NEMOVITOST

ZMĚNIT
REGION

ZPRÁVY PODNIKÁNÍ SPORT NÁZORY MAGAZÍN PODCASTY MIMINKA O DENÍKU DOVOLENÁ V ČR PRÁCE SOUTĚŽE

ÚSTECKO Z OKOLÍ KRIMI KULTURA TIPY LIDÉ ODVEDLE ČEŠI V ČÍSLECH ČESKO A SVĚT NÁZORY VODA ZPRÁVY Z KRAJE

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022 Buďte připravení. Přinášíme další informace, termíny či volební systém

Na Ústecko přijede na Hudební setkání Hudeček,
Stivín, Rak nebo Lábus

8.6.2022

/ROZHOVOR/ Ústecký klavírista Michal Mašek letos pořádá 11. ročník
festivalu Hudební setkání. Už to není jen koncert v Ústí nad Labem, ale
hned 12 akcí s hudebními hvězdami po celém Ústeckém kraji.  

Ústecký klavírista Michal Mašek s houslistou Václavem Hudečkem. | Foto: archiv Michala Maška

Místo události:

50°37'10.8"N 14°03'53.0"E
Ústí nad Labem-město  Trasa

Zobrazit větší mapu

Nahlásit chybu v mapěKlávesové zkratky Data map ©2022 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google Podmínky použití

8.6.2022

koncert, Ústecký kraj, festival, Jiří Stivín, Václav Hudeček, Jiří Lábus, Ústí nad Labem,

Štěpán Rak, Tetín (hrad), Gabriela Beňačková

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

> Pohádkové hádanky i mlsání. Na zámku ve Velkém Březně provázela princezna

> Povodeň v Ústí den po dni: Reportér zachytil, jak Labe stoupalo a ničilo domy

> Švestkové knedlíky desetkrát jinak. Velkou roli hrají na Trnkobraní

VYBRALI JSME PRO VÁS

VOLBY 2022 NA ÚSTECKU
Kdy jsou komunální volby,
Volební systém, Jak často jsou komunální volby, Proč se křížkuje, Kandidáti a strany,
Členové zastupitelstev, Výsledky voleb 2018, Kdo vyhlašuje volby, Senátní volby 2022,
Prezidentské volby 2023, Volby do roku 2027, Bitva o radnice

Komunální volby 2022, Senátní volby 2022, Co rozhodne volby u vás, Komunální volby,
Volby do zastupitelstev obcí v Česku, Volby do Senátu Parlamentu České republiky

0 ★★★★★ 0x
Nehodnoceno, buďte první! Ohodnoťte článek

Radek Strnad

Festival Hudební setkání založil Michal Mašek z potřeby přinášet v místě, kde

žiji kvalitní hudbu, při které se budou lidé setkávat. Za měřítko úspěchu si prý

stanovil: mít vždy plný sál spokojených lidí. „To se podařilo a festival se

postupně rozrostl z Ústí nad Labem do celého kraje s přesahem do dalších

regionů,“ uvedl Michal Mašek v rozhovoru pro Deník.  

Můžete vypíchnout největší hvězdy letošního ročníku?
Je připraveno 12 koncertů, 10 v Ústeckém kraji, jeden v České Lípě a jeden na

Tetíně. Každý program má svoje specifika a je sestavený pro konkrétní místo.

Máme 4 narozeninové koncerty: Václav Hudeček 70, Gabriela Beňačková 75, Jiří

Stivín 80 a Štěpán Rak 77. Dále přijede vynikající Marek Kozák, Radek Baborák,

Guarneri trio. A také tradiční koncert s hereckou osobností – letos s Jiřím

Lábusem a Emilem Viklickým, koncert s názvem Šlechtický salón.

Jaký koncert z těch 12 byste posluchačům doporučil?
Protože jsme v Ústí nad Labem, tak musím čtenáře pozvat na Koncert pro Ústí

nad Labem v Severočeském divadle – Dvořákova Novosvětská a pak na koncert

v Severočeské knihovně, kde nám Ivo Kahánek představí klavírní dílo Dvořáka a

Chopina.

Snažíte se nějak program ladit s místem konání?
Ano, vždy máme programy připravené přesně pro konkrétní místo. Velice

oblíbené jsou akce s hereckými osobnostmi, kdy jsme lidem do obcí přivezli již

desítky známých herců. Velice dbám na to, aby u nás panovala rodinná

atmosféra a lidé měli pocit, že jsou součástí daného koncertu. Aby se mohli

s umělci setkat, popovídat a tak dále. Tedy nic neosobního, systémového.

Festival je v současnosti svých rozsahem a doprovodnými akcemi největší

přehlídkou tohoto druhu v Ústeckém kraji. Na vybrané koncerty vypravujeme

autobusy, které vozí posluchače z obcí.

Zdroj: archiv Michala MaškaVšechny hvězdy letošního programu Hudební setkání.

Jak dlouho trvá příprava festivalu?
Pořádání dnes zabere již celý rok, je to každodenní práce. Neustálé schůzky,

sestavování dramaturgie, jednání s umělci. Máme-li 12 koncertů, znamená to, že

na každém místě, kde akci pořádáme, musím všechny lidi, co se na koncertu

podílí, propojit. Celkem to máme tak 100 lidí. Nyní, kdy ještě ani nezačal

jedenáctý ročník, je dvanáctý již prakticky hotov.

Kde sháníte finance na festival?
Bohužel u peněž vše začíná a také končí. Máme partnery, jejichž podpory si

velice vážím, bez nich by to nešlo. A sehnat peníze je v podstatě to nejtěžší na

celé práci, výsledný program festivalu je pak dán obrovským kompromisem

mezi tím, co kdo slíbil a co kdo splnil. Bude třeba ještě hodně let, aby se

vytvořila tradice podpory umění a aby odpovědní lidé na příslušných místech

pochopili, že kultura není jen nadstavba. Vše pochází z nitra, ze spokojené duše,

jedině tak se zlepší stav naší společnosti.

Program 11. ročníku Hudebních setkání

Veškeré informace o festivalu, jeho historii a program lze nalézt na

www.hudebni-setkani.cz

16. července, 19 h

zámek Velké Březno, M. Mašek, D. Podstatzky-Lichtenstein

10. srpna, 19 h

zámek Velké Březno: Herecký koncert, Jiří Lábus, Emil Viklický

7. září, 19 h 

zámek Velké Březno: Na břehu mořském, Marek Kozák

16. září, 19 h

Vodní hrad Budyně nad Ohří: Štěpán Rak 77, Štěpán Rak, Jan Matěj Rak

18. září, 18 h 

KZ Orfeum - Kadaň: Gabriela Baňačková 75, Gabriela Beňačková, Jakub

Pustina

22. září, 19 h

zámek Červený Hrádek u Jirkova:  Václav Hudeček 70, Václav Hudeček, Michal

Mašek

5. října, 19 h

Severočeská knihovna: Ivo Kahánek představuje Dvořáka a Chopina,Ivo

Kahánek

27. října, 19 h

Severočeské divadlo: Koncert pro Ústí nad  Labem / Z nového světa, Michal

Mašek, Igor Ardašev, Miloš Formáček

16. listopadu, 17 h 

kostel svaté Ludmily - Tetín: Mimořádný koncert / Setkání na Tetíně: Radek

Baborák, Pavel Svoboda, Eliška Zajícová

24. listopadu, 18 h

Villa Hrdlička - Česká Lípa: Setkání ve Ville Hrdlička: Guarneri Trio Prague,

Ivan Klánský, Čeněk Pavlík, Marek Jerie

27. listopadu, 17 h 

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie - Horní Jiřetín: Adventní setkání

v Horním Jiřetíně, Roman Janál, Aleš Bárta

18. prosince, 17 h

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie - Horní Jiřetín: Schola Benedicta / Jiří

Stivín 80, Schola Benedicta, Jiří Hodina, Marie Mrvová, Marie Puttnerová,

Michaela Vostřelová, Anna Žáková, Jiří Stivín

TroubleGang s Marpem a Robin Zoot pařili v
ústeckém letním kině

PŘEČÍST ČLÁNEK ›

REKLAMA

DISKUZE

Vítáme vás na světě! Nově narozená
miminka na Ústecku
Podívejte se na čerstvě narozené nové občánky z našeho
okresu. Rodičům blahopřejeme! Hlasujte v...

MIMINKA 12

FOTO: Marek Ztracený přijel do Ústí,
vyprodal letní kino a zahrál největší hity
Jedna ze zastávek letního turné Marka Ztraceného s
názvem Tour de Léto 2022 zavítala v sobotu 13....

ÚSTECKO 58

Bývalý ředitel pražské zoo Petr Fejk: O
povodních 2002 se mi dodnes zdají sny
Jedním z velkých symbolů tragických povodní z roku
2002, od kterých uplynulo přesně 20 let, se...

DENÍK V REGIONECH 27

Vítáme vás na světě! Nově narozená
miminka na Ústecku
Podívejte se na čerstvě narozené nové občánky z našeho
okresu. Rodičům blahopřejeme! Hlasujte v…

MIMINKA 12

Labe na 12 metrech, 2 mrtví, 79 zasažených
obcí. Velká voda řádila před 20 lety
/POVODNĚ V ÚSTECKÉM KRAJI/ Ničivé povodně v roce
2002 způsobily v Ústeckém kraji škody za 12…

ÚSTECKO 113

FOTO: Chomutov loupil ve Slaném a zůstává
bez ztráty kytičky
Ještě loni mostecký kanonýr Kopta vystřelil ve Slaném
jediným gólem výhru svého nového týmu…

FORTUNA DIVIZE 42

Péče o seniory: asistenční služby pomohou
nebo zařídí jednání s úřady
Nová asistence Klinika zajistí poradenství nejen z oblasti
sociálních a zdravotních služeb.

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Domácí vaření v inflaci ušetří peníze. Vsaďte
na vnitřnosti i odpad ze zeleniny
S každým dalším nákupem saháme hlouběji do
peněženky a řada lidí omezuje nákup surovin, které…

ZPRÁVY Z ČESKA

Takto vypadá cesta za loupežníky na
Šaunštejn na Děčínsku, otevřeno po požáru
/FOTO, VIDEO/ Vyzkoušeli jsme, jak se dá dostat na
loupežnický hrad nad Vysokou Lípou. Turisté…

Z OKOLÍ 43

JANÁČEK BRNO | 2/11–20/11 2022

Prodej vstupenek na festival již zahájen. Prohlédněte si
kompletní program online.

Reklama

FOTO: Herec Lábus četl, recitoval a zpíval s
Viklickým na zámku Velké Březno
Dvě legendy v hlavní roli. Herecká, kterou byl Jiří Lábus, a
hudební, kterou byl významný český…

ČTENÁŘ REPORTÉR Poslat příspěvek 12

Letní biják láká do Městských sadů
Ústí nad Labem - Užijte si jedinečné letní promítání
špičkového českého filmu v ústeckých Městských…

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Svoboda jednoho končí tam, kde začíná
tomu druhému
Každý má právo vyjádřit svůj názor a protestovat.
Svoboda jednoho však končí tam, kde začíná…

ARÉNA NÁZORŮ

FOTO: Marek Ztracený přijel do Ústí,
vyprodal letní kino a zahrál největší hity
Jedna ze zastávek letního turné Marka Ztraceného
s názvem Tour de Léto 2022 zavítala v sobotu 13.…

Tour de Léto 2022 Marek Ztracený
ÚSTECKO 58

Místa v Ústí zasažená povodněmi v roce
2002: Jak vypadala v roce 2012 a dnes?
/FOTO/ Srovnávací fotografie jsou vždy skvělým
svědectvím, jak se jednotlivá místa v čase mění.…

ÚSTECKO 28

OBRAZEM: Pražská kavárna je plná
recyklátů. Málokdo to pozná
Elitní pražská čtvrť Karlín je místem, kde milovníci
pohodového, společenského, ale i byznys…

ARCHITEKTURA 13

Výživový expert pro kafe.cz: Hubnoucí rady
Menzelové i Krainové smetl ze stolu
Celebrity pyšnící se hubenou postavou dostávají otázky,
jak perfektního těla docílily, takřka…

Olga Menzelová
KAFE 4

Na kole k Atlantiku. Díl šestnáctý:
Lauenburg, první stále živý přístav na Labi
Velký letní cestopis Deníku s Lubošem Palatou pokračuje
šestnáctou částí. Tentokrát o Lauenburgu,…

CESTUJEME 53

Dron objevil v přísně tajné oblasti podivné
struktury. Může jít o objev století
Čingischán se do světových dějin zapsal jako mocný
vůdce a sjednotitel mongolských kmenů. Jeho…

Hora Burkhan Khaldun.
DOTYK

Konkurenti pro Octavii? Těch vážných je
podle našeho přehledu pomálu
Škoda Octavia již dlouhá léta ovládá pořadí
nejprodávanějších aut v tuzemsku. Žádný z konkurentů…

Octavia je liftback a těch je málo
ŽIVOT ŘIDIČE 13

Vyplatí se investovat do sítí do oken?
Obtěžuje vás doma poletující hmyz? Jednou z možností,
jak se ho zbavit je pořízení praktických…

Sítě do oken
DŮM A ZAHRADA

Mléčné moře na vlastní oči: Vzácný jev budí
úžas i u samotných vědců
Nová studie přinesla svědectví námořníků a reálné
snímky „mléčného moře“. Tento jev je podle…

VĚDA

Meduňka je zdravotní zázrak, ale ne pro
každého: Kdo by se jí měl vyhýbat?
Meduňka je báječně voňavá a příjemná bylinka, která léčí
a pomáhá lidem usínat v klidu a…

Meduňka pomáhá, ale ne vždy!
IRECEPTÁŘ

Vášniví cestovatelé: Heidi Klumová dojí
krávy, Lenny Kravitz degustuje pečivo
Mohlo by se zdát, že některé slavné osobnosti mají
cestování během roku kvůli své práci až dost,…

SPOLEČNOST 5

Dnes je Den leváků! Levou rukou píše princ
William, Lady Gaga i Tatiana Dyková
Píšete levou rukou? Pak to možná nevíte, ale máte dnes
svátek! Právě 13. srpen je od roku 1992…

Tatiana Dyková
VLASTA

Jak přečíst web bez zraku? Úřady mají pro
handicapované speciální stránky
Pročítat texty nebo sledovat videa na webech je pro
velkou část společnosti samozřejmostí. S…

ZDRAVÍ

Carot cookie
Jak zvýšit množství zeleniny v jídelníčku? Zkuste ji přidat
do sladkých dobrot! Například tyhle mrkvové placky jsou
opravdu výborné a stačí vám na ně pár…

Eliška Lossmannová
KONDICE

Český student si šetřil z brigád. Teď má
vlastní značku oblečení s vtipným logem
Devatenáctiletý Jonáš Kubečka je ještě studentem
Střední Průmyslové školy Polytechnické COP Zlín,…

HOBBY 5

Padesátiletá Monika Binias touží po
miminku: Zklamaly ji dcery, teď i manžel
Monika Binias nedávno oslavila 50. narozeniny. Přesto se
ale nevzdává snu o miminku! Matka dvou…

ŠÍP 4

REKLAMA

ZPRÁVY ODJINUD

TN.CZ
Smrtelná nehoda u
Holína. Mladík přejel do
protisměru,…

TN.CZ
Kadyrov poslal
výhrůžný vzkaz Západu:
Přehodnoťte svůj…

REKLAMA

AAA AUTO - až 12 000 vozů
AAA AUTO

50 000 Kč 53 000 Kč

100 000 Kč 35 000 Kč

REKLAMA
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