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FOTO: Herec Lábus četl, recitoval a zpíval s
Viklickým na zámku Velké Březno
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Nehodnoceno, buďte první!

Ohodnoťte článek

REKLAMA

DNES 12:11

Čtenář reportér
Dvě legendy v hlavní roli. Herecká, kterou byl Jiří Lábus, a hudební, kterou
byl významný český klavírista jazzman Emil Viklický, přijeli na zámek do
Velkého Března bavit návštěvníky s již roky úspěšným programem Proč si
nezatančíte?

REKLAMA

12 fotografií
v galerii ›
Herec Jiří Lábus četl, recitoval a zpíval s Emilem Viklickým na zámku Velké Březno. | Foto: Lada
Prokůpková

NOVÝ

-20%

Bývalé sídlo šlechtického rodu Chotků v obci Velké Březno na Ústecku je už
v povědomí diváků i posluchačů jako místo vyhledávané milovníky historie,
dobrého vkusu i umění. Proto se i dnes ve zdech národního klenotu, který kdysi
připomínal spíš empírovou vilu, a na penzi si ho nechal postavit nejvyšší
purkrabí Českého království hrabě Karel Chotek mezi lety 1842 – 1845. Rodové
sídlo nechal Chotkův vnuk později přestavět v novorenesančním stylu.

ZLEVNĚNO

NOVÝ

Nejmladší zámek Čech má dnes půvabné, do detailu zařízené interiéry, nabízí
silné příběhy i řadu doprovodných akcí pro lidi, toužící po kvalitním zážitku.
Odehrávají se tu, vedle svateb a závodů autoveteránů, i nádherná hudební
setkání, herecké koncerty či tradiční nedělní pohádková představení.
Váš módní vyhledávač

Společným jmenovatelem pro mnohé pořady jsou i akce, pořané neúnavným

GLAMI

propagátorem, mistrem svého hudebního řemesla Michal Mašek, a dle mého

REKLAMA

názoru rodinné stříbro ústecké kultury působící nezřídka i daleko za hranicemi
-20%

města Ústí. Neznám zapálenějšího, řadu překážek zdolávajícího muže, než je
právě tento náš Mistr klavíru. Hudební setkání, organizuje je deset let, pořádá
i zajišťuje co do výběru umělců i po finanční stránce, vytrvale hledá sponzory
pro tyto akce nejen napříč naším krajem. Nelze než před ním za tuto práci než

NOVÝ

-20%

hluboce smeknout.
Zatím posledním jeho počinem ve Velkém Březně bylo s hereckou legendou

Aktuální trendy na dosah

Jiřím Lábusem i jeho hudebním protějškem, významným českým klavíristou,
jazzovou legendou Emilem Viklickým. Bavili nás pořadem, který již roky úspěšně
i logicky nabízejí v pražské Viole. Jmenuje se Proč si nezatančíte?

GLAMI

ZPRÁVY ODJINUD
TN.CZ

Většina lidí vnímá Jiřího Lábuse jako excelentního herce, humoristu,

Smrtelná nehoda u
Holína. Mladík přejel do
protisměru,…

improvizátora i aktéra úspěšných pořadů, jako je Možná přijde i kouzelník. Jeho
první reakce před zámeckým vystoupením tak byla obava, s níž se tu svěřil
právě Michalu Maškovi. „Doufám, že sem lidé nepřišli na satirické představení

Ilustrační obrázek

naší rodinky Tlučhořových…“ Ví totiž, jak publikum miluje jeho společné

TN.CZ

Kadyrov poslal
výhrůžný vzkaz Západu:
Přehodnoťte svůj…

satirické ironické improvizované pořady s Oldřichem Kaiserem.
Myslím však, že zámecké publikum pana Jiřího nezklamalo. Nejen že dorazilo
v tak nevídaném počtu, jaký možná zámecká „novostavba“ dosud nezažila, ale
reakce diváků byly zcela spontánní. A aby ne, vždyť pro nás vytvořil atmosféru
báječného večera, když do Března přivezl svoji oblíbenou knížku plnou
zázračných strhujících veršů i povídek. Četl je, ba i zpíval v doprovodu kolegy
Emila Viklického.
Byla velká radost i zadostiučinění, rozhlížet se při tom sálem zámku. A vidět tak,
s jakou dychtivostí návštěvníci s Jiřím Lábusem prožívali ony chvíle obyčejného
lidského štěstí, které autor povídek i básní, americký spisovatel i básník, mistr
krátké prózy, Raymond Carver navodil. Přitom bohužel zemřel již v roce
1988 v USA ve věku 50 let na rakovinu plic.
I tak v roce 2022 v Čechách jeho tvorba brilantně navodila úžasnou emotivní
atmosféru vložil tím, jak brilantně své řádky napsal. Je evidentní, že mu Jiří
Lábus rozumí, souzní s ním. Nabízí jeho básně přirozeně, s chutí, citem, radostí.
Užívá si to, vše prožívá.
I Michalovi Maškovi tedy patří dík za báječně zvolené a zprodukované nejen
hudební setkání, které přineslo řadě lidí v sále podvečer. Dostali tak totiž
i naději. Šanci, že pokud něco podobného vůbec existuje, ten náš svět ještě není
ztracený. Obrovské díky za to, že takové zážitky jsou i dnes a v Česku dál možné.
Lada Prokůpková
REKLAMA

Reklama

Povislá kůže
Od té doby, co věnuji pozornost
hladině progerinu, vypadá moje pleť
výrazně mladší.

DISKUZE

DNES 12:11

Jiří Lábus, Emil Viklický, zámek, Velké Březno, Karel Chotek, Česko, Ústecký kraj,
Raymond Carver, České království, Oldřich Kaiser

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
> Víkendové tipy 12. – 14. srpna: Festivaly, koncerty, pohádky pro děti
> Videorecept: Jak na papriky plněné zelím
> Končí oba cizinci, přijdou ale dva zahraniční reprezentanti a mladíci

VYBRALI JSME PRO VÁS
ÚSTECKO

24

Pohádkové hádanky i mlsání. Na zámku ve
Velkém Březně provázela princezna
/FOTO/ Speciální prázdninové prohlídky zámku za
doprovodu princezny, s pohádkovými hádankami a s...

ÚSTECKO

147

FOTO: Tanec, drinky, muzika a dobrá nálada.
Na Větruši to opět žilo
V pátek 12. srpna se v Ústí konal druhý ročník festivalu
Větruše open air. Podívejte se do bohaté...

ÚSTECKO

58

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

24

Pohádkové hádanky i mlsání. Na zámku ve
Velkém Březně provázela princezna
/FOTO/ Speciální prázdninové prohlídky zámku za
doprovodu princezny, s pohádkovými hádankami a s…

ÚSTECKO

113

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…

FORTUNA DIVIZE

42

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

KOMERČNÍ ČLÁNEK

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

ZPRÁVY Z ČESKA

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…

Z OKOLÍ

43

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…

TOP obklady do kuchyně
TOP keramické obklady za kuchyňskou linku s velkým
výběrem stylů, barev, dekorů i tvarů.
Otevřít

Reklama Los Kachlos

ARÉNA NÁZORŮ

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

KOMERČNÍ ČLÁNEK

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

MIMINKA

12

Vítáme vás na světě! Nově narozená
miminka na Ústecku
Podívejte se na čerstvě narozené nové občánky z našeho
okresu. Rodičům blahopřejeme! Hlasujte v…
Tour de Léto 2022 Marek Ztracený

ÚSTECKO

58

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.…

ZPRÁVY Z ČESKA

4

Velká změna pro majitele ekoloběžek: Na
silné stroje bude potřeba povinné ručení
Popularita elektrických koloběžek stoupá. Nejen u Čechů,
ale v rámci celé Evropské unie. Není se…

ARCHITEKTURA

13

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

KAFE

4

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…

CESTUJEME

53

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,…
Hora Burkhan Khaldun.

DOTYK

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…
Octavia je liftback a těch je málo

ŽIVOT ŘIDIČE

13

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

DŮM A ZAHRADA

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

VĚDA

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…
Meduňka pomáhá, ale ne vždy!

IRECEPTÁŘ

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…

SPOLEČNOST

5

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,…
Tatiana Dyková

VLASTA

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…

ZDRAVÍ

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…
Eliška Lossmannová

KONDICE

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…

HOBBY

5

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,…

ŠÍP

4

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…

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

ANNONCE.CZ

CARS.CZ

TIPCARS.COM

REALCITY.CZ

Expedient/ka, 28 000 Kč

Škoda Fabia koupeno v D

Škoda Yeti 2.0 TDI, Serv.kniha, Tempomat

Ústí nad Labem, Střekovské nábřeží Prode…

Pracovník/ice čistírny oděvů, 21 000 Kč

Škoda Superb první majitel, servisní knížk…

Renault Kangoo 1.5 DCi 5 MÍST,ČR NOVÉ,…

Povrly, Na Panském Prodej bytu 2+1

Zdravotní sestra - bratr, 28 340 Kč

Volkswagen Golf servisní knížka, koupeno…

Volkswagen Passat GT 2,0-16V 100KW

Ústí nad Labem, Všebořická Pronájem byt…

Řidič VZV, 20 000 Kč

Volkswagen Passat první majitel, servisní …

Mazda MX-5 1,5 96Kw

Ústí nad Labem, Brandtova Pronájem byt…

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

Volkswagen Tiguan servisní knížka, koup…

Hyundai i30 1.4T-GDi 103kW StyleGO NA…

Ústí nad Labem, Ořechová Pronájem bytu…

Distributor reklamních letáků - OZP, 4 05…

Volkswagen Transporter servisní knížka, k…

Škoda Octavia 2.0TDI 135kW 4x4 DSG L…

Ústí nad Labem, Pincova Pronájem bytu 3…

Učitel/ka, 31 600 Kč

Volkswagen Golf Plus servisní knížka, kou…

Škoda Fabia 1,2TSi,SERVISOVÁNO,NOVÉ …

Ústí nad Labem, Žukovova Pronájem bytu…

Pracovník skladů kovů, 20 500 Kč

Volkswagen New Beetle koupeno v D

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

Ústí nad Labem, Pasteurova Pronájem byt…
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