
ANNONCE.CZ

Kuchařka/kuchař (fast fooodové kuchyně),…

Pomocní skladníci, 16 500 Kč

Vedoucí oddělení servisu, 40 000 Kč

Montážní dělníci výrobků z kombinovaný…

Zedníci, 21 500 Kč

Technici - montéři střešních fotovoltaický…

Manipulační dělníci ve výrobě, 18 000 Kč

Odborný referent/ka v oddělení právních …

+ PODAT INZERÁT

CARS.CZ

Škoda Octavia první majitel, servisní kníž…

Volkswagen Golf první majitel, servisní kn…

Volkswagen Golf servisní knížka, koupeno…

Opel Meriva první majitel, servisní knížka,…

Opel Corsa nové vozidlo, servisní knížka, k…

Opel Corsa první majitel, servisní knížka, …

Ford Sierra veterán, koupeno v F

Ford Ranger

+ PRODAT AUTO

TIPCARS.COM

Citroën C4 1.6 HDi, ČR,2.maj, Klima

Nissan Micra 1,2

Audi A3 1,6

Škoda Octavia 1.6 TDI, Automat, Serv.kniha

Volvo S80 2,4 D5 1.MAJ KŮŽE NAVI TOP

Citroën C3 1,0 SERVISKA, STK 9/24

Škoda Octavia 1,6 STK 7/24, 4x4

Volkswagen Touran 1,4 TSI DSG HIGHLIN…

+ PRODAT AUTO

REALCITY.CZ

Jirkov, Mládežnická Prodej bytu 3+1

Chomutov, Březenecká Prodej bytu 2+1

Chomutov, Dřínovská Pronájem bytu 1+1

Chomutov, Písečná Prodej bytu 1+1

Kadaň, Chomutovská Prodej bytu 3+1

Chomutov, Tomáše ze Štítného Prodej byt…

Jirkov, Mládežnická Prodej bytu 3+1

Chomutov, Zahradní Pronájem bytu 3+1

+ PRODAT NEMOVITOST

ZMĚNIT
REGION

ZPRÁVY VOLBY SPORT PODNIKÁNÍ NÁZORY MAGAZÍN PODCASTY MIMINKA O DENÍKU PRÁCE SOUTĚŽE

CHOMUTOVSKO Z OKOLÍ ENERGIE KRIMI KULTURA TIPY ČEŠI V ČÍSLECH ČTENÁŘ REPORTÉR ČESKO A SVĚT NÁZORY VODA

ZPRÁVY Z KRAJE

DŮCHODOVÁ KALKULAČKA Spočítejte si, o kolik se vám od ledna 2023 zvýší penze

FOTO: Červený Hrádek zažil koncertní lahůdku. Hrál
legendární Václav Hudeček

25.9.2022

Zaplněný Rytířský sál Červeného Hrádku přivítal houslovou legendu
Václava Hudečka, který zde uspořádal svůj narozeninový koncert. Už při
jeho příchodu do sálu lidé Mistra vytleskávali tak, že ani nemohl hned
pronést své úvodní slovo. Návštěvníci ale o jeho milá slova nepřišli.

Zámek Červený Hrádek zažil koncertní lahůdku. Koncert legendárního Václava Hudečka. | Foto:
Město Jirkov

Chcete podpořit svůj oblíbený zpravodajský web? Podpořte nás v internetové

anketě Křišťálová Lupa. Hlasujte ZDE .

Článek nám poslal jeden z našich čtenářů.
Staňte se reportérem i vy.

POŠLETE NÁM
SVŮJ PŘÍSPĚVEK

25.9.2022

Václav Hudeček, koncert, Antonín Dvořák, Eva Hudečková, David Oistrach,

Royal Philharmonic Orchestra, Londýn

VYBRALI JSME PRO VÁS

VOLBY 2022 NA CHOMUTOVSKU
Online výsledky komunálních voleb 2022 a zvolení zastupitelé,
Výsledky senátních voleb 2022, Kdy jsou komunální volby, Jak volit, Volební systém, 
Jak často jsou komunální volby, Proč se křížkuje, Kandidáti a strany,
Členové zastupitelstev, 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 ★★★★★Nehodnoceno, buďte první! Ohodnoťte článek

Čtenář reportér

17 fotografií
v galerii ›

Za doprovodu vynikajícího klavíristy Michala Maška zahrál sedmdesátiletý

houslový virtuos několik klenotů klasické hudby. Například skladby Antonína

Dvořáka – Romantické kusy a Sonatinu nebo na Mozartovu sonátu G dur či

Chopinovu Balladu g moll.

Znamenitě si samozřejmě vedl i ústecký klavírista, který je Hudečkovým

přítelem, ale spolu hráli teprve podruhé.

Václav Hudeček se v sále dočkal gratulace k životnímu jubileu. Oba hudebníci

sklidili v závěru dlouhotrvající potlesk, při němž diváci vstávali ze židlí. Mistra

na koncert doprovodila i jeho manželka, herečka a spisovatelka Eva Hudečková.

Václav Hudeček proslul po celém světě. Hrál na nejprestižnějších pódiích. Již ve

svých 15 letech debutoval na koncertu v Londýně s Royal Philharmonic

Orchestra a byl žákem legendárního ruského houslisty Davida Oistracha. Je také

držitelem medaile za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění.

Město Jirkov

Cena montáže fotovoltaiky
Rozpočet obdržíte ihned. Nezávazná
kalkulace zcela zdarma. Po celé ČR za
stejnou cenu.

Reklama

REKLAMA

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

DISKUZE

Pořád rostou! Košíky jsou plné, mění se ale
skladba hub. Pozor na přemrznutí
Největší „houbařské hody“ jsou nyní v Krušných horách,
naopak méně rostou na Lounsku. Přečtěte si…

CHOMUTOVSKO

Přijedu a zabiju tě, vyhrožoval hasiči muž z
Vejprt. Hrozil i policistovi
Až tři roky vězení může dostat za vyhrožování úřední
osobě 53letý muž z Vejprt. Toho se podle…

ZLOČINY A SOUDY

Kam o víkendu na fotbal, pivo a párek?
Vyberte si z pestré nabídky
První říjnový víkend bude na severu Čech ve znamení
ligové kopané, i v nižších soutěžích se ale…

Fotbal ilustrační foto.
FOTBAL

Den otevřených dveří v Toyodě nadchl malé
i velké
Klášterec nad Ohří - Den otevřených dveří v klášterecké
společnosti Toyoda Gosei Czech (TGCZ)…

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Snížit DPH na potraviny se nechystáme, řekl
Fiala. Hlavní je opatření u energií
Ceny potravin sice pořád rostou, ale vláda k jejich fixaci
nepřistoupí, neboť daleko důležitější…

Český premiér Petr Fiala.
ZPRÁVY Z ČESKA 16

Víkendové tipy 30. září – 2. října: Písňovar.
Houbobraní, slavnosti česneku
Podívejte se, kam můžete vyrazit o nadcházejícím
víkendu za zábavou.

TIPY NA VÍKEND

Praktické SUV Opel Crossland COOL se
skvělou výbavou a sadou zimních pneu
zdarma
Vyberte si ze skladových vozů Opel Crossland. Sleva až
70 000 Kč a zimní pneu ZDARMA jen do 30.9.

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Písňovar opět uvaří ty nejlepší sborové
pecky
Špičky v oblasti sborů a vokálních skupin, které se věnují
interpretaci úprav populární hudby,…

ČTENÁŘ REPORTÉR

Vyhraj šipkařský Gambrinus cup a získej
skvělé ceny!
Už za několik dní se rozběhne druhý ročník Gambrinus
Cupu, největšího amatérského šipkařského…

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Filmový Žižka je moderní hrdina, jakého
potřebujeme
Každý národ potřebuje své hrdiny, kteří utužují národního
ducha. Jejich příběh se pak vypráví…

Tomáš Jindříšek
ARÉNA NÁZORŮ

Soumrak komunistů. V Ústeckém kraji
zaznamenala KSČM ve volbách obrovské
ztráty
Podle odborníků hlasy lidí, kteří dříve volili komunisty,
sebraly v nedávných komunálních volbách…

Ilustrační foto KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022

Babička v kondici. Cvičící seniorku ze Žatce
sledují na internetu tisíce lidí
Jarmila Hokrová ze Žatce se v roce 1956 narodila
s velkými zdravotními problémy. Nevyvinul se jí…

Z OKOLÍ

U pražské vily vznikla unikátní zahrada. Na
malý pozemek se vešlo několik teras
Co nejsmysluplněji využít malý pozemek
u funkcionalistické vily z 30. let v pražských…

Levitující betonové schody.
ARCHITEKTURA 12

Sámer Issa o vztahu s Vondráčkovou:
Neřešili jsme, co si o nás kdo myslí
Když se před osmnácti lety objevil mladíček Sámer Issa,
který dobře vypadal a uměl zpívat, v…

Sámer Issa a Lucie Vondráčková
KAFE 5

Česká Kanada: Vydejte se k zaniklé vsi mezi
lesy
V jihovýchodním cípu Čech, tam, kde se dotýkají
historické hranice Moravy a Rakous pomyslných…

Středověk dýchá ze zbytků zdí
DOMA 7

Flotila duchů: Nahlédněte do tropického
ráje, kde je dno moře poseto vraky lodí
Místo tropického ráje, které však skrývá mnohem víc.
Flotilu duchů, jež je památkou těch, kteří…

Vrak lodi.
DOTYK

BMW XM působí opravdu monumentálně. I
díky elektromotoru má až 748 koní
Historicky největší vůz, který má na své karosérii také
odznáčky sportovní divize "M", se zvládne…

Nové velké SUV BMW XM
AUTOSALON 13

Čekají vás stovky zážitků. Začíná Den
architektury
Festival Den architektury startuje právě dnes. Nenechte
se zmást názvem, potrvá týden, až do 6.…

Praha, Rothmayerova vila
DŮM A ZAHRADA 12

Vnímaví společníci. Psi dokáží v dechu
člověka vycítit stres, potvrdili vědci
Psi, kteří jsou považováni za věrné společníky lidí, opět
ukázali, jak dobře jsou naladěni na…

Pes. Ilustrační snímek
VĚDA 6

Kde máte doma lopatkovec? Mnoho lidí ho
má špatně a květina strádá
Lopatkovec je poměrně známou kvetoucí pokojovou
rostlinou, která by měla být ozdobou každé…

IRECEPTÁŘ

Jitka Schneiderová s dcerou na nákupy
zásadně nechodí, radí jí po telefonu
Ve Španělském sále Pražského hradu se letos
uskutečnilo 39. světové finále nejprestižnější…

Jitka Schneiderová.
SPOLEČNOST 6

Retro z Vlasty - Saskia Burešová: Můj první
konkurz? Na Poštovní schránku!
S jednou z nejoblíbenějších televizních hlasatelek
minulé éry Saskií Burešovou (76) si v roce…

Saskia Burešová
VLASTA

Michalova žena žije s epilepsií. Když měl i
on epileptický záchvat, pochopil ji
První epileptický záchvat postihl Michala v jeho
25 letech. Trval dlouhých 15 minut a…

ZDRAVÍ 12

Stres v roli zabíjáka štíhlé línie. Jak si pod
jeho vlivem nepokazit progres?
Září znamená konec dovolených a definitivní nástup zpět
k povinnostem. Vystaveni tak můžeme být…

1946363824
KONDICE

Videoseriál: Sokol je zábava. Naučí i
přednožování na hrazdě
Ještě dnes máte možnost zajít do nejbližší sokolovny a
vyzkoušet si, co tam na vás nebo vaše děti…

HOBBY 2

Sharon Stone se ukázala v plavkách: Její
božské tělo obdivuje i Pořízková
Sharon Stone sice příští rok oslaví 65. narozeniny, tento
věk by ale hollywoodské hvězdě hádal…

Sharon Stone
CELEBRITY 5

REKLAMA

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

ZPRÁVY ODJINUD

TN.CZ
Lidem v Česku začaly
chodit nové zálohy.
Důchodkyně má…

TN.CZ
Unie se dohodla. Státy
řekly, jak pomohou v
energetické…

REKLAMA

Přehrát znovu

REKLAMA
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