8 U NÁS DOMA
AHOJ NA SVĚTĚ

deník
ZOO ÚSTÍ

VĚDECKÁ KNIHOVNA FOKUS KAFE

Pondělí 27. února:
0.34 hodin, Jitka Skálová, holčičku
8.13 hodin, Andrea Kulhánková, holčičku
11.46 hodin, Petra Rottenbornová, chlapečka
Rodičům blahopřejeme

Pozůstalí se rozloučí ve Starém krematoriu:
Čtvrtek 1. března:
12.00 hodin, s Miladou Sládkovou, 1949, ÚL–Krásné Březno

LANOVÁ DRÁHA
Lanová dráha spojuje obchodní centrum Forum s výletním zámečkem Větruše.
Pohled z kabinek jezdících
proti sobě nabízí krásný výhled do údolí Labe, ale také na
město Ústí nad Labem se všemi jeho dominantami.

V ústecké Masarykově nemocnici porodily:
Neděle 26. února:
12.57 hodin, Mgr. Monika Kadlecová, chlapečka

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ

úterý 28. února 2012

Dnes 28. 2. od 9.00 do 16.00
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA
Po dobu zimní sezony je horní pokladna uzavřena! Vstupné 100 korun, 50 pro děti a důchodce, 270 korun pro rodinu.

Dnes 28. 2. od 17.00 hodin
KAMČATKA DRSNÁ I LÍBEZNÁ
Beseda s Miroslavou Blažkovou o zemi vulkánů a křišťálových potoků. Neregistrovaní čtenáři vstupné 20 Kč.

Aždo14.května
MARTIN KURIŠ–OBRAZY
Prokopa Diviše 1605/5, 400 01
Ústí nad Labem (vedle kina
Hraničář). Po – pá: 10 – 20 hod,
svátkyzavřeno.

Rozsah provozu:
8.00 až 22.00 hodin
Interval:
Každých 15 minut.
Jízdné:
Jednosměrné ..... 18 korun
Zpáteční ............. 34 korun
Informace o provozu na:
800 100 613 nebo 475 211 547

Pátek 2. března:
11.00 hodin, s Emilem Portem, 1936, Malé Březno
Pozůstalí se rozloučí v Novém krematoriu:
Středa 29. února:
11.00 hodin, se Zdeňkou Krejčovou, 1932, ÚL-Klíše
Čtvrtek 1. března:
11.00 hodin, s Marií Povolnou, 1933, ÚL – Trmice
Upřímnou soustrast

Činoherák i Bio u Františka:
Hamletů se dnes v Ústí urodí!
Severní Terasa, Střekov – Jakoby si řekli, uvádí dnes shodně Biograf u Františka i Činoherní studio program na téma „Hamlet“. Každý po svém,
ani v jednom nelze čekat klasiku. Zábavu ale v obou!
Deziluze. Prázdnota slov.
Zklamání. Bezvýchodnost. To
vše zažívají páry Dani a Mani
(Manuel) + Oli a Bína ve hře
rakouského dramatika Ewalda Palmetshofera „hamlet je
mrtev. bez tíže“. Premiéru
měla v Činoherním studiu loni na podzim, dnes je od 19.00.
„Hra předvádí zarputilost
a nevoli postav, nečinných
a bez perspektivy. Autor útočí

naléhavou slovní komikou,
pohrává si s rytmem a jazykem a zaplétá postavy do problémů, z nichž nakonec zůstává jen otázka: rezignovat, nebo jednat?“ Více na jevišti ČS...
Více legrace bude ve stejný
čas U Františka v případě finské noir tragikomedie Hamlet
podniká. Film se po letech vrací do Čech v obnovené premiéře, parafráze na Shakespeara, ve všudypřítomném cigaretovém dýmu se odehrávající příběh velkopodnikatele
s plastovými kachničkami.
Natočil jej známá finský režisér Aki Kaurismäki – to už samo o sobě je zárukou!
(red)
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Vydejte se po stopách bohů!
Ústí n. L. – Autor knihy „Achnaton a Nefertiti, faraoni
Slunce“ Miloš Matula pořádá
od 9. do 24. dubna 2012 „Velkou meditační cestu po čakrách Egypta, po stopách bohů a faraonů Slunce“ na místa, kam se s cestovními kancelářemi nepodíváte.
„Velká meditační cesta do
Egypta vlastně kopíruje moji
knihu,“ přiblížil plán cesty
absolvent FAMU Miloš Matula.
„Kromě Achnatonova města Achetatonu (dnešní Tell elAmarna) navštívíme chrámy
v Abydosu a Dendeře, zavítáme i do chrámu na Nilu v Esně, který turisté míjejí – také
zde zastavuje jen jediný par-

Po stopách bohů
a faraonů Slunce
Termín:

9. – 24. dubna 2012

Dny
Lokalita
1
Káhira
2-4
Asuán a okolí
5-7
Plavba parníkem po Nilu
8-12 Luxor – Dendera – Abydos
– Esna – Achetaton/Amarna
13-16
Káhira a okolí
Cena (v dvoulůžkovém pokoji):
39 300,- Kč
+ mezinárodní letenka (např. Praha
- Káhira, Bratislava - Káhira, Vídeň Káhira apod.) v ceně +- 10.000,- Kč.
Více na: milosmatula.cz

Bílinská 3
400 01 Ústí n. L.
tel.: 475 210 072

NA MÍSTĚ ČINU. Autor knihy „Achnaton a Nefertiti, faraoni Slunce“ Miloš Matula před Malým Atonovým chrámem. Vydáte se s ním poznat krásy a energie Egypta? Foto: archiv Miloše Matuly
ník během stovek plaveb týdně. Ale navštívíme i chrám
Kalábša na Asuánu i pyramidy v Dašúru či Abusíru, ruiny
paláce Malkata či Ramesseum. Kromě těchto výjimečných destinací nemůžeme minout turisticky atraktivní lokality Káhiru a Gízu, Sakkáru, Luxor s chrámy Karnak a
Luxor, Údolí králů i královen,

plavbu po Nilu s návštěvou
chrámů Edfu či Kom Ombo,
Asuán a chrámy Abú Simbel.
Velice atraktivní bude pro
účastníky privátní meditace
ve Velké (Chufu/Cheopsově)
pyramidě v Gíze,“ uvedl Miloš
Matula.
Matula je filmovým a hudebním producentem, žurnalistou a reklamním specialis-

tou. Dlouhá léta se zabývá alternativní medicínou a meditací, kterou rovněž učí na
svých seminářích v ČR i v zahraničí. Od útlého věku se zajímá o starověký Egypt a tento
koníček vyústil v téměř dvacetileté studium „amarnského období“ v Egyptě – tedy doby vlády faraona Achnatona a
jeho manželky Nefertiti. (may)

Poznáte, kde jsme tentokrát fotografovali?
Fotogalerii najdete na našem webu usteckydenik.cz, správnou odpověď pak zítra tady!

Otvírací doba:
v týdnu od 9:00 do 17:00
bez polední přestávky
v sobotu od 9:00 do 11:00
Bližšíinfqmaceaqbjedná£k¦zředzlanéhq:
LenkaHqejkq£á,el:44885,e-mail:lenkahqejkq£a@denikc¨
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poukázku na odběr dortu
Výběr dortu
(dle denní nabídky)

ve výrobně
v Revoluční ulici
v Ústí nad Labem.
tel.: 774 572 299
MIROSLAV VLACH

Bližšíinfqmaceaqbjedná£k¦zředzlanéhq:
LenkaHqejkq£á,el:44885,e-mail:lenkahqejkq£a@denikc¨

Hádejte – Denně chodíme kolem a poukazujeme na nepořádek v blízkosti sportoviště.
Tak trochu ukrytý je i jez, který bublá pod kovovým můstkem a málokdo ví historická
fakta o tomto potoku. Po povodních bylo koryto vyčiště-

no a kamenný žlab podél silnice budí respekt. To je současnost. Ale... V roce 1487
údajně ústečtí radní odkoupili část potoku od jistých Vartenberků, kteří měli pozemky
v Libouchci. Vybudován byl
umělý kanál, který zásobuje
potok vodou dodnes. Zajímavá spojitost. Foto: Miroslav Vlach

