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Město
Die Stadt



Město Ústí nad Labem leží na severu České republi-
ky v překrásné krajině Českého středohoří v místech, 
kde řeka Bílina ústí do mohutného toku Labe. Od hlav-
ního města Prahy je vzdáleno necelých 90 km, od ně-
meckých Drážďan pouhých 70 km. Se svými bezmála 
100 000 obyvateli je 7. největším městem České republiky  
a sídlem Ústeckého kraje. Město dříve proslulé převážně 
průmyslem je dnes významným kulturním, sportovním 
a obchodním centrem.

Die Stadt Ústí nad Labem ist im Norden der Tschechischen 
Republik gelegen - in der wunderschönen Region des 
Böhmischen Mittelgebirges, wo der Fluss Bílina in den 
mächtigen Fluss Elbe mündet. Von der Hauptstadt Prag 
ist sie nicht ganz 90 km entfernt, von der deutschen Stadt 
Dresden nur 70 km. Mit beinahe 100.000 Einwohnern ist sie 
die  sieben größte Stadt der Tschechischen Republik und 
zugleich Sitz der Region Ústí. Die früher vor allem durch ihre 
Industrie berühmt gewordene Stadt ist heute ein  
bedeutendes Kultur-, Sport- und Geschäftszentrum.



České středohoří
Böhmische Mittelgebirge

Město Ústí nad Labem se nachází v okouzlující krajině Čes-
kého středohoří, jíž jednoznačně dominuje kaňonovité údolí 
řeky Labe, nazývané Porta Bohemica – Brána Čech. Krajina je 
zde typická kužely kopců dávno vyhaslých sopek. Ústecko je 
tak krajinou mnoha nádherných vyhlídek. 

Die Stadt Ústí nad Labem ist in der zauberhaften Landschaft 
des Böhmischen Mittelgebirges gelegen, durch welches 
augenscheinlich das Elbtal mit dem Namen Porta Bohemi-
ca - Böhmische Pforte geprägt wird. Die Landschaft wird 
hier ganz typisch von Bergkegeln von längst erloschenen 
Vulkanen geprägt. Region Ústí findet man eine Landschaft 
mit vielen wunderschönen Aussichten.





Labské pískovce
Elbsandsteingebirge

Tiské stěny jsou bránou k romantickému kraji Labských pís-
kovců. Přivítá nás zde fantastické skalní město s mnoha bizar-
ními pískovcovými útvary s názvy jako Hřib či Napoleonova 
bota. Skalní město je nejen rájem turistů a horolezců, ale sta-
lo se i dějištěm fantasy filmu „Letopisy Narnie“.

Die Tyssaer Wände sind das Tor zur romantischen Landschaft
des Elbsandsteingebirges. Sie werden hier von einer fantas-
tischen Felsstadt mit vielen bizarren Sandsteinformationen 
mit Namen wie Hřib (Pilz) oder Napoleonova bota (Schuh 
Napoleons) willkommen geheißen. Die Felsstadt ist nicht nur 
ein Paradies für Touristen und Bergsteiger, sondern sie wur-
de auch zum Schauplatz des Phantasiefilmes „Die Chroni-
ken von Narnia“.



Krušné hory
Erzgebirge

Na Ústecku končí hřeben Krušných hor, který umožňuje vy-
žití jak v letní, tak v zimní sezóně. V létě je možno využít 
značené cesty pro pěší turistiku, na cyklisty čeká oblíbená 
cyklotrasa Krušnohorská magistrála. Pro milovníky zimních 
sportů je k dispozici lyžařské středisko Zadní Telnice a řada 
upravených tras pro běžkaře. Krušné hory jsou také oblíbe-
ným místem pro závody psích spřežení. 

In der Region Ústí endet der Kamm des Erzgebirges, welcher
sowohl während der Sommer- als auch der Wintersaison 
genutzt werden kann. Im Sommer kann man markierte 
Wanderwege nutzen, auf Fahrradfahrer wartet der 
beliebte Fahrradweg Erzgebirgische Magistrale. Für 
Wintersportliebhaber stehen das Skizentrum Zadní Telni-
ce sowie eine Reihe von gepflegten Skilanglaufloipen zur 
Verfügung. Das Erzgebirge ist ebenfalls ein beliebter Ort 
für Schlittenhunderennen. 



ZOO
ZOO

Zoologická zahrada Ústí nad Labem vznikla v roce 1908 jako
soukromá ptačí rezervace. Najdete zde unikátní kolekci zví-
řat z celého světa ve více než 200 druzích. Na návštěvníky 
čeká pestrý doprovodný program jako cvičení lachtanů, cvi-
čení a procházka slonů po Zoo, medový strom pro malajské
medvědy, krmení a enrichment orangutanů, kontaktní dět-
ská Zoo, hřiště a oddechové koutky, zoovláček či restaurace
a cukrárna. 

Der zoologische Garten in Ústí nad Labem entstand im Jahre
1908 als ein privates Vogelreservat. Man findet hier eine 
einzigartige Sammlung von Tieren aus der ganzen Welt mit
mehr als 200 Arten. Die Besucher können sich auf ein buntes
Begleitprogramm freuen, wie z.B. Dressuren von Seebären,
Dressuren und Spaziergänge von Elefanten durch den Zoo,
ein Honigbaum für die Malaienbären, Fütterung und Enrich-
ment der Orang-Utans, Kinderstreichelzoo, Spielplätze und
Ruhezonen, ein Zug durch den Zoo, das Restaurant und die
Konditorei. 



Život města byl odedávna spjat s vodou. Řeka Labe je vý- 
znamnou evropskou vodní cestou a je využívána pro ná-
kladní dopravu i rekreační plavbu. Na území města se do ní
vlévá řeka Bílina. Četné potoky, které sbíhají k Labi, vytvořily 
v okolí Ústí nad Labem krásné kaskády a vodopády. Jedním 
z nejznámějších a nejnavštěvovanějších je Vaňovský vodo-
pád. U nedalekých Chabařovic vzniklo rekultivací hnědo-
uhelného lomu jezero Milada, kolem kterého se koná oblí-
bený rodinný cyklozávod. 

Das Leben der Stadt war seit jeher eng mit dem Wasser 
verbunden. Die Elbe ist ein wichtiger europäischer Wasserweg
und wird sowohl zur Güterbeförderung als auch für die 
Vergnügungsschifffahrt genutzt. Auf dem Gebiet der Stadt 
mündet der Fluss Bílina in die Elbe. Zahlreiche Bäche, die zur 
Elbe zusammenfließen, bilden in der Umgebung von Ústí nad 
Labem wunderschöne Kaskaden und Wasserfälle. Bei der 
nicht weit entfernt gelegenen Stadt Chabařovice entstand 
durch Rekultivierung eines Braunkohlentagebaus der See 
Milada, bei welchem das beliebte Familien-Fahrradrennen 
stattfindet. 

Vodní krásy
Wasserschönheiten



Sport
Sport

V letním období nabízí Ústecko řadu možností pro volný 
čas. Členitá kopcovitá krajina poskytuje ideální podmínky 
pro turistiku, cyklistiku, golf, horolezectví a hippoturistiku. 
Plavecké areály a přírodní koupaliště zvou ke koupání, Labská 
cyklostezka  je využívána rekreačními cyklisty a pro in-line
bruslení. Ve městě je též široká nabídka sportovních areálů
a zařízení. 

Im Sommer bietet die Region Ústí eine Reihe von Freizeit-
möglichkeiten. Die hügelige Landschaft bietet ideale Bedin-
gungen für Touristik, Fahrradsport, Golf, Bergsteigen und 
Hippotouristik. Swimmingpool-Areale und Feibäder laden 
zum Baden ein; der Elbe-Fahrradweg wird von Radfahrern 
sowie zum Inlineskating genutzt. In der Stadt gibt es ebenfalls 
ein breites Angebot an Sportarealen und -einrichtungen.  





Univerzita
Universität

Ústí nad Labem je od roku 1991 sídlem Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně (UJEP). Dnes má tato univerzita osm 
samostatných fakult a spolu s pražskou Vysokou školou 
ekonomickou vytvořila Výzkumné centrum konkurence-
schopného a udržitelného rozvoje regionu. UJEP poskytuje 
vzdělání více než 11 000 studentů. Přestavbou někdejší-
ho areálu nemocnice vzniká rozsáhlý univerzitní kampus.

Ústí nad Labem ist seit 1991 der Sitz der Jan-Evangelista-
Purkyně-Universität (UJEP). Heute gibt es in der Universität 
acht separate Fakultäten und zusammen mit der Prager Wirt-
schaftshochschule bildete sie das Forschungszentrum für eine 
konkurrenzfähige und beständige Entwicklung der Region. 
An der Jan-Evangelista-Purkyně-Universität können mehr als 
11 000 Studenten studieren. Durch den Umbau des einstigen 
Krankenhausareals ist das weitläufige Universitätsgelände 
entstanden. 



Historická místa
Historische Orte

K nejstarším příběhům českých dějin patří pověst o Pře-
myslu Oráči, který byl povolán z nedalekých Stadic kněž-
nou Libuší, aby panoval českému lidu. Dnes ho zde při-
pomíná pomník z roku 1841, který je národní kulturní 
památkou. Místem významné historické události na Ústec-
ku jsou bojiště u Chlumce, kde se roku 1813 odehrály jedny 
z největších bitev napoleonských válek.

Zu den ältesten Geschichten der tschechischen Geschichte
gehört die Sage über Premysl den Pflüger, der von der Fürs-
tin Libuše aus dem unweiten Stadice berufen wurde, über 
das böhmische Volk zu herrschen. Heutzutage erinnert ein 
Denkmal aus dem Jahre 1841 an ihn, welches ein nationales 
Kulturdenkmal ist. Ein historisch bedeutender Ort in der Regi-
on Ústí sind die Napoleonischen Schlachtfelder bei Chlumec 
(Kulm), wo im Jahr 1813 einige der größten Schlachten der 
napoleonischen Kriege stattfanden.



Památky a architektura
Denkmäler und Architektur

K nejstarším památkám patří středověký hrad Střekov  
z počátku 14. století, který od roku 1563 patří do majetku
roudnických Lobkowiczů. Významnou sakrální památku 
představuje pozdně gotický kostel Nanebevzetí Panny Ma- 
rie. Bombardování na konci druhé světové války způsobilo 
vychýlení kostelní věže ve výšce 65m o 2 metry od kolmé osy. 
Novorenesanční zámek Velké Březno je spojen především
se životem a působením významného politika 19. století,
Karla Chotka.

Zu den ältesten Denkmälern gehört die mittelalterliche Burg
Střekov (Schreckenstein) aus dem Anfang des 14. Jahr-
hunderts, welche seit 1563 im Besitz der Familie Lobkowitz aus
Raudnitz ist. Ein bedeutendes Sakraldenkmal stellt die spät-
gotische Kirche Maria Himmelfahrt dar. Bombardierungen
am Ende des Zweiten Weltkriegs führten dazu, dass der Kirch-
turm in einer Höhe von 65 m ca. 2m von der senkrechten
Achse abweicht. Das Neurenaissanceschloss Velké Březno
(Großprießen) ist vor allem mit dem Leben und Wirken von
Karl Chotek –einem bedeutenden Politiker  des 19. Jahr-
hunderts – verbunden.



Architektonicky zajímavý Mariánský most byl zařazen mezi 
10 nejkrásnějších světových staveb posledního desetiletí 
20. století. Další významnou dominantou města je výletní 
zámeček Větruše, nabízející návštěvníkům výhled z věže do 
labského údolí. Na Větruši vede lanová dráha, která spojuje 
areál Větruše s centrem města.

Die architektonich interessante Marienbrücke wurde zu den 
weltweit 10 schönsten Bauten des letzten Jahrzehntes des 20. 
Jahrhunderts zugeordnet. Zu den bekannten Wahrzeichen 
der Stadt gehört das Ausflugsschlösschen Větruše, welches 
seinen Besuchern eine wundervolle Aussicht vom Turm auf 
das Elbtal bietet. Auf Větruše gelangt man mit der Seilbahn, 
welche das Areal Větruše mit dem Stadtzentrum verbindet.



Divadla
Theater

Severočeské divadlo se prezentuje žánrově pestrou nabíd-
kou operních, baletních, operetních a muzikálových titulů. 
Jednou ze specialit divadla je i pořádání „open air“ oper.  
V novobarokní budově Severočeského divadla z roku 1909 
působili například operní sólistky Maria Pospischil nebo 
Eva Randová, hudební skladatelé Viktor Ullmann či Zbyněk 
Vostřák. V roce 2011 získalo divadlo dvě prestižní Ceny Thá-
lie. Významnou divadelní scénou je také Činoherní divadlo, 
které je držitelem ceny Alfreda Radoka „Divadlo roku 2000“. 
V repertoáru najdeme vedle her klasických, autorské hry, 
které reagují na aktuální společenská témata. 

Das Nordböhmische Opern- und Balletttheater kann eine 
ganze Reihe von nationalen und internationalen Erfolgen auf-
weisen. Zu den besonderen Veranstaltungen des Theaters 
gehört auch die „Open air-Oper“. In dem Neubarockgebäu-
de des Nordböhmischen Theaters aus dem Jahre 1909 waren 
beispielsweise die berühmten Opernsolistinnen Maria Pospischil 
oder Eva Randová, die Komponisten Viktor Ullmann oder 
Zbyněk Vostřák tätig. Im Jahre 2011 gewann das Theater zwei 
Prestige-Preise Thalie. Zu den bekannten Theaterszenen 
gehört auch das Schauspieltheater, das neben den klassischen 
Stücken auch Stücke von Verfassern als Antwort auf aktuelle 
gesellschaftliche Themen im Repertoire hat.



Muzea
Museen

Ústecké muzeum najdete v nově zrekonstruovaném ob-
jektu z roku 1876. Díky své bohaté historii v současnosti 
spravuje statisíce muzejních exponátů, početné příro-
dovědné a archeologické sbírky. Součástí programové 
nabídky jsou tematické výstavy, kulturní program a po-
pulární hravé vzdělávací programy pro děti. V Zubrnicích 
se nachází nejmladší skanzen v Čechách, který ukazuje ves-
nický způsob života v oblasti Českého středohoří. Další zají-
mavostí v obci je malé železniční muzeum. V zámku Trmice 
se pak nachází Muzeum hornictví a modelové železnice.

Das Museum der Stadt befindet sich in einem neu restaurier-
ten Gebäude aus dem Jahr 1876. Dank der umfangreichen 
Historie befinden sich hier derzeit Tausende museale Aus-
stellungsstücke sowie zahlreiche naturwissenschaftliche und 
archäologische Sammlungen. Das angebotene Programm 
umfasst Themenausstellungen, ein Kulturprogramm sowie 
leichte Bildungsprogramme für Kinder. In Zubrnice befindet 
sich das jüngste Freilichtmuseum Tschechiens, welches die 
Lebensweise in einem Dorf im Böhmischen Mittelgebirge 
zeigt. Eine andere Merkwürdigkeit in der Gemeinde stellt ein 
kleines Eisenbahnmuseum dar. Im Schloss Trmice befinden 
sich ein Bergbaumuseum und Modelleisenbahnen.



Akce
Veranstaltungen

Kulturní život města vyplňuje během roku řada kulturních 
akcí. Mezi již tradiční patří např. soutěž v klasických a latin-
skoamerických tancích Mezinárodní taneční festival, Mezi-
národní jazz & blues festival, Mezinárodní festival sborového 
zpěvu, festival folkové a country hudby PORTA, mezinárodní 
soutěž mladých klavíristů Virtuosi per musica di pianoforte 
nebo multietnický hudební festival Barevná planeta. Mezi 
oblíbené patří také jarmarky v zubrnickém skanzenu a na 
hradě Střekově či závody automobilových veteránů.

Das Kulturleben der Stadt besteht im Laufe des Jahres aus einer 
Reihe von Kulturveranstaltungen. Zu den bereits traditionellen 
gehört z.B. das Internationale Tanzfestival – Wettbewerbe in 
klassischen und lateinamerikanischen Tänzen, das Internationale
Jazz & Blues Festival, Internationales Chorgesangsfestival, 
PORTA – das Festival für Folk- und Country Musik, der 
Internationale Klavierwettbewerb der jungen Klavierspieler 
Virtuosi per musica di pianoforte oder das multiethnische 
Musikfestival Bunter Planet. Beliebt sind auch Jahrmärkte 
im Freilichtmuseum in Zubrnice und auf der Burg Střekov oder 
Veteranenautorennen.



Mezi tradiční sportovní akce pak patří mezinárodní turnaj 
v boxu Grand Prix, mezinárodní závody v karate North Bo-
hemia, Ústecký 1/2 Maraton či Cena města Ústí nad Labem 
v parkurovém skákání. Aktivní sportovní rodiny i jednotlivci 
se mohou zúčastnit turistických pochodů, cyklozávodů, ly-
žařských závodů a mnoha dalších akcí.

Zu den typischen Sportveranstaltungen gehören dann das 
internationale Box-Turnier Grand Prix, internationale Karate-
Wettbewerbe North Bohemia, der 1/2 Marathonlauf von Ústí 
oder der Preis der Stadt Ústí nad Labem im Parcours-Springen. 
Aktive sporttreibende Familien sowie Einzelpersonen können 
an touristischen Wanderungen, Fahrrad- und Skiwettbewer-
ben und vielen anderen Aktionen teilnehmen.



Statutární město Ústí nad Labem Vás zve 
na akce pořádané v rámci projektu

2. - 27. dubna

Originally Made in Ústí nad Labem II
Informační středisko města Ústí nad Labem (Palác Zdar)
Výstava k pokračování projektu „Slavné lokální značky 
z Ústí nad Labem“
Václav Linek - pop-art zpracování slavných ústeckých značek, 
výstava tisků v galerii infostřediska

5. - 6. dubna

Velikonoční trhy…znáte Trmickou makovou mušli?
Kostelní náměstí, u OC Forum, 9 � 18h 
Velikonoční trhy, ochutnávka trmické makové pochoutky

13. dubna

Ústecké značky v reklamě aneb pan Vajíčko se vrací!
OC Forum, 2. podlaží uprostřed (u Dětského koutku), 
16h, 17h, 18h
Zavzpomínejte na staré časy! � promítání dobových reklam 
s komentářem historika M. Krska

14. dubna

Slavnosti pivaře Cibicha
Pivovar ve Velkém Březně, 11 � 15h � vepřové hody 
v restauraci „U Dubu“, návštěva pivovaru za symbolické vstupné
Zámek Velké Březno, 10 � 16h � Korbely, holby, džbány, žejdlí-
ky a pivníky � mimořádná výstava pivních nádob (probíhá i 15. 4.) 
doprava Zubrnickou muzeální železnicí na trase V. Březno - 
Zubrnice (jízdní řád na www.zmz.cz)

19. - 20. dubna

Konference „Tajemství starého myslivce“
Muzeum města Ústí nad Labem 
jednání odborného historického kolokvia
Pořadatel: Muzeum města Ústí nad Labem, Společnost pro dějiny 
Němců v Čechách a ÚSGS FF UJEP
Program na stránkách www.muzeumusti.cz
Omezená kapacita, nutná registrace předem 
na email: USGS@UJEP.cz

21. dubna

Nebuď bábovka a upeč mušli!
Muzeum města Ústí nad Labem, Císařský sál, 13 � 17h
Upečte tradiční trmickou pochoutku a soutěžte s námi o atraktivní 
ceny! Počet míst pro soutěžící omezen, nutná registrace předem 
na info.stredisko@mag-ul.cz, tel: 475 271 883 nebo v Informačním 
středisku města Ústí nad Labem (recept bude předán při registraci).
Ochutnávky dobrého jídla a pití. Po celý den komentované prohlíd-
ky expozicemi, soutěže pro malé i velké. Každý návštěvník navíc ob-
drží malý dárek. Více informací o degustační soutěži a programu na 
speciálních letácích, v infostředisku a na www.usti-nad-labem.cz
Vstupné: pro soutěžící zdarma, ostatní 50 Kč

28. dubna

„Café U Jelena“ aneb jak se stát ústeckou značkou
Činoherní studio Ústí nad Labem, 19h
zábavná talk show Jiřího Maryšky se slavnými ústeckými rodáky
Josef Formánek � spisovatel a cestovatel
Marek Taclík � divadelní a fi lmový herec
Zuzana Hoff manová � horolezkyně, pokořitelka osmitisícovek
Orchestr Klusty – R. Zach, J. Kozubková, J. Pletánek a hosté
Vstupné: 130 Kč 
Rezervace a prodej vstupenek pouze do 20. dubna 
(předprodej také v informačním středisku)!!!

Slavné 
lokální 
značky
z Ústí nad Labem 2012

Více informací najdete na www.usti-nad-labem.cz

Cože?! To také pochází z Ústí nad Labem? Možná budete stejně nevěřícně kroutit 
hlavou, až se dozvíte, kolik proslulých značek má původ v severočeské metropoli. 

Akce se koná pod záštitou náměstkyně primátora města Ústí nad Labem Zuzany Kailové ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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Ústecká NEJ
Das Beste von Ústí nad Labem

Nejšikmější věž ve střední Evropě, nejstarší Přemyslovec 
v českých dějinách, nejvýkonnější přístav v Rakousko-Uher-
sku,  největší vodní dílo v prvorepublikovém Českosloven-
sku, nejodvážnější zastřešení amfiteátru na světě ve své 
době, nejdelší dálniční tunel v České republice či nejznáměj-
ší trampský festival v České a Slovenské republice. Celkem 60
Ústeckých NEJ můžete najít na www.nej.muzeumusti.cz

Der schiefste Turm Mitteleuropas, der älteste Přemyslide in
der tschechischen Geschichte, der leistungsfähigste Hafen
Österreich-Ungarns, das größte Wasserwerk in der Tschecho-
slowakei zur Zeit der Ersten Republik, die mutigste Über-
dachung der Freilichtbühne weltweit seinerzeit, der längste
Autobahntunnel in der Tschechischen Republik oder das 
bekannteste Trampfestival in der Tschechischen und 
Slowakischen Republik. Die insgesamt 60 Besten von Ústí nad 
Labem finden Sie unter www.nej.muzeumusti.cz
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Václav Linek - pop-art zpracování slavných ústeckých značek, 
výstava tisků v galerii infostřediska

5. - 6. dubna

Velikonoční trhy…znáte Trmickou makovou mušli?
Kostelní náměstí, u OC Forum, 9 � 18h 
Velikonoční trhy, ochutnávka trmické makové pochoutky

13. dubna

Ústecké značky v reklamě aneb pan Vajíčko se vrací!
OC Forum, 2. podlaží uprostřed (u Dětského koutku), 
16h, 17h, 18h
Zavzpomínejte na staré časy! � promítání dobových reklam 
s komentářem historika M. Krska

14. dubna

Slavnosti pivaře Cibicha
Pivovar ve Velkém Březně, 11 � 15h � vepřové hody 
v restauraci „U Dubu“, návštěva pivovaru za symbolické vstupné
Zámek Velké Březno, 10 � 16h � Korbely, holby, džbány, žejdlí-
ky a pivníky � mimořádná výstava pivních nádob (probíhá i 15. 4.) 
doprava Zubrnickou muzeální železnicí na trase V. Březno - 
Zubrnice (jízdní řád na www.zmz.cz)

19. - 20. dubna

Konference „Tajemství starého myslivce“
Muzeum města Ústí nad Labem 
jednání odborného historického kolokvia
Pořadatel: Muzeum města Ústí nad Labem, Společnost pro dějiny 
Němců v Čechách a ÚSGS FF UJEP
Program na stránkách www.muzeumusti.cz
Omezená kapacita, nutná registrace předem 
na email: USGS@UJEP.cz

21. dubna

Nebuď bábovka a upeč mušli!
Muzeum města Ústí nad Labem, Císařský sál, 13 � 17h
Upečte tradiční trmickou pochoutku a soutěžte s námi o atraktivní 
ceny! Počet míst pro soutěžící omezen, nutná registrace předem 
na info.stredisko@mag-ul.cz, tel: 475 271 883 nebo v Informačním 
středisku města Ústí nad Labem (recept bude předán při registraci).
Ochutnávky dobrého jídla a pití. Po celý den komentované prohlíd-
ky expozicemi, soutěže pro malé i velké. Každý návštěvník navíc ob-
drží malý dárek. Více informací o degustační soutěži a programu na 
speciálních letácích, v infostředisku a na www.usti-nad-labem.cz
Vstupné: pro soutěžící zdarma, ostatní 50 Kč

28. dubna

„Café U Jelena“ aneb jak se stát ústeckou značkou
Činoherní studio Ústí nad Labem, 19h
zábavná talk show Jiřího Maryšky se slavnými ústeckými rodáky
Josef Formánek � spisovatel a cestovatel
Marek Taclík � divadelní a fi lmový herec
Zuzana Hoff manová � horolezkyně, pokořitelka osmitisícovek
Orchestr Klusty – R. Zach, J. Kozubková, J. Pletánek a hosté
Vstupné: 130 Kč 
Rezervace a prodej vstupenek pouze do 20. dubna 
(předprodej také v informačním středisku)!!!

Slavné 
lokální 
značky
z Ústí nad Labem 2012

Více informací najdete na www.usti-nad-labem.cz

Cože?! To také pochází z Ústí nad Labem? Možná budete stejně nevěřícně kroutit 
hlavou, až se dozvíte, kolik proslulých značek má původ v severočeské metropoli. 

Akce se koná pod záštitou náměstkyně primátora města Ústí nad Labem Zuzany Kailové ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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Tušíte, že město Ústí nad Labem je kolébkou slavného mýdla 
s jelenem a rodištěm Viktora Cibicha, jehož tvář zdobí etike-
tu piva Březňák? Nebo že právě odsud pochází jeden z nej-
slavnějších českých nápojů - Stará myslivecká? Aby už nikdo 
nezůstal na pochybách, které slavné značky se zrodily právě 
v Ústí, v informačním středisku je připravena řada ryze ús-
teckých suvenýrů s označením „Originally made in Ústí nad 
Labem“.

Wussten Sie, dass die Stadt Ústí nad Labem die Wiege der 
bekannten Seife mit dem Hirsch sowie der Geburtsort von 
Viktor Cibich ist, dessen Gesicht auf dem Etikett der Biersorte 
Březňák (Märzbier) zu sehen ist? Oder dass von hier eines der 
ältesten böhmischen Getränke stammt - der Stará myslivecká 
(Alter Jägerschnaps)? Und damit keine Zweifel bestehen blei-
ben, welche bekannten Marken aus Ústí stammen, gibt es im 
Informationszentrum viele echte Souvenirs aus Ústí mit der 
Bezeichnung „Originally made in Ústí nad Labem“ zu kaufen.

Slavné lokální značky z Ústí nad Labem
Berühmte lokale Marken aus Aussig
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