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Kulturní akce březen a duben 2016 

Březen 2016 

1. března 2016 – Duo Jamaha  (Chomutov od 18:00, Městské divadlo) 

4. března 2016 - Horkýže slíže + host: Hot Pants  (Kadaň od 20:00, KZ Orfeum) 

8. března  2016 - Orchestr Václava Hybše /hlavní host Jitka Zelenková/ (Ústí nad 

Labem od 19:00, Dům kultury) 

19. března 2016 – Ples jara (Litoměřice, Dům kultury) 

20. března 2016 - Princeznovský bál s Heidi Janků (Litoměřice od 15:00, Dům kultury) 

24. března 2016 - No Name Tour - S láskou (Ústí nad Labem od 19:00, Dům kultury) 

26. března 2016 - Xindl X, UDG a Voxel – Společné turné (Děčín od 19:00, SD 

Střelnice) 

28. března 2016 - XII. Mezinárodní festival pro děti a mládež "Svátek jara" (Teplice od 

17:00, Dům kultury) 

30. března 2016 - Kryštof Srdcebeat CLUB Tour 2016 (Ústí nad Labem od 18:00, 

Kulturní středisko) 

 

Duben 2016 

7. dubna 2016 – Vivaldianno (Litoměřice od 19:30, Dům kultury) 

15. dubna 2016 - Škwor /Hledání identity tour 2016/Wait a Daniel Krob (Děčín od 

20:00, SD Střelnice) 

16. dubna 2016 - Mandrage - Všechny kočky tour (Ústí nad Labem od 20:30, Kulturní 

středisko) – Doposud zatím největší Mandrage tour , které uvede všechny písničky z pátého 

studiového alba PO TMĚ JSOU VŠECHNY KOČKY ČERNÝ  

17. dubna 2016 - Žatecký půlmaraton a žatecká desítka (Žatec od 10:30, Žatec, 

fotbalové hřiště za řekou) 

22. dubna 2016 - Ewa Farna, Nebe, Support Lesbiens – On Stage 2016 (Most, KD 

Meduza) 

 
Zelená-koncert 

Červená- kulturní akce 

Žlutá- ostatní  
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ZÁBAVA NA SEVERU ČECH 

ESCAPE Ústí nad Labem 

Informace: Úniková hra pro 2-6 lidí. Úkolem bude se dostat z 
hororového sklepení do 60 minut za pomocí všech smyslů. 

 Budete hledat klíče, zámky, indicie, luštit hádanky, rébusy i 
hlavolamy. Důležité je pracovat jako tým, komunikovat spolu, 
neztrácet hlavu a nebát se!  

Celá hra je koncipována do hororového tématu v autentických 
prostorech. Doporučený věk 18-68.  

Parkování zajištěno v areálu. 

Co s sebou: pro jistotu si s sebou vezměte sportovní oblečení 

a hlavně ODVAHU 

 

 

Otevírací hodiny: Místo:  

Pondělí: 16.00 - 23.00 hod. Textilní 4   
Úterý: 16.00 - 23.00 hod. 40001 Ústí nad Labem   
Středa: 16.00 - 23.00 hod.    

Čtvrtek: 16.00 - 23.00 hod. 
Pátek: 16.00 - 23.00 hod.  
Sobota: 09.00 - 23.00 hod.  

Neděle: 09.00 - 23.00 hod.  

 

Kontakt: 

 +420731518762        
http://escape.reservanto.cz/ 
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          Zpátky do dětských let  

 

Víš, jak se říká malovaným vajíčkům? 

Odpověď najdeš v tajence. 

 

 

 

 

 

1. mládě slepice      Ř     

2. z kotce vykukuje ...   K   L     

3. velikonoční pochoutka   M        

4. vzklíčené obilí   O   N     

5. z vrbového proutí pleteme P  M     U   

6. jarní svátky 
V E L 

 
K O N O C E 

7. malujeme ...  E   E      

8. na upečeného vážeme mašličku   B  R    K  
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       Hubnutí hrou 

Stravovat se zdravě je podle Čechů: 

 drahé (28,4 procenta) 
 

 časově náročné (21,9 procenta) 
 

 mnohým chybí při výběru dostatečná 
vůle (17,3 procenta) 

 

Nejčastější chyby v jídelníčku 
 

 Nadměrný příjem nasycených tuků, 
soli, jednoduchých sacharidů, 
alkoholu, sladkých nápojů 
 

 Malá pestrost a nepravidelný jídelní režim 
 

 Nízký příjem vlákniny, vápníku a vitamínu D 

Jídelníček by měl být za každých okolností pestrý.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Snídaně Svačina Oběd Svačina Večeře 

Žitný chléb, 
kuřecí šunka, 
Džus 

 
   Jablko 

Kuřecí prsa 
na medu a 
kuskus 

 
 Bílý jogurt 

Pohankové 
rizoto 
s kuřecím 
masem 
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Chystané koncerty na rok 2016 (březen – duben): 

 Jedenadevadesátiletý francouzský šansoniér Charles Aznavour, který je jednou 

z největších žijících osobností světové hudby, vystoupí 6. dubna v Kongresovém 

centru Praha. Vstup: 1990 – 7990 Kč 

 Známá kapela Simple Plan příjíždí do Prahy do Incheba Expo Areny už 5. března 

2016. Kdo má rád klidnou pop-rockovou muzika určitě se na ně musí jet podívat. 

Vstup: 775 - 1.015 Kč 

 

 COLDPLAY vydali nové album A Head Full Of Dreams - Deska ještě před 

vydáním dosáhla na první místo žebříčku iTunes ve více než padesáti zemích světa. 

Singl Adventure Of A Lifetima, k němuz kapela natočila původně animované video, 

měl premiéru na Fb a nasbíral za 48 hodin přes 6 milionů přehrání. Skladba aktuálně 

patří k nejhranějším skladbám v Evropě. 

 

 Album americké zpěvačky Taylor Swift nazvané 1989 získalo hudební 

cenu Grammy za nejlepší album roku. Nahrávkou roku se stala skladba 

Uptown Funk. Favoritem letošního 58. ročníku byl raper Kendrick 

Lamar, který byl nominován v 11 kategoriích. Nakonec získal pět trofejí, 

což byl rekord večera. 

 Celovečerní film RYTMUS sídliskový sen osobně uvedl hudebník Patrik 

„Rytmus“ Vrbovský na internet do oficiální online distribuce. 

 

 Kryštof, Chinaski, Slza, Barbora Poláková, Tata Bojs, David Koller, Aneta 

Langerová, Mandrage, Cocotte Minute, Xindl X, Kofe-In, Support 

Lesbiens, Dan Bárta, Tomáš Klus, Ewa Farna, Klára Vytisková, Lenka 

Dusilová, Tonya Graves, Jelen, Mydy Rabycad, Smrtislav a Thom Artway 

byli nominováni na ceny Žebřík. Rozhodli o tom hudební fanoušci během 

lednového hlasování. 

Finálový večer Žebříku se uskuteční 11. března 2016. Tři nejlepší v každé kategorii 

získají originální sošky z dílny sochaře Václava Česáka. 
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          Módní policie 
Tom Cruise (53 let) - Na svůj věk velmi pěkný muž, co na něj říkáte holky ? 

Cokoliv si oblékne je v tom sexy. Nevím jak vy, ale já bych ho brala :P - 

Dostává 9 bodů z 10 ! 

 

Miley Cyrus (23 let) - Trošku bláznivá holka. Dříve pěkná mladá 
dívka, ale teď z ní vyrostla pěkná kočka ! Jen mi občas přijde až moc 
ulítlá. Tady jí to ale sluší jen bych zvolila místo krátkého topu jen 
bílé tílko. Dostává 8 bodů z 10 ! 
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Cara Delevinge (23 let) - Podle mě je to jedna z nejkrásnějších holek 
v Anglii. Cokoliv si oblékne tak jí to prostě sluší. Je dokonalá! Věřím, 
že není vzorem jen pro mě :P . Vyniká jako modelka, herečka ale i 
jako zpěvačka ! Co říct prostě příklad přirozeně krásné holky ;-) 
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