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HUDEBNÍ LÉTO VE ZNAMENÍ UDĚLEJ SI SÁM
Vážení čtenáři společenského magazínu
Enter, i když asi nikdo z nás nečeká úplně
bezstarostné prázdniny, byli jsme zvyklí
slavit slunovrat a příchod letních teplot pod
otevřeným nebem na slavnostech, festivalech a koncertech. Z kulturního kalendáře
ale bohužel už druhý rok po sobě gumují
zapálení pořadatelé termíny malých i velkých akcí.
I v Děčíně byly městské
slavnosti přesunuty z května na září.
Na příležitost vystoupit na
pódiu před veřejností čeká
mnoho skvělých hudebníků a zpěváků, což vám
dokáže klip "Times Like These" Děčín lockdown song, který měl premiéru 4. května
a najdete ho na YouTube. Na předělávce
Foo Fighters se podílely dvě desítky umělců z Děčínska. Ti ji věnovali společně všem,
kteří v době lockdownu nemohli dělat to,
co mají rádi.
Jak se hudební scéna po několikaměsíční
uzávěře promění? Uplynulý rok by se někomu mohl zdát pro hudebníky jako ideální – měsíce měli klid, mohli zkoušet a cvičit,
komponovat a nahrávat. Udrží si ale motiva-

ci prezentovat veřejně? Či vyjdou ze zkušeben po roce plni energie a nových nápadů?
Jistě nám napoví hudební mini-přehlídka
Rogalo DC, která se koná na Smetanově
nábřeží pravidelně každou neděli od 15
hodin. Pokud se vám budou vystoupení
líbit, nezapomeňte hudebníky podpořit.
Je jasné, že letos v létě bude
mít aktivita a samostatnost
zelenou. Přímo na nás
záleží, jak bude hudební
léto vypadat. Třeba vy, naučili jste se za minulý rok hrát
na nějaký hudební nástroj?
Hudba se v době pandemie osvědčila jako
účinný lék proti trudomyslnosti. Uspořádejte
koncert, párty, pozvěte své přátele – sociální
sítě k tomu mohou být ideální pomůckou.
Ať už se bude jednat o folk a country na
zahrádce nebo rock‘n'roll na chatě.
Přeji všem příjemné a pokud možno pohodové léto!
Radek Lekner
t.č. v lese, na kole, se sluchátky na uších
nebo za objektivem fotoaparátu
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ŘEDITELKA ZÁMKU:

S PŘÍPRAVOU LETNÍ SEZÓNY
JSME NAZAHÁLELI
Jak se zpívá ve známé pohádce Princové jsou na draka: K životu na zámku mám
jednu poznámku, je tu neveselo, je tu truchlivo? Naopak! Rozhodně veselo.
O tom, co je zde nového a na co se mohou návštěvníci těšit, jsme si popovídali
s ředitelkou zámku Ing. Miroslavou Poskočilovou.
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Vy jste jako ředitelka zámku
nastoupila v létě roku 2019 a jen
o několik měsíců později veškerý
kulturní život narušila pandemie.
Jaký byl život na zámku v době
covidové?
Život na zámku byl v prvních měsících této
doby omezen možná z pohledu návštěvníka.
Správa nejenom budovy zámku, ale i celého
areálu včetně zahrad, Mariánské louky
a Thunovské kaple, pokračovala nepřetržitě
a možná o to intenzivněji, když jsme pro
velký úklid sklepních prostor, depozitáře,
kostymérny a spousty nepořádku mohli
využít právě tento čas. Přípravy kulturních

akcí byly velice náročné, neboť spousta akcí
se připravovala, poté rušila nebo přesouvala,
včetně svatebních obřadů nebo konferencí.
I přes tato omezení se nám ale podařilo
loni nastartovat nádhernou kulturní
sezonu pod širým nebem a Jižní zahrady
hostily známé kapely i divadelní soubory.
Mezi nejúspěšnějšími byl koncert skupiny
Čechomor, Cirk La Putyka nebo výstava Lego
hrady a zámky. Tato výstava trhla rekord
v návštěvnosti a za 2 měsíce to bylo cca 12
tis. návštěvníků. A ani s přípravou letošní
sezóny jsme nezaháleli a připravovali hry
pro děti v zahradách, s velkým ohlasem jsme
2x uspořádali v zahradách kamínkování

Už při nástupu do funkce bylo Vaší
vizí to, aby se stal zámek oblíbeným
místem setkávání nejen pro turisty,
ale především pro místní obyvatele,
kteří by se sem rádi vraceli. Vnímáte
v tomto ohledu nějaké změny?
V loňském roce jsem zpětnou vazbou od
návštěvníků i místních děčíňáků vnímala
velké pozitivní ohlasy na viditelnou změnu
života na zámku a myslím, že se nám to
podařilo. Návštěvníci se vraceli na výstavu
LEGO, na degustace francouzských vín, na
koncerty a představení letní scény, chodili
více do zahrad, nosili dopisy s dětmi do
pošty pro Ježíška, chodili za velikonočním
zajíčkem nebo hrami, které si malé děti bez
průvodce mohou samy zahrát. Vím, že sem
přišli místní, kteří na zámku nikdy nebyli
a začali se sem vracet. Chodí nám děkovné
maily za přípravu her a samozřejmě
sledujeme i kladné hodnocení na sociálních
sítích.
Momentálně se brány zámku opět
otevírají návštěvníkům, kteří se
mohou těšit i na nějaké ty novinky.
Jednou z nich je i nová úniková hra
Rozpolcený rytíř. Můžete říct, o co se
jedná?
Všichni se mohou těšit na novou únikovou
hru. Hledání relikvií pomocí řešení rébusů,
zručnosti a logického myšlení přenese celý
tým do atmosféry husitsko-křižáckých válek
a Zikmunda z Vartenberka. Úniková hra je
stále velice oblíbenou zábavou pro skupinky
přátel, rodinu nebo pracovní kolektiv
a jejich počet se stále rozšiřuje. Úniková hra
je otevřená každý den od 11 do 19hod pro
2-6 hráčů a já jsem moc ráda, že je právě na
zámku. Novinkou je i rozšíření svatebních
míst v zahradách, nevěsty letos určitě ocení

nové svatební aranžmá pro venkovní obřady
podle nových trendů 2021, návštěvníci
Jižních zahrad občerstvení v čajovém
pavilonu nebo zázemí toalet v zahradnickém
domku během akcí v zahradách.
Součástí Zámku Děčín je i Růžová
zahrada s významnou památkou
v podobě glorietu, který prochází
rozsáhlou rekonstrukcí. Jak rekonstrukce probíhá?
Rekonstrukce glorietu odhalila krásu této
barokní stavby a především zachránila její
havarijní stav z let předešlých. Zpřístupnění
veřejnosti se plánuje na srpen tohoto roku,
kdy by měla být stavba dokončena včetně
spodního parteru, který se změní na místo
s velkým záhonem a v zahradě tak bude
ještě více květů a zeleně. V loňském roce
se ještě dokončila i obnova střechy zámku,
střechy Thunovské kaple a odstraněn byl
i havarijní stav části Dlouhé jízdy. V těchto
měsících byla dokončena velká údržba
zeleně Mariánské louky a Jižních zahrad,
odstranili jsme odumřelé stromy, provedli
nutné výchovné a zdravotní řezy, což nebylo
prováděno několik let zpátky. Příští měsíc
by měly být opět nasvícené Jižní zahrady,
i nasvícení bylo dlouhá léta nefunkční.
Nově si mohou zájemci kousek
Růžové zahrady odnést domů, a to
v podobě některé ze zdejších růží
díky jejich adopci. Jak se zrodil tento
nápad a jak se provádí adopce?
Adopce je jeden z mých nápadů, kdy
bychom rádi zvali místní na zámek častěji
jen tak na procházku ve volném čase a s tím
souvisí i připravovaná adopce vinné révy na
zámeckých terasách od června. Na rozdíl od
květiny růží z rukou našich zahradnic získá
adoptovaný rodič révy celou úrodu ze své
hlavy a zároveň tím samozřejmě podpoří
naši činnost. V současné době máme
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a sledovali, kam až se naše kamínky dostaly
a komu udělaly radost.
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Březiny 211 | 405 02 Děčín 2
OTEVÍRACÍ DOBA
PO - PÁ 8.30 - 15.00

FB: PrazirnaKavyCaFFe08

Nový dru h káv y
Ethio pea G uji

Vhodná na
r
espresso i na filt
Ochutnávka u nás
na prodejně
Nakupujte na našem eshopu nebo prodejně

caffe08.cz

V minulosti proběhlo i několik
speciálních prohlídek zámeckého
podzemí, které měly velký úspěch.
Máte v plánu tyto prohlídky
v budoucnu zopakovat?
S
plánováním
komentovaných
prohlídek stále čekáme na rozvolnění,
ale připravujeme tematické prohlídky,
prohlídky podzemím i noční prohlídky. Po
dokončení rekonstrukce glorietu bude opět
zařazena i prohlídka barokních perel, která
vede spojovací chodbou Dlouhé jízdy.

Vím, že je v současné situaci těžké
cokoliv plánovat, ale přeci jen,
chystáte na zámku přes léto nějaké
speciální akce?
Plánování je skutečně těžké a přípravy
vrcholí, v červenci chystáme koncert
skupiny Tatabojs, Hradišťan, hru Sen noci
svatojánské tentokrát v podání souboru

z České Lípy, v srpnu hru Bratrstvo kočičí
pracky od Činoheráku, talk-show Romana
Zacha a Sedm pádů Honzy Dědka. Nebudou
chybět ani dixielandové podvečery nebo
letní kino. A jednáme i s agenturou Davida
Kollera.
Na zámku je možnost ubytování. Jaký
je zájem?
I tuto službu jsme zdokonalili a rekonstruovali s vlastními zaměstnanci zámecký
apartmán i pokojík tak, abychom obstáli
v konkurenci. Zároveň bylo nutné ubytování
řádně zkolaudovat po několika letech
provozu.
Rada města se nedávno veřejně
omluvila vaší předchůdkyni Ing.
Ivetě Krupičkové. Ta byla během
odvolání z funkce ředitelky obviněna
z řady závažných pochybení, která se
ale neprokázala. Jak Vy osobně tento
krok města vnímáte?
Schválení zadostiučinění formou omluvy je
akt Rady města a jejich postoj mi nepřísluší
posuzovat, nerada posuzuji skutky
a postoje lidí bez bližších informací. Jediné,
co k tomu mohu dodat z vlastní zkušenosti
je to, že bych nikdy nestála o podporu lidí
z řad veřejnosti, kteří se vyjadřují za hranou
slušnosti. Zpětně mohu hodnotit jen
proces předání funkce,kdy byl kompletně
vymazán pracovní počítač a následně
i centrální PC server s veškerými uloženými
daty organizace, to bylo pro mě zcela
nepochopitelné a neomluvitelné ve veřejné
správě. Výběrové řízení na pozici ředitelky
zámku probíhalo standardním postupem,
v hodnotící komisi bylo 8 členů z různých
institucí a já předpokládám, že každý
hlasoval podle svého vědomí a názoru.
Stejně tak mi nepřísluší hodnotit ani důvody
odvolání bývalé ředitelky, což bylo také plně
v kompetenci Rady města.
-es, foto: Joky-
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adoptováno přes 70 keříků růží a o adopci je
stále velký zájem. Adopcí vinné révy chceme
usnadnit dětem výběr dárku pro své tatínky
ke Dni otců 20.6. nebo dát tip na dárek pro
své blízké. Plánujeme také pozvánky pro
adoptivní rodiče na Den růží nebo slavnosti
vína.
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Navštivte nás na Revolučním náměstí 3 (křižovatka „na hvězdě“), Děčín IV - Podmokly
Otevřeno Po - So 10 - 20 h.

773117811

@legendbarbershopdecin

JÍLOVÉHY
HEALT OINT
FOOT P
Mírové náměstí 157
407 01 Jílové u Děčína
+420 734 621 918
jilove@fyziotoncar.cz

Správně nastavená opora chodidla
vás zbaví bolestí kolen a zad.

Chcete SPORTOVAT? Hledáte SPORT PRO VAŠE DÍTĚ? Nevíte, KAM JÍT FANDIT?

www.decinsportuje.cz
#decinsportuje

decinsportuje

KINO SNĚŽNÍK
Film Cruella se odehrává v Londýně a je zasazen do 70. let minulého století.
V prostředí punkové a společenské revoluce sledujeme příběh mladé Estell,
šikovné, talentované a kreativní dívky, která je za každou cenu odhodlána stát
se světoznámou díky svému dokonalému stylu a nekonvenčnímu designu. Na
cestě za splněním svého snu se seznámí a spojí s dvojicí mladých zlodějíčků,
kteří umí ocenit její smysl pro skandály a neplechu a společně si budují své
místo a život v londýnských ulicích. Jednoho dne Estellin výjimečný vkus
a smysl pro módu upoutá pozorné oko baronky „von Hellman“, módní
legendy a ikony a zároveň neskutečně elegantní ženy v hereckém podání
dvojnásobné držitelky Oscara Emmy Thompson. Jejich následný vztah však
uvede do pohybu koloběh událostí, které způsobí, že Estell přijme a akceptuje
svou zkaženou a odvrácenou stranu osobnosti a postupně se promění
v drsnou, zlou a pomstychtivou Cruellu…
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Út

1. 6.

19.00

Bábovky

St

2. 6.

19.00

Smolný pich aneb Pitomý porno | předpremiéra

Čt

3. 6.

17.30
20.00

Duše
Země nomádů

Pá

4. 6.

17.30
20.00

Chlast
Napětí

So

5. 6.

15.00
17.30
20.00

Duše
Smečka
Země nomádů

Ne 6. 6.

15.00
17.30
20.00

Duše
Ještě máme čas
Smolný pich aneb Pitomý porno | předpremiéra

Po

7. 6.

19.00

Helmut Newton: Nestoudná krása | dokument

Út

8. 6.

19.00

Žáby bez jazyka

St

9. 6.

19.00

Rytíři spravedlnosti

Čt 10. 6.

17.30
20.00

Tichý společník
Nadějná mladá žena

Pá 11. 6.

17.30
20.00

Nadějná mladá žena
Tiché místo: Část II | horor

So 12. 6.

15.00
17.30
20.00

Duše
Tichý společník
Tiché místo: Část II | horor

Ne 13. 6.

15.00
17.30
20.00

Duše
Tichý společník
Nadějná mladá žena

Po 14. 6.

19.00

Anny | dokument

Út 15. 6.

19.00

První kráva

Tichý společník

Čt 17. 6.

17.00
20.00

Rychle a zběsile 9 | titulky
Godzilla vs. Kong

Pá 18. 6.

17.00
20.00

Cruella | titulky
Rychle a zběsile 9 | titulky

So 19. 6.

14.00
17.30
20.00

Cruella | dabing
Godzilla vs. Kong
Rychle a zběsile 9 | dabing

Ne 20. 6.

14.00
17.00
20.00

Cruella | dabing
Rychle a zběsile 9 | dabing
Godzilla vs. Kong

Po 21. 6.

19.00

Greta | dokument

Út 22. 6.

19.00

Přípitek

St 23. 6.

19.00

Podfuk za všechny prachy

Čt 24. 6.

17.30
20.00

Matky
Nightlife: Na tahu

Pá 25. 6.

17.30
20.00

Tom a Jerry
Zvrácená | horor

So 26. 6.

15.00
17.30
20.00

Tom a Jerry
Matky
Nightlife: Na tahu

Ne 27. 6.

15.00
17.30
20.00

Tom a Jerry
Matky
Podfuk za všechny prachy

Po 28. 6.

19.00

Nová šichta | dokument

Út 29. 6.

19.00

Matky

St 30. 6.

19.00

Podfuk za všechny prachy

KINO SNĚŽNÍK

19.00

KINO SNĚŽNÍK – KALENDÁŘ PŘEDSTAVENÍ

St 16. 6.
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Aktuální program si prosím vždy předem ověřte na www.kinosnezik.cz.
Prosíme, dodržujte při návštěvě kina ochranná opatření.

BÁBOVKY | ROMANTICKÝ / DRAMA / KOMEDIE

1. 6. | út /19.00/

ČR / Slovensko / 2020 / premiéra / 97' / 12+ / 130,- Kč
Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že některá setkání dokáží navěky změnit
život. Všichni jsme totiž propojeni. Vztahy, prací, náhodami, nenávistí nebo láskou.
Režie: R. Havlík. Hrají: O. Vetchý, J. Plodková, L. Vlasáková, aj.

SMOLNÝ PICH ANEB PITOMÝ PORNO
DRAMA / KOMEDIE / EROTICKÝ

2., 6. 6. | st /19.00/ ne /20.00/

RO / HR / ČR / L / 2021 / předprem. / 106' / titulky / 18+ / 100,- Kč
Kariéra učitelky Emi se ocitne v ohrožení, když se na internetu objeví video, v němž
se oddává sexu se svým manželem. Nenápadná třicátnice je proto postavená před
rodiče svých žáků. Režie: R. Jude. Hrají: K. Pascariu, K. Cepraga, T. Filimon, aj.

DUŠE | ANIMOVANÝ / DOBRODRUŽNÝ / KOMEDIE /
RODINNÝ / FANTASY / HUDEBNÍ

3., 5., 6.,12., 13. 6. | čt /17.30/
so, ne /15.00/

USA / 2020 / premiéra / 100' / dab. / 130,- Kč, děti 110,- Kč. Co dělá člověka…
člověkem? Pixar Animation Studios uvádí celovečerní film Duše, ve kterém se představí
středoškolský učitel hudební výchovy Joe Gardner, který dostane životní šanci hrát
v proslulém jazzovém klubu. Režie: P. Docter, K. Powers. Hrají: J. Foxx, aj.

ZEMĚ NOMÁDŮ | DRAMA / ROAD MOVIE

3., 5. 6. | čt, so /20.00/

USA / Německo / 2020 / premiéra / 108' / titulky / 120,- Kč
Po ekonomickém a sociálním kolapsu hornického města v izolované venkovské
části Nevady se hlavní hrdinka rozhodne radikálně změnit svůj rozpadající se život.
Režie: Ch. Zhao. Hrají: F. McDormand, D. Strathairn, L.. May, Swankie, aj.

NOVINKY

= JE VELKÁ ŠKODA TENHLE FILM NEVIDĚT! ENTER DOPORUČUJE :)
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CHYSTÁ SE REMAKE HIGHLANDERA

Britský herec Henry Cavill po roli Zaklínače Geralta z Rivie uchopí
ostří meče znovu v nejnovějším snímku režiséra Chada Stahelskiho
(John Wick). Tím pak nebude nic menšího než remake kultovní
akční fantasy Highlander. V původním snímku z roku 1986 ztvárnil
Christopher Lambert roli rytíře Connora MacLeoda, jednoho z mála
nesmrtelných válečníků, které lze zabít pouze stětím hlavy.

CHLAST | DRAMA

4. 6. | pá /17.30/

NAPĚTÍ | HOROR

4. 6. | pá /20.00/
Velká Británie / 2021 / prem. / 92' / 12+ / tit. / 120,- Kč. Londýn, zima 1974.
Celá Británie se kvůli hornickým stávkám připravuje na výpadky elektrického proudu.
V tuto nejistou dobu začínající zdravotní sestra Val poprvé přichází do kdysi významné,
ale dnes již hodně zanedbané nemocnice. Režie: C. Faith. Hrají: R. Williams, aj.

SMEČKA | DRAMA / SPORTOVNÍ

5. 6. | so /17.30/

KINO SNĚŽNÍK

Dánsko / 2020 / premiéra / 117' / 15+ / titulky / 100,- Kč
Již název filmu vypovídá o tématu, kolem kterého se příběh točí. Existuje totiž
teorie, že by se každý člověk měl narodit s určitou dávkou alkoholu v krvi.
Režie: T. Vinterberg. Hrají: M. Mikkelsen, T. Bo Larsen, L. Ranthe, M. Millang, aj.

ČR / 2020 / premiéra / 94' / 12+ / 110,- Kč. Davidovi je šestnáct, má krásnou
přítelkyni, rodiče ho podporují ve všem, do čeho se pustí, a vytvářejí mu patřičné
finanční zázemí. Právě se přestěhoval, má nastoupit do nového hokejového týmu
Vlků a zabojovat o místo brankářské jedničky. Režie: T. Polenský. Hrají: T. Dalecký, aj.

JEŠTĚ MÁME ČAS | DRAMA

6. 6. | ne /17.30/

Kanada / Velká Británie / Dánsko / 2020 / prem. / 112' / 12+ / tit. / 100,- Kč
Viggo Mortensen (Tohle je náš svět, Zelená kniha) v hlavní roli svého režijního
debutu inspirovaného vlastním dětstvím a dospíváním. Režie: V. Mortensen.
Hrají: V. Mortensen, L. Henriksen, T. Chen, L. Linney, aj

HELMUT NEWTON: NESTOUDNÁ KRÁSA | DOKUMENT

7. 6. | po /19.00/

Německo / 2020 / premiéra / 93' / 15+ / titulky / 120,- Kč
Pro někoho perverzní a machistický, pro jiného geniální a podvratný. Helmut
Newton byl bezpochyby jedním z nejvlivnějších mistrů módní fotografie, uznávaný,
obdivovaný i zatracovaný... Režie: G. von Boehm. Hrají: Ch. Rampling, aj.
= JE VELKÁ ŠKODA TENHLE FILM NEVIDĚT! ENTER DOPORUČUJE :)

Hvězdy kultovního snímku Pulp Fiction Bruce Willis a John Travolta
si po necelých třech dekádách zopakují spolupráci. Oba se totiž
objeví v novém akčním filmu Paradise City. Snímek chystá režisér
Chuck Russell (Maska, Likvidátor). Willis pak ztvární postavu lovce
odměn, který se musí probít havajským podsvětím, aby pomstil
vraždu svého otce z rukou místního krále zločinu (Travolta).

NOVINKY

WILLIS A TRAVOLTA V NOVÉM FILMU
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KINO SNĚŽNÍK

ŽÁBY BEZ JAZYKA | DRAMA

8. 6. | út /19.00/

ČR / Slovensko / 2020 / premiéra / 116' / 15+ / 120,- Kč
Rodinný příběh jednoho dne Jaroslava K. a jeho nejbližší rodiny. Jaroslav K. bojuje o
svoje děti a aby je získal od svojí krásné ženy Blanky. Režie: M. Fornay. Hrají: J. Plesl,
R. Rázlová, P. Fornayová, J. Cigáneková, I. Bendová, aj.

RYTÍŘI SPRAVEDLNOSTI | KOMEDIE / DRAMA / THRILLER

9. 6. | st /19.00/

Dánsko / 2020 / premiéra / 116' / 15+ / titulky / 110,- Kč
Nasazený voják Markus se vrací domů ke své dospívající dceři poté, co jeho manželka
zemřela při tragické nehodě vlaku. Režie: A. Thomas Jensen. Hrají: M. Mikkelsen,
N. Lie Kaas, A. Heick Gadeberg, aj.

TICHÝ SPOLEČNÍK | KOMEDIE / DRAMA

10., 12., 13., 16. 6.
čt, so, ne /17.30/ st /19.00/

ČR / 2020 / premiéra / 100' / 12+ / 120,- Kč
Lenka se vrací z Prahy do své rodné vesnice kdesi na Slovácku. Život i čas tady
plynou trochu jinak a Lenka si po rozvodu potřebuje oddychnout a dobít baterky.
Režie: P. Göbl. Hrají: K. Issová, O. Malý, B. Polívka, aj.

NADĚJNÁ MLADÁ ŽENA | KRIMI / DRAMA / THRILLER

10., 11., 13. 6. | čt /20.00/
pá /17.30/ ne /20.00/

USA / 2020 / premiéra / 113' / 15+ / titulky / 120,- Kč
Cassandra hraje zvláštní hru. Chodí do barů, předstírá v nich těžkou opilost, nechává
se sbalit chlápky, kteří v ní vidí snadnou kořist a když má dojít k „nejlepšímu“, tak na ně
nemilosrdně zaútočí. Režie: E. Fennell. Hrají: C. Mulligan, L. Cox, C. Brown, aj.

TICHÉ MÍSTO: ČÁST II | HOROR / THRILLER

11., 12. 6. | pá, so /20.00/

USA / 2020 / premiéra / 98' / 12+ / titulky / 130,- Kč
Neví se, odkud přišli, ale okamžitě po invazi na naši planetu se postavili na vrchol
potravního řetězce. Reagovali na jakýkoliv zvuk a jeho původce bleskově zlikvidovali.
Režie: J. Krasinski. Hrají: E. Blunt, C. Murphy, N. Jupe, aj.
= JE VELKÁ ŠKODA TENHLE FILM NEVIDĚT! ENTER DOPORUČUJE :)

ANNY | DOKUMENT

14. 6. | po /19.00/

PRVNÍ KRÁVA | DRAMA

15. 6. | út /19.00/

USA / 2021 / premiéra / 121' / 12+ / tit. / 100,- Kč. Během putování se skupinou
lovců kožešin americkým severozápadem se tichý a samotářský kuchař Cookie spřátelí
s podnikavým Číňanem Kingem-Lu. Společně rozjedou nečekaně úspěšný byznys
se smaženými koblížky. Režie: K. Reichardt. Hrají: J. Magaro, E. Bremner, T. Jones, aj.

RYCHLE A ZBĚSILE 9

AKČNÍ / DOBRODRUŽNÝ / KRIMI / THRILLER

17.–20. 6. | čt /17.00/ tit., pá /20.00/ tit.,
so /20.00/ dab., ne /17.00/ dab.

USA / 2021 / premiéra / 145' / 12+ / dabing, titulky / 130,- Kč
Dominic Toretto si myslel, že si konečně bude moci začít užívat klidný život
s Letty (Michelle Rodriguez) a synem Brianem, jenže pak se ozvala jeho minulost.
Režie: J. Lin. Hrají: Vin Diesel, L. Black, T. Gibson, J. Brewster, aj.

GODZILLA VS. KONG | AKČNÍ / DRAMA / SCI-FI / THRILLER

17., 19., 20. 6. | čt /20.00/
so /17.30/ ne /20.00/

USA / 2021 / premiéra / 113' / titulky / 12+ / 130,- Kč
Legendy se střetnou ve filmu Godzilla vs. Kong, kde se tito mýtičtí protivníci
setkávají ve velkolepé bitvě věků a osud světa tak visí na vlásku. Režie: A. Wingard.
Hrají: A. Skarsgård, M. Bobby Brown, R. Hall, aj.

CRUELLA | KOMEDIE

18.–20. 6. | pá /17.00/ tit., so, ne /14.00/ dab.

USA / 2021 / premiéra / 134' / dab., tit. / 12+ / 130,- Kč, děti 110,- Kč
Emma Stoneová září ve filmu CRUELLA od společnosti Disney, který sleduje vzpurné
počátky nechvalně proslulé módní darebačky, Cruelly de Vil. Film se odehrává v
době londýnské punkrockové revoluce 70. let. Režie: C. Gillespie. Hrají: E. Stone, aj.
= JE VELKÁ ŠKODA TENHLE FILM NEVIDĚT! ENTER DOPORUČUJE :)

KINO SNĚŽNÍK

ČR / 2020 / prem. / 67' / 15+ / 100,- Kč. „Poctivě tu šlapu dobrejch dvacet let
a čím dál míň to hodí.“ Nový časosběrný dokument Heleny Třeštíkové sleduje příběh
stárnoucí prostitutky Anny. Film ji sleduje od konce syrových devadesátých let
v kulisách nočních pražských ulic a veřejných záchodků. Režie: H. Třeštíková. Hrají: Anny

KINO SNĚŽNÍK

GRETA | DOKUMENT

21. 6. | po /19.00/

Švedsko / 2020 / premiéra / 98' / titulky / 100,- Kč
Příběh dospívající aktivistky Grety Thunbergové je vyprávěn prostřednictvím
působivých, dosud nevídaných záběrů. Počínaje školní stávkou jednoho člověka
pro klima před Švédským Parlamentem. Režie: N. Grossman. Hrají: G. Thunberg, aj.

PŘÍPITEK | KOMEDIE

22. 6. | út /19.00/

Francie / 2020 / premiéra / 87' / tit / 12+ / 100,- Kč
Adrien trčí na otravné rodinné večeři. Otcovy historky se opakují posté, matka
se vyžívá v nudných konverzacích a sestřin snoubenec je jako vždy přechytralý.
Režie: L. Tirard. Hrají: B. Lavernhe, S. Giraudeau, K. Khojandi, J. Piaton, aj.

PODFUK ZA VŠECHNY PRACHY | AKČNÍ / KOMEDIE

23., 27., 30. 6. | st /19.00/
ne /20.00/ st /19.00/

USA / 2020 / premiéra / 104' / 12+ / titulky / 120,- Kč. Filmový producent
Max má za sebou obrovský propadák a na krku naštvaného mafiána, který mu na něj
půjčil peníze. Tenkrát ve zlatých časech Hollywoodu si ale producenti věděli se vším
rady a Max díky šťastné nehodě dostane nápad. Režie: G. Gallo. Hrají: R. De Niro, aj.

MATKY | KOMEDIE

24., 26., 27., 29. 6. | čt, so, ne /17.30/ út /19.00/
ČR / 2021 / premiéra / 95' / 12+ / 130,- Kč
Mohl by to být film o ženách v nejlepších letech, které jsou elegantní, sebevědomé,
chytré, užívají si, a probírají spolu chlapy, vztahy a sex. Režie: V. Moravec.
Hrají: H. Vagnerová, P. Hřebíčková, S. Nováková, G. Marcinková, J. Prachař, aj.

NIGHTLIFE: NA TAHU | KOMEDIE

24., 26. 6. | čt, so /20.00/

Německo / 2020 / premiéra / 111' / 12+ / dabing / 120,- Kč
Život barmana Mila je jeden nekonečný mejdan. Užívá si pařby, zábavu, kámoše,
holky, každý večer jen v trochu jiném pořadí. Milo žije v noci a hodně dlouho na plný
plyn. Režie: S. Verhoeven. Hrají: E. M'Barek, F. Lau, P. Rojinski, L. Ullrich, aj.

NOVINKY

= JE VELKÁ ŠKODA TENHLE FILM NEVIDĚT! ENTER DOPORUČUJE :)
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SCI-FI MARKA WAHLBERGA VYNECHÁ KINA

Nový akční film Infinite od režiséra Antoina Fuquy s Markem
Wahlbergem v hlavní roli vůbec nepůjde do kin a zamíří na
streamovací službu Paramount+. Důvodem je prostý fakt, že studio
chce službu co nejrychleji nakopnout, aby mohla konkurovat Netflixu,
Applu nebo Amazonu a k tomu potřebuje exkluzivní obsah.

TOM A JERRY | ANIMOVANÝ / DOBRODRUŽNÝ / KOMEDIE

25.–27. 6. | pá /17.30/
so, ne /15.00/

ZVRÁCENÁ | HOROR

25. 6. | pá /20.00/

USA / 2021 / premiéra / 99' / 15+ / tit. / 120,- Kč
Buďte opatrní, ke komu se modlíte. Dobrý úmysl by se mohl zvrhnout a zvrátit.
Mladá dívka Alice (Cricket Brown) byla navštívena Pannou Marii, nebo tomu aspoň
věří. Režie: E. Spiliotopoulos. Hrají: J. Dean Morgan, C. Elwes, W. Sadler, aj.

NOVÁ ŠICHTA | DOKUMENTÁRNÍ

28. 6. | po /19.00/

KINO SNĚŽNÍK

USA / 2021 / premiéra / 101' / dabing / 130,- Kč, děti 110,- Kč
Když se Jerry přestěhuje do luxusního hotelu na Manhattanu, kde právě probíhá
svatba století, její zoufalá organizátorka si najme Toma, aby jí pomohl se myšáka
zbavit. Režie: T. Story. Hrají: Ch. Grace Moretz, E. Fanyinka, M. Peña, R. Delaney, aj.

ČR / 2020 / prem. / 91' / 12+ / 120,- Kč. 25 let strávil Tomáš Hisem pod zemí jako
horník na Ostravsku. Trh práce se ale prudce mění, doly zavírají, havíři se rekvalifikují.
Tomáš si navzdory nevěřícím pohledům svých kamarádů volí specializaci, která
má k jeho původní profesi opravdu na hony daleko. Režie: J. Andrš.

LETNÍ KINO NA ZÁMKU
30. 6. - 8. 8.
Můžete se těšit na: Očista navždy, Mstitel, Králíček Petr bere do
zaječích, Zkrať to, zlato, Ubal a zmiz, Black widow a další.

O ději čtvrtého Matrixu se zhola nic neví – ani to, jak se může do
svých rolí vrátit nestárnoucí Keanu Reeves jako Neo a Carrie-Anne
Moss jako Trinity. „Spousta ideí, které jsme s Lilly zkoumali o naší
realitě před dvaceti lety je dnes ještě relevantnější,“ komentuje
vznik pokračování režisérka Lana Wachovski. „Jsem ráda, že se
k těm postavám vracím.“ A není sama.

PREMIÉRA
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DIVADLO DĚČÍN

KATALOG
ABO 2021/22
Vážené dámy a pánové,
nabízíme Vám předplatné na sezónu 2021/2022. Chtělo by se říct nové předplatné, ale ono je staro-nové. Jelikož divadla byla po celou jednu sezónu uzavřena,
program, který Vám na podzim nabízíme je programem minulé sezóny, který se
neuskutečnil. Dovolte mi zde zdůraznit několik informací:
1. Vaše permanentky ze sezóny 2020/2021 zůstávají platné i na sezónu 2021/2022.
Pokud jste je ztratili, dohodněte se o náhradních s mou asistentkou Lucií Ortovou.
2. V předplatitelských řadách D2 a D3 jsme v sezóně 2020/2021 neodehráli ani
jedno představení a proto počet plánovaných představení na tu příští bude plný
– devět představení. Pro nové předplatitele zůstává stejná výše předplatného.
3. Ve skupině E jsme odehráli na podzim jedno představení, v následující sezóně
jich tedy zbývá z obvyklých deseti odehrát devět. Pro nové předplatitele bude
tím pádem abonmá výjimečně o jedno představení levnější.
4. Ve skupině D1 jsme odehráli taktéž jedno představení (i když náhradní titul), proto
v příští sezóně odehrajeme zbylých osm představení. Ovšem vzhledem
k náhradnímu titulu v minulé sezóně odehrajeme také jedno prémiové představení (baletní koncert) – celkem tedy devět večerních programů. Noví předplatitelé tak obdrží plných devět představení za stejnou cenu jako vloni.
5. Taktéž ve skupině K jsme odehráli jen jeden koncert a zbývá jich tedy osm do
příští sezóny. Noví předplatitelé dostanou abonmá o jeden koncert levnější.
Pokud se přes tyto informace rozhodnete předplatné vracet, učiňte tak po domluvě
s mojí asistentkou Lucií Ortovou (ortova@divadlodecin.cz) v průběhu června. V červenci uvolněná místa nabídneme novým zájemcům.
A na závěr musíme provětrat skutečné kostlivce: z ještě předminulé sezóny dlužíme

po dvou představeních předplatitelům skupiny S a skupiny UNO. Jedno „s-ko“ se
odehraje ještě na sklonku sezóny 2020/2021 - 1. června. Bude to Společenstvo
vlastníků od Vosto5. Druhé s-kové představení a obě inscenace skupiny UNO
uvidíte na podzim (včetně šestkrát přeloženého Vysavače Boba Klepla).
Za těchto okolností zůstávají ceny nejen předplatného ale i vstupenek stejné jako
před rokem - oproti všeobecnému zdražování.
Těšíme se na Vás v divadle!
MgA. Jiří Antonín Trnka, ředitel divadla

PRO STÁLÉ PŘEDPLATITELE
Vaše permanentky ze sezóny 2020/2021 zůstávají platné i na sezónu 2021/2022.
Pokud jste je ztratili, dohodněte se o náhradních s naší kolegyní Lucií Ortovou
na mailu: ortova@divadlodecin.cz, nebo na mobil 608 891 865 / pouze ve
všední dny mezi 8.00 a 14.00 do 30. 6. 2021. /
Spojte se s ní ve stejném termínu i v případě, že se rozhodnete předplatné vracet.
Prosím pozor. Potvrďte své předplatné Lucii Ortové či své předplatné
zrušte do 30. 6.! Uvolněná místa nabídneme novým zájemcům.
Děkujeme.

DIVADLO DĚČÍN

INFORMACE K PŘEDPLATNÉMU

Výdej a platba permanentek:
od 31. 8. 2021 do 3. 9. 2021 v kanceláři divadla od 10.00 do 17.00 hod.
PRO NOVÉ PŘEDPLATITELE
Vyplněné přihlášky přijímáme již od 1. 7. 2021 do 20. 8. 2021!
Koupí předplatného si zajistíte stálé místo v sále po celou sezónu a ušetříte
nejméně 25% z ceny vstupného. Kdo se dříve přihlásí, získá lepší místo.

NAJAL JSEM SI VRAHA | 6.6., 15.6.

Činoherní studio – Hlavní sál
Hra o náhodě, lásce a smrti. Divadelní adaptace svérázné hvězdy nezávislého filmu,
jehož snímky patří k tomu nejpozoruhodnějšímu, co evropská kinematografie dokáže
v současnosti nabídnout.

ČINOHERÁK

PROGRAM ČINOHERNÍHO STUDIA - ČERVEN 2021
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Výdej a platba permanentek:
od 30. 8. 2021 do 3. 9. 2021 v kanceláři divadla od 10.00 do 17.00 hod.
Platit lze pouze v hotovosti, nebo na účet po předchozí dohodě. Předplatné nelze
platit fokus pasy. Při uplatňování slev je třeba předložit potvrzení o důchodu nebo
potvrzení o studiu nebo průkaz ZTP. Ve skupině E je omezený počet volných míst
a neuplatňují se zde žádné slevy.

DIVADLO DĚČÍN

PŮLROČNÍ A CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ V D1, D2 A D3
I letos nabízíme tzv. „Půlroční“ a „Celoroční“ předplatné pro skupiny D1, D2 a D3.
Skupiny E a K zůstávají beze změn tj. pouze jako celoroční předplatné.
Půlroční předplatné D1, D2 a D3:
První ½ sezóny (září - prosinec) obsahuje 4 představení a objednává se ve stejných
termínech jako celoroční předplatné.
Druhá ½ sezóny (leden - červen) bude obsahovat 5 představení, na něž bude možno zakoupit permanentky v prosinci 2021.
Ceny jsou uvedeny v tabulkách předplatného. Místa stálých předplatitelů zůstávají pochopitelně zachována po celou sezónu (v případě včasné objednávky
„podzimního“ a pak „jarního“ předplatného).
Celoroční předplatné D1, D2, D3:
Pokud se vám ochutnávka z našeho programu zalíbila natolik, že si chcete objednat
předplatné na celou sezónu (9 představení komplet), jste jedině vítáni!
Objednávkový formulář najdete také na našich stránkách
www.divadlodecin.cz v sekci Předplatné

ČINOHERÁK

Kontakt:
Lucie Ortová | ortova@divadlodecin.cz | mobil: 608 891 865
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HARILA (ANEB ČTYŘI Z PUNKU A PES) | 11.6. - Činoherní studio – Hlavní sál

Závratná jízda čtyř punkerů, která nekompromisně posouvá hranice reality. Nejdrsnější
a současně nejzábavnější hra René Levínského. Všechno začíná únosem gorily a končí
kšeftem snů. Punk is not dead.

ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY | 13.6., 19.6. - Činoherní studio – Hlavní sál
Cirkus, komedie dell arte a Shakespeare - ústecký Činoherák v nejlepší formě.

DIVADLO DĚČÍN
Na co se napijeme? Na lásku! Na noci, který ještě přijdou! Na to, že jsme všichni v blázinci!
Lehkonohá koláž obrazů a zápisků Bohumila Hrabala, v níž se proplétá raná humoreska
o tlupě pojišťováků na lovu, s pozdní melancholií bilancujícího autora.

PAN THEODOR MUNDSTOCK | 14.6. - Činoherní studio - Hlavní sál
Mrazivá doba, mrazivá atmosféra, protektorát a Žid, který miluje život, ale neumí se vzepřít
smrti. Fuksův tísnivý román v úzkostně přesném podání jednoho herce.

ČINOHERÁK

PÁBITELÉ | 22.6., 25.6. - Činoherní studio - Hlavní sál
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VÍTE, ŽE
24

ŠTEFAN MARGITA

Operní pěvec, tenorista Štefan Margita, se narodil 3. srpna 1956 v Košicích. Působil
a působí v nejslavnějších operních domech světa - např. v milánské La Scale, londýnské
Královské opeře v Covent Garden, v newyorské Metropolitní opeře, v pařížské Národní
opeře Bastille, San Franciscu a dalších. Doslova celosvětový věhlas mu přinesly především
role v Janáčkových operách Káťa Kabanová, Z mrtvého domu a Osud, tambourmajor v opeře
Vojcek Albana Berga, kapitán Vere a v mnoha dalších.

E

EXKLUZIVNÍ
DIVADLO

ERIC ASSOUS | AGENTURA HARLEKÝN

Hrají: Petr Nárožný, Veronika Freimanová, Antonín Procházka , Robert Hájek,
a další. Režie: Antonín Procházka. Jako milionář zklamal, Uspěje jako bezdomovec? Séverinu opustil manžel Jean Pierre před dvaceti lety. Opuštěná a na
mizině si založila vlastní vydavatelství, které teď prosperuje. Jednoho dne se tento
kdysi světácký ex-manžel objeví před jejími dveřmi, avšak už to není ten arogantní
a cynický obchodník, ale zruinovaný muž bez střechy nad hlavou.

DIVADLO DĚČÍN

MILIONOVÝ ÚDRŽBÁŘ

SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA
INGMAR BERGMAN | AGENTURA HARLEKÝN

Hrají: Michaela Badinková, Michal Dlouhý, Kamil Halbich, Barbara Lukešová,
(ze záznamu Simona Stašová). Režie: Vladimír Strnisko. Milostné vztahy procházejí nejrůznějšími fázemi. Univerzitní vědec Johan a právnička Marianne představují
dokonalý manželský pár se skvělou minulostí a nadějnou budoucností. Pod tímto povrchem však číhají problémy, které jednoho dne prolomí křehkou skořápku
dlouholetého vztahu. Rozpad manželství znamená vzdalování se a opětovné
bouřlivé setkávání, nedokážou žít spolu ani bez sebe, tajně se schází jako milenci.

Éric Assous, který je autorem hry Milionový údržbář, patřil k nejžádanějším francouzským
autorům. Tento filmový a divadelní režisér, scénárista, rozhlasový autor a v neposlední řadě
dramatik se narodil v roce 1956 v Tunisu. V roce 1974 se přestěhoval do Francie, kde studoval
na Pařížské umělecké akademii. Brzy však začal psát zločinecké romány a rozhlasové hry, pro
které byl v roce 1987 uznán za „největší nový rozhlasový talent“. Zemřel 12.10. 2020.

VÍTE, ŽE

ÉRIC ASSOUS
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D1

KLASICKÉ
DIVADLO

SMRT OBCHODNÍHO CESTUJÍCÍHO
ARTHUR MILLER | MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ [DIVADLO ABC]

Hrají: Miroslav Donutil, Zuzana Kronerová a další
Nejslavnější drama Arthura Millera. Requiem za sen jednoho obyčejného člověka,
který se probouzí z třpytivého snu do nemilosrdného rána reality. Snu o úspěchu,
popularitě, ocenění, naplnění, rodině jako z reklamy na životní pojištění.

SILNICE

FEDERICO FELLINI | DIVADLO KALICH

VÍTE, ŽE

Cirkusácká romance o tom, že i malý kamínek má na tomhle světě smysl
Hrají: Barbora Hrzánová, Radek Holub, Zbigniew Kalina, Klára Cibulková,
Radek Zima. Režie: Lída Engelová.
Slavný oscarový film Federica Felliniho Silnice posloužil jako námět divadelní hry,
která sděluje prosté a moudré poselství: Každý kámen na světě má smysl. Stejně
tak každý člověk, i ten nejubožejší.
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MIROSLAV DONUTIL

Miroslav Donutil se narodil 7. února 1951 v Třebíči. Pro studium herectví na JAMU v Brně se
rozhodl po absolvování gymnázia díky rodině – jeho rodiče hráli ochotnicky divadlo a jeho
dědeček byl vynikajícím vypravěčem. Již za studií hrál v Divadle Husa na provázku. Poté
se stal členem Národního divadla v Praze. Je nejen hercem vážných a komických rolí, ale
i skvělým bavičem a vypravěčem. Významná je jeho role jako dabéra, působil i jako autorský
moderátor. Je ženatý přes čtyřicet let s manželkou Zuzanou, mají dva syny.

D2

HUDEBNĚ ZÁBAVNÍ
DIVADLO

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ

Libreto: Jindřich Janda. Hudba: Jevgenij Doga, Petr Malásek.
Hudebně-dramatická balada. Podmanivé melodie a temperamentní tance. Strhující podobenství o věčné lidské touze po svobodě, o vášni a lásce, která dokáže zničit
sama sebe.

DIVADLO DĚČÍN

CIKÁNI JDOU DO NEBE

NEPERTE SE, PROSÍM VÁS!
GUR KOREN | DIVADLO PALACE

Hrají: Martina Hudečková Zuzana Slavíková,Zuzana Kajnarová, Miroslav Etzler,
Ladislav Hampl, a další. Režie: Petr Svojtka.
Tři sourozenci se sešli v advokátní kanceláři, aby si vyslechli otcovu poslední vůli.
Přáním zesnulého v poslední vůli je, aby se jeho děti měly rády a nepraly se mezi
sebou. Co ale překvapivé je, že největší díl dědictví má získat jakási tajemná Nina
Yablonsky. A není to celé jen velký podvod otcova advokáta? Brilantní izraelská
komedie.

Divadlo Bez zábradlí založil v roce 1990 Karel Heřmánek, jako tehdy první soukromé
divadlo v Česku. Heřmánek je zároveň principálem a také hercem divadla. K založení
nové společnosti se rozhodl po rozpadu scény Divadla Na zábradlí, kde hrál. Manažerkou
divadla je jeho manželka Hana Heřmánková. Divadlo Bez zábradlí nemá stálý soubor,
a v představeních se můžete setkat s řadou hostujících herců a hereček.

VÍTE, ŽE

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ
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D3

MODERNÍ
DIVADLO

SMRT MU SLUŠÍ

DANIEL HRBEK | ŠVANDOVO DIVADLO
Hrají: Robert Jašków, Michal Dlouhý, Kamil Halbich, David Punčochář, Miroslav
Hruška, Natálie Řehořová. Režisér: Daniel Hrbek.
Největší divadelní událost od přeletu rakve nad Národním divadlem. Původní
komedie z divadelního prostředí.

BEZRUKÝ FRANTÍK

TOMÁŠ DIANIŠKA A IGOR OROZOVIČ | DIVADLO POD PALMOVKOU

OSLAVENCI

Groteska o klukovi, který nemohl obejmout svou milou.
Hrají: Jakub Albrecht, Tereza Dočkalová, Nataša Mikulová, Tomáš Dianiška, Igor
Orozovič, Adam Vacula...; ze záznamu Jan Hartl, Lucie Brychtová. Režie: kol.
Černo-černá groteskní komedie inspirovaná skutečností. Příběh tělesně
postiženého tvrdohlavého kluka, který usiluje o vymanění se z daného osudu
i prostředí a který je nucen na pozadí novodobých českých dějin svádět veliký zápas
o lidskou důstojnost.Cena divadelní kritiky za rok 2019 za nejlepší mužský herecký
výkon: Jakub Albrecht.
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LIBUŠE ŠAFRÁNKOVÁ ( * 7.6. 1953, BRNO)

Dětství a školní léta prožila ve Šlapanicích u Brna. V roce 1971 absolvovala dramatické
oddělení brněnské Státní konzervatoře, od druhého ročníku hostovala a v letech 1970–1971
byla v angažmá Státního divadla v Brně. Následně působila v Krejčově Divadle Za branou
(1971–1972),po jeho násilném uzavření se stala členkou Činoherního klubu (1972–1990).
Sólistkou činohry Národního divadla byla v letech 1992–1994, ale po dvou sezonách se
vrátila do Činoherního klubu, který však pro neshody záhy definitivně opustila.

K

KRUH PŘÁTEL HUDBY
2021-22

Abonentní cyklus KPH 2021–2022 – Kruh přátel hudby nabízí osm setkání
s vynikajícími českými i zahraničními sólisty a komorními tělesy.
SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE

BELFIATO QUINTET
Oto Reiprich – flétna, Jan Souček – hoboj, Jiří Javůrek – klarinet, Ondřej Šindelář
– fagot, Kateřina Javůrková – lesní roh.
Špičkové české dechové těleso oceňované doma i v zahraničí.
Program: A. Rejcha – Kvintet Es dur, L. Janáček – Suita z opery Liška Bystrouška,
M. Ravel – Náhrobek Couperinův, T. Blumet – Dechový kvintet.

DIVADLO DĚČÍN

Prémiový koncert.
Program: V. Novák – V Tatrách. Symfonická báseň pro velký orchestr, op. 26,
B. Martinů – Intermezzo pro velký orchestr, H. 330, H. Berlioz – Fantastická
symfonie, op. 14. Dirigent: Petr Vronský

WIHANOVO KVARTETO
Leoš Čepický – 1. housle, Jan Schulmeister – 2. housle, Jakub Čepický – viola,
Michal Kaňka – violoncello
Přední těleso české kvartetní školy.
Program: J. Haydn – Smyčcový kvartet op. 76/6, N. Paganini – Grand Quartet
E dur, L. van Beethoven – Smyčcový kvartet F dur, op. 59/1.
LOBKOWICZ TRIO
Lukáš Klánský – klavír, Jan Mráček – housle, Ivan Vokáč – violoncello
Špičkoví čeští interpreti, uznávaní sólisté a komorní hráči, tři nepřehlédnutelné
osobnosti současného interpretačního umění.

Po studiích na pražské konzervatoři působil v Městských divadlech pražských. Zahrál si také
v Divadle Rokoko a v Činoherním klubu. Jedná se i o úspěšného filmového herce, kde
získal hereckou škatulku hodného chlapce či mladého muže – slušňáka a intelektuála. Mezi
jeho pozoruhodné filmové role patří zejména Kachyňovy psychologické filmy Lásky mezi
kapkami deště či Oznamuje se láskám vašim nebo Olmerův Tankový prapor.

OSLAVENCI

LUKÁŠ VACULÍK ( * 8.6. 1962, PRAHA)
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TERESA KABAN – KLAVÍR, HENRYK BLAZEJ – FLÉTNA (POLSKO)
Letošní ročník festivalu „Tóny nad městy“ představí dva přední polské umělce.
Program: W. A. Mozart, F. Chopin, F. Liszt, I. F. Dobrzynski, H. Wieniawski.

DIVADLO DĚČÍN

ADAM SKOUMAL – KLAVÍR, MILAN AL-ASHHAB – HOUSLE
Talentovaného houslistu mladé generace doprovodí oceňovaný soudobý skladatel.
Program: G. Tartini – Sonáta g moll, Ďáblův trylek, A. Skoumal – Variace na cikánskou melodii pro housle a klavír, S. Prokofjev – Sonáta č. 2 D dur, op. 94a pro housle
a klavír, B. Bartók – Rumunské tance, Sz 56, M. Ravel – Habanera, C. Franck – Sonáta
A dur pro housle a klavír.
DUO CD
Martin Cába, Vít Dvořáček – kytary
Z „Listiny mladých“ Nadace Český hudební fond vybíráme dvojici skvělých interpretů.
Program: A. de Lhoyer – Duo Concertant č. 3, op. 31, A. Tansman – Cavatina,
M. Castelnuovo-Tedesco – Preludium a fuga č.7, cis moll, C. Domeniconi – Preludium a fuga č. 2, A. José – Sonáta, J. Rodrigo – Sonata Giocosa, A. Piazzolla – Tango suite.
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT DĚČÍNSKÉHO SYMFONICKÉHO ORCHESTRU
A DĚČÍNSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU
Tradiční koncert pro adventní čas.
Program: J. J. Ryba – Česká mše vánoční „Hej mistře!“ ad.
Spoluúčinkují: sólisté Severočeského divadla opery a baletu v Ústí nad Labem.
Sbormistr: Jiří Holubec, dirigent: Jiří Knotte.

OSLAVENCI

MET
Vážení diváci. Metropolitní opera bohužel v tuto chvíli ještě program nové
sezóny nezveřejnila. Zatím vám ho tedy nemůžeme nabídnout ani ho nedáváme
do prodeje v rámci předplatného. Až tak učiníme, budeme vás informovat.
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PAVLA TOMICOVÁ ( * 25.6. 1963, KARVINÁ)

Narodila se v Karviné, vyrůstala v Havířově. Vystudovala střední pedagogickou školu a rok
učila. Přihlásila se na obor loutkářství na pražské DAMU. Už při studiu začala spolupracovat
s divadlem Drak v Hradci Králové. Po dokončení studií nastoupila v tomto divadle do stálého
angažmá. Režisér Vladimír Morávek jí nabídl v roce 1996 roli Milady Kotrlé ve hře Buldočina
uváděné v Klicperově divadle v Hradci Králové. Po úspěchu v této roli již v tomto divadle
zůstala v angažmá do sezony 2016/2017, kdy odešla na volnou nohu.

GENERÁLNÍ PARTNER MĚSTSKÉHO DIVADLA DĚČÍN

HLAVNÍ SPONZOŘI MĚSTSKÉHO DIVADLA DĚČÍN

DIVADLO DĚČÍN

Kontakt:
Městské divadlo Děčín, Teplická 587/75, Děčín IV, PSČ 405 02
www.divadlodecin.cz, tel. 412 530 630, e-mail: trnka@divadlodecin.cz
Otevírací doby pokladen:
Pokladna divadla je otevřená ve všední dny od 14 do 18 hodin.

Vrácení vstupenek – koncert WOHNOUT

Vstupenky můžete vrátit na pokladně divadla do 30. 6. 2021
Pokud potřebujete další informace, spojte se mezi 8.00 a 14:00 s Lucií Ortovou,
tel.: 412 530 630.

V mládí se aktivně věnoval basketbalu, proto také studoval sportovní gymnázium a chtěl
pokračovat na FTVS UK. Ovšem nakonec místo sportovní kariéry zvolil po vzoru otce kariéru
hereckou a vystudoval herectví na pražské DAMU. V roce 1988 začínal v Realistickém
divadle. V sezónách 1990–1997 hrál v Divadle na Vinohradech. Roku 1997 odešel do nově
vznikajícího souboru Dejvického divadla, kde působí dodnes.

OSLAVENCI

IVAN TROJAN ( * 30.6. 1964, PRAHA)
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Rogalo
DC
již 6. ročník

Smetanovo nábřeží, Děčín

PROGRAM NA ČERVEN
AKCE / HUDBA

6.6.

15.00
16.00
17.00

13.6.

15.00
16.00
17.00

20.6.

15.00
16.00
17.00

27.6.

15.00
16.00
17.00

Jula Baroš kvartet - vynikající trumpetista spolupracoval se všemi
velkými hudebními tělesy v Čechách.
R.A.Š. - autorská tvorba kapelníka, vynikajícího kytaristy a zpěváka
Radka Švejdy (Ferit).
Molly the Bloom - Vláďa Dundr se po letech caverů ve skupině Štíhlá koza
také vydal na cestu vlastní tvorby.
Sarah & Adams - velice zajímavá zpěvačka i pianistka Šárka Adámková
hraje vlastní tvorbu.
Žyhadloo - populární děčínská punková kapela.
Tribubu - mezinárodní trio (Pobřeží slonoviny, Španělsko, Anglie) na Vás dýchne
afro-folk. Cajoon, kytara a marimba.
Iva Šulcová & Tomáš Kostka - známé děčínské duo. Kytara, zpěv,
piáno a nestárnoucí melodie.
Album - bluegrassová kapela z Chomutova.
Pontiac - teplická country-rocková kapela má za sebou stovky vystoupení
a může se pochlubit i spoluprací s Karlem Černochem a Milanem Drobným.
Wan men sonk - svižná kapela ze severních Čech.
Electric Lady - Tereza Rays a její rocková show.
Bladder Stones - bluesová trojice výtečných muzikantů,
kteří se sešli v jednom projektu.

PRO AKTUÁLNÍ PROGRAM SLEDUJTE FACEBOOK

ROGALO DC

nebo na www.mala-pariz.cz/Rogalo DC.
Projekt Rogalo DC je financován
Statutárním městem Děčín - děkujeme!

Pořádá Malá Paříž z.s. Změna programu vyhrazena.
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DĚČÍN OŽÍVÁ,
ČÁST SLAVNOSTÍ
SE PŘESOUVÁ NA ZÁŘÍ
17. až 19. září, těšit se můžete například na
Sokol Raptor, Stezku odvahy, Běh Dlouhou
jízdou, Tyršovu stezku, Tyršfest, Sportovní
louku, Spartan Workout a také tradiční
pietní akt u sochy Dr. Miroslava Tyrše. Řada
akcí se ale odehraje dříve než v září. Pokud
vláda nevyhlásí přísnější opatření, začne
poslední květnovou neděli 30.5. série koncertů na Smetanově nábřeží Rogalo DC.
A připravují se i další akce.

Právě naše největší akce – městské slavnosti – v květnu proběhnout stejně jako minulý
rok nemohly. Část z jejich programu se
proto odehraje v září. „Září bude opravdu
nabité akcemi. Proběhne například Festival pouličního divadla, floristická soutěž
Děčínská kotva či Adrenalin Challenge,“ vypočítává seznam akcí náměstek primátora
pro kulturu Martin Pošta.

„V současné době upřesňujeme kalendář
jednotlivých akcí. Kromě Rogala DC ani
letos lidé nepřijdou v červenci a srpnu
o Letní kino na zámku,“ dodává Martin
Pošta. Naopak oblíbený ohňostroj se
město rozhodlo letos zrušit. „Myslím, že
je zcela nereálné uspořádat za současné
situace takovou akci, která pokaždé přiláká
tisíce diváků. Nedovedu si představit, jak
bychom zajistili všechna opatření. Prosím
o pochopení, počkejme si na ohňostroj do
května příštího roku, kdy pevně věřím, že
se slavnosti budou konat v takové podobě,
jak jsme byli zvyklí, včetně Labefestu,“ doplnil náměstek primátora.
-rs-

První víkend po prázdninách ožije také
zámek, a to díky Slavnostem vína, které
částečně nahradí historické trhy májové.
K září neodmyslitelně patří také Tyršův
Děčín. Ten je letos naplánovaný na víkend

AKCE

Protože poslední týdny dochází
k postupnému rozvolňování vládních opatření vyhlášených kvůli
koronaviru, život se postupně vrací
k normálu. Společenský a kulturní
život ožívá postupně také v našem
městě. Otevřena je zoologická zahrada, muzeum, expozice Rajské ostrovy, připravuje se letní kino na zámku
– a město plánuje také slavnosti.
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Taneční
AKCE / HUDBA

kurzy manželů Rottenbornových

2021

září – prosinec

kurzy pro mládež
Zámek
Děčín
www.supertanec.cz
mob.: 606 458 090
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Najdete

nás i zde:

více info:

AKCE / HUDBA
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HUDBA

EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR:

I LOVE YOU HONEY BUNNY
Indie-rocková partička z Prahy byla nedávno hudebním hostem Silných řečí
v Kině Sněžník a zanechala v nás takové ozvěny, že jsme se rozhodli kluky
trochu vyzpovídat. Možná to byly ozvěny toho, že se po dlouhé době jednalo
o první živé vystoupení anebo jsou prostě a jednoduše opravdu dobří.
Kluci, na konci května jste se stali
hosty děčínské talkshow Silný řeči.
Bylo to pro vás první vystoupení před
publikem po delší době. Sice to byl
trochu netradiční formát koncertu, ale
jak se vám u nás hrálo?
Martin: Byl to pro nás po 8 měsících
konečně koncert pro živé publikum. Nabilo
nás to díky skvělým divákům pozitivní
energií, ze které budeme zase chvíli čerpat.
Udělalo nám to velkou radost!
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Sebastian: Hrálo se nám naprosto
fantasticky! Veškeré frustrace a vyhoření
najednou ustoupily. Všechna ta práce má
smysl, jen jsme zapomněli, jaká je ta hezčí
část. Nabudilo nás to novou energií, za což
jak talkshow tak hlavně divákům děkujeme!

Kristián: Člověk si neuvědomuje, kolik
toho dostává od lidí při živém hraní, dokud
o ně nepřijde. Už to nebudeme brát jako
samozřejmost a tuhle energii budeme zase
posílat zpátky.
Jedním z hostů Silných řečí byl i Ben
Cristovao, který si vás zcela nepokrytě
užíval a dokonce vás sdílel na svůj
instagramový profil. Co pro vás
znamená uznání od takto úspěšného
člověka v rámci hudební branže?
Martin: Vážíme si toho! Je fajn, že v ČR
někdo dělá hudbu na světové úrovni. Ben je
navíc fakt sympaťák.
Sebastian: Jak již zaznělo, jakékoliv
uznání je jistým zadostiučiněním. Je reflexí

Těší nás, že po každém koncertě získáváme
zpětnou odezvu od nových fanoušků jak za
hranicemi, tak i doma. Je to pro nás velkou
motivací.
Martin: Když jsme se s klukama před 7
lety sešli, nikdy by mě nenapadlo, že si
zahrajeme třeba v Kanadě nebo právě
v Maďarsku na Szigetu. Máme díky tomu
možnost poznat spoustu skvělých lidí
a míst! Snažíme se nemít velká očekávání
od letošního podzimu. Není to tak dávno, co
jsme kvůli koronaviru nemohli ani na výlet
za Prahu. Zatím máme potvrzený jen jeden
koncert v Německu. Větší zahraniční turné
připravujeme až na příští rok.

HUDBA

veškeré práce, která byla do té doby nutná
a je to důkazem, že to co děláme má nějaký
smysl. Dnešní doba má na většinu tvůrců
drtivý dopad právě v tomto ohledu. Jsme
odkázáni na reflexi jiných, protože mi sami
nedokážeme svou práci ohodnotit. A ta
energie, kterou člověk sdílí s publikem, je
hlavním cílem. Komunikovat s divákem.
Tentokrát jsme komunikovali právě i s Benem a musím říct, že pravidlo “Nesetkávej
se se svými idoly” v tomto případě vůbec
neplatilo. Ben byl milý a zapálený. Zajímal
se o nás a naši minulost, zároveň měl skvělé
poznámky, které od něj jako profesionála
jsou vždy vítány. Když vás ocení kdokoli
takto schopný, musí vám to i přes veškerou
skromnost nebo nedostatek sebedůvěry tzv.
pohladit ego.
Letos jsou to tři roky od vydání vašeho
prvního CD. Bude další?
Martin: Dáváme si na čas, že jo?
Kristián: Debutové album vnímáme jako
ucelený výraz naší kapely z té doby. Byl
to velký posun oproti prvním singlům.
Neustále se ale snažíme s naší tvorbou
posouvat do neprozkoumaných žánrových
vod a nových zvukových dimenzí. Do každé
nové písničky ze sebe dáváme maximum,
jako by to mělo být naše opus magnum.
Jestli sázka na tenhle zdlouhavý a rozvážný
styl skládání stojí za to, uvidíme až s odstupem. Naštěstí to není závod na čas.
Výsledek snad bude stát za to.
Pod vašimi videoklipy na YouTube je
spousta komentářů od zahraničních
fanoušků (obzvláště jste se líbili
v Maďarsku :) ). Plánujete opět vyjet
někam za hranice?
Josef: Cestování s kapelou máme obecně
moc rádi, ať už je to kamkoliv. Určitě zase
někam vyjedeme hned jak to bude možný.

Co plánujete v nejbližší době? A kdy
vás zase uvidíme u nás na severu?
Martin: Plánujeme hlavně nahrát to
druhé album (smích). V nejbližších týdnech
nás čeká vydání klipu k písničce We Run.
Chceme zároveň odehrát co nejvíc koncertů
v Čechách. Dneska jsme si uvědomili, jak
moc nám to ve skutečnosti chybělo. Jeden
chystáme taky v září kousek od DC v České
Kamenici. Vypadá to na supr festival. Pokud
to situace dovolí, doufám, že se uvidíme
i tady v Garáži (klub Le Garage Noir Děčín).
-es-
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CAFE PROSTORU_
OŽILO STREETARTEM
Teplická ulice je už mnoho měsíců sužována uzavírkami a nějakou dobu to
ještě potrvá. Je to škoda, protože zrovna tato část města by si určitě zasloužila
pozornost. Místní vody před nedávnem rozvířila umělkyně Toy_Box, která
vytvořila malbu na zdi kavárny Cafe Prostoru_, což je budova patřící Husovu
sboru. Nejen o tomto počinu jsme si popovídali s farářem husitské církve
Vladimírem Volrábem a také s Jakubem Šmídem, provozovatelem kavárny.
Na fasádě budovy kavárny Cafe
Prostoru_ se objevila nová streetartová malba. Určitě to není jen
estetický prvek…O co se jedná?
Dali jsme dočasně naši zeď k dispozici
projektu Tváře klimatické změny od
organizace Člověk v tísni. Kresba od
ilustrátorky a malířky Toy_Box znázorňuje
Paula Guajajara, zvaného Lobo (vlk).
Ten chránil svůj domov v Amazonii před
nelegálním kácením a byl v roce 2019
těžaři zavražděn. Nechápu to jen jako
vzpomínku na statečného člověka, ale jako
upozornění, že věci související s globální
klimatickou změnou probíhají aktuálně.

I přes geografickou vzdálenost se dotýkají
i nás a naší budoucnosti. Doufám, že to
bude pro mnohé impulzem k zamyšlení
a třeba i osobní aktivitě v tomto obrovsky
důležitém tématu.
I Husův sbor v Děčíně se nyní
probouzí po dlouhé, nejen kulturní
pauze. Jaké jsou Vaše plány
v nejbližší době?
Pevně věřím, že se pandemická situace
už zklidní a my budeme moci od nového
školního roku opět plně fungovat pro
veřejnost. Vedle bohoslužeb, nedělní
školky pro děti či meditace bychom rádi

obnovili naše oblíbené jazykové kurzy,
které se téměř rok musely konat on-line.
V plánu máme i nějaké doprovodné
aktivity související právě s projektem Tváře
klimatické změny, chceme pokračovat
v propagaci Fair-trade a předběžně
jsme domluveni s malířem a výtečným
hudebníkem Petrem Niklem na náš
tradiční charitativní koncert.

A nyní otázka na Jakuba Šmída,
provozovatele kavárny. Jakube, Cafe
Prostoru_ je nejen místem dobré
kávy, ale také místem zajímavých
akcí. Chystáte nyní nějaký program?
To je složitá otázka. Vizí máme samozřejmě
spoustu - chceme třeba využít střechu
kavárny, zdá se jako ideální pódium
pro hudební vystoupení, plánujeme
pokračovat v pravidelných akcích jako
jsou sobotní brunche, spolupracujeme na
nich s bývalými foodtruckisty. A obnovit
chceme i oblíbené portugalské večery.
Ale jak to bude doopravdy, teď ještě
nevíme. Poslední rok dal různým plánům
dost na frak. Pravidelně ale o akcích u nás
informujeme na našem Facebooku.
-es, foto: Joky-
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Vaše bohoslužby už se nyní mohou
opět konat v běžném režimu, ale na
čas byly odsunuty do online světa.
Jak velká to pro Vás byla změna?
Změna to byla velká, byť se mohli připojit
i ti, kteří to k nám mají jinak daleko.
Každopádně onen zážitek společenství
nejde zcela nahradit virtuálně a jsem rád,
že se opět můžeme scházet. Minimálně
k jedné dobré věci ten zákaz scházení
posloužil. Byli jsme všichni donuceni
okolnostmi převzít větší odpovědnost

za náš duchovní život a snad na něj
nahlédnout jinak a nově.
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Cafe Prostoru_ Děčín
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CRAFT BAR BODENBACH

JEDINEČNÝ PIVNÍ BAR S PIVOTÉKOU A
NEOTŘELÝM JÍDLEM PIVU NA MÍRU
- zaměřujeme se na řemeslné minipivovary
- pravidelně až 6 piv na čepu
- za loňský rok jsme ochutnali 72 druhů piv
ze 39 různých minipivovarů

Děčín, Teplická 59/49
– vchod z ulice Prokopa Holého
Vše o CRAFT BARU BODENBACH na:

www.facebook.com/BarBodenbach
42
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• PIZZA • INSALATE
• PASTA GNOCCHI • KEBAB DONER

608 349 938

OBJEDNÁVKA A ROZVOZ

OTEVŘENO:
Po - Ne od 10.00 do 22.00
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PIZZERIA POD ZÁMKEM
Tyršova 11 | Děčín 1
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NOMÁD MÍŘÍ
DO PODMOKEL
Rozhovor se sládkem a provozovatelem pivovaru Nomád Honzou Kočkou.
Asi nejspíše očekávaná otázka na
začátek. Co Nomád a Covid?
Osobně podzimní velmi blízká zkušenost,
naštěstí jen se spíše lehčím průběhem
podle toho, co jsem slyšel od kamarádů.
Jako pivovar pak smutek. Připravované akce
přišly vniveč, Otužilý Valentýn proběhl ve
velmi omezené formě, další jsme přestali
i připravovat, včetně dubnového koncertu
Mňágy. Z pivnice byla pivotéka, vše se
lahvovalo a rozváželo i do míst, o kterých jsme
dříve ani neuvažovali. Ekonomicky to moc
smysl nedávalo, ale podpora lidí byla úžasná
vzpruha a dodávala nám chuť pokračovat.
Vláda (na popud soudu) uvolnila podmínky provozování restaurací o dva
týdny dřív než plánovala. Jak se k nové situaci postaví Pivovar Nomád?
My se na tuto situaci těšíme už půl roku.
Nejen protože Covid a lockdown nás
dost zbrzdil, ale hlavně proto, že oddálil
o mnoho měsíců otevření naší druhé
děčínské pivnice. Takže v současné situaci
už to snad můžeme říct a nic nezakřikneme.
Nomád míří do Podmokel.

A kde vás tedy najdeme?
Myslím, že hledání nebude složité.
Alespoň pro ty, kteří někdy slyšeli o divadle. Právě tam ve středu 2. června
budeme poprvé čepovat našeho Nomáda.
Posezení bude jak vnitřní, tak i v atriu před
hlavním vchodem do divadla formou pivní
zahrádky.
Chystáte na otvíračku nějaké
překvapení?
Chystáme, pivní. Protože pro malý pivovar,
jakým Nomád je, je otevření druhé pivnice
velká věc. A to si zaslouží velké pivo. Zatím
naše nejsilnější pivo byla stupňovitostí
25°, tak jsme uvařili pivo, které má na
začátku číslici „tři“. Je to tedy 30+, třicítka.
A jak takový silák chutná?
Ve vůni se projevují chmelové tóny
studeného chmelení, v chuti ucítíte
prolínání likérovější sladkosti a hořkosti
zároveň. Chmelem jsme nešetřili, je ho tam
opravdu hodně. Mohli bychom ho směle
zařadit do kategorie IPA, India Pale Ale, tedy
hořkých piv. Alkoholu má přes 12%.

A když už budete v divadle, chystáte
i něco s kulturním zaměřením?
Chystáme. Vlastně takové malé divadelní
léto s Nomádem. Rozjednávají se herci,
umělci, muzikanti. Těšit se můžete na
recitace, kytarové koncerty, stand up
comedy, one man show. Myslím, že na tuto
formu je prostor u divadla velmi příhodný.

To vypadá na pěkně nadupané léto.
To doufám. Že se tedy vyhneme nějakým
dalším mutacím či jiným neočekávaným
událostem. Letos jsme začali vařit piva, která
se u nás už dlouhou dobu neobjevila, aby
náš slogan „Pivní pestrost nás baví“ nebylo
jen prázdné gesto. Ale myslím, že s našimi
cirka čtyřiceti různými pivy v portfoliu to
nehrozí (smích). Tak snad budeme mít
možnost tuto myšlenku v klidu rozvíjet.
Chcete něco dodat závěrem?
Rád bych poděkoval pivařům a pivařkám,
kteří nás přes Covid dostali. Doba není
lehká pro nikoho, ale když vidíte zájem lidí
o to, co děláte, to vám prostě dodá energii
pokračovat. Takže Děčíne,děkujeme! -red-
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Vetší koncerty tedy nebudou?
Budou. Jen za nimi budete muset zajet do naší
základny, do pivovaru pod děčínský zámek.
Hned na sobotu 19. června chystáme festival
„Pozitivně negativní“. Pět nejen místních
kapel, další nové pivo, tentokrát takové to
popíjecí. Na červenec pak přesouváme druhý
ročník festivalu Děčíne Děkujeme!. V srpnu,
konkrétně v sobotu 7.8., se můžete těšit na
další ročník Kočkiády, když 8.8. je Mezinárodní
den koček a moje maličkost má příjmení
Kočka (smích). Letošní akce se ponese v duchu
salsy. Konec srpna bude opět medově vinný

se spoustou zajímavých ochutnávek. Září je
vše otevřené a sezónu chceme zakončit naší
Bramboriádou, kde můžete ochutnat vše
z brambor, včetně piva.
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KNIHOVNA

Procházka

s městským
architektem #3
8.6. 16.00
Tentokrát se s architektem Ondřejem Benešem sejdeme na parkovišti
u Mariánské louky, přes Zámecké náměstí dojdeme až k prostranství
u ČVUT, kde by měla stát skleněná plastika. Ve spolupráci
s Děčínsko-podmokelskou vlastivědnou společností a kanceláří
městského architekta. Vstup volný.

KNIŽNÍ NOVINKA - JOHANA FUNDOVÁ:

HEZKÝ, ALE NAROVNEJ SE!
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Aneta, Kryštof a Nela jsou třicátníci se zcela odlišnými životy. Když jim
však v září 2020 přistane na Facebooku pozvánka na třídní sraz se
základkou, vzpomínky na jejich společnou minulost jsou rázem zpět.
Co se stalo s někdejšími spolužáky, kteří toužili po prvním mobilu,
nadšeně sledovali seriály a těšili se na každé nové číslo Bravíčka?

Výstava chodba 3. patro:

ROZEVLÁTÉ POHLEDY
Fotografie Jaroslava Kalouse.

Kabinet obrů

13.6. 15.00

Nedělní loutkové představení pro celou rodinu - tři pohádky
v jedné, o tom, jak malí mohou přemoci daleko větší.
Hraje divadlo Toy Machine, tentokrát v prostoru pod knihovnou.
Občerstvení zakoupíte v Infocentru, vstupné dobrovolné.

Připravujeme:

• Letní příměstské tábory (hudební, animační)

• Nové kurzy na školní rok 2021/2022
• Workshopy pro školní kolektivy (vše najdete
na www.dcknihovna.cz v sekci Vzdělávání/kurzy)
• Koncerty, divadelní představení, procházky a exkurze:

Jaroslav Rudiš, Martin Kraft:
Poslední Wintenbergova cesta

16.7. 17.00
4.10. 17.00

KNIHOVNA

Jan Kunze a Monroe:

autorské čtení a koncert na terase knihovny.

– autorské čtení a beseda na téma literatura, Češi a Němci, cestování
vlakem, hlavně EC 172, který projíždí i Děčínem…
Česká premiéra Rudišovy poslední knihy v Děčíně!
Občerstvení zakoupíte v Infocentru, vstupné dobrovolné.
www.dcknihovna.cz | www.facebook.com/mekdc

KNIŽNÍ NOVINKA - DAVID ATTENBOROUGH:

ŽIVOT NA NAŠÍ PLANETĚ

Přírodopisný bestseller vědce Davida Attenborougha, podle kterého
Netflix natočil stejnojmenný dokument Alarmující svědectví o stavu planety od uznávaného přírodovědce a tváře populárních
dokumentů BBC, které všichni známe z televizních obrazovek.
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Kulturní léto na zámku
Ne 20. 6. Zahájení letní sezóny
Hudební odpoledne k oslavě Dne otců se soutěží v petanque
a degustací dobrého jídla a pití v zahradách.
Pá 9. 7. Tata Bojs

ZÁMEK DĚČÍN

Jeden z prvních letošních koncertů kapely Tata Bojs, na němž zazní
i novinky z nejnovějšího alba Jedna Nula.
Čt 15. 7. Skečmen - Roman Zach
One man show, komedie psaná ve skečích. Divadlo Komediograf.
Čt 22. 7. Vilém Veverka Trio – MY OWN WAY
Netradiční swingové trio ve složení hoboj (Vilém Veverka), klavír
(Martin Hybler), kontrabas (Ondřej Štajnochr) uvádí skladby
L. Bernsteina, G. Gershwina, H. Manciniho a dalších.
Út 27. 7. Sen v noci svatojánské
Kultovní představení Divadelního klubu Jirásek z České Lípy.
So 31. 7. Hradišťan a Jiří Pavlica.
Koncert originálního tělesa, které s odkazem na lidové tradice
překračuje hranice hudebních žánrů.

www.zamekdecin.cz
SVATEBNÍ INSPIRACE 2021
NA ZÁMKU V DĚČÍNĚ
Přijďte se k nám podívat, děčínský
zámek nabízí mnoho možností, určitě
si vyberete. Těšíme se na vás.
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Čt 12. 8. Edith Piaf: Dnes nechci
spát sama
„Měla život tak smutný, že se zdá příliš krásný na to,
aby byl pravdivý.“ Divadelní představení inspirované knihou
Simone Berteaut.
Pá 13. 8. Talk show 7 pádů Honzy Dědka.
Známá televizní talk show se zajímavými hosty.
So 28. 8. Bratrstvo kočičí pracky – Činoherák
Dobrodružství populární pětice z perspektivy údajně největších
záporáků v dějinách Mladého hlasatele.
So 4. 9. Slavnosti vína

Dále připravujeme:

dixielandové podvečery, letní kino,
výstavu historických vozidel a výstavu spolku Sto z ledu ven,
noční a tématické prohlídky,
koncert děčínské kapely Červánek a hosté,
Den růží,
koncert v rámci Wagnerovských slavností

ZÁMEK DĚČÍN

Stánky s vínem, občerstvením a regionálními výrobky, hra pro děti.
Cimbálová muzika.

16. 9. David Koller
17. 9. Cirk La Putyka

www.zamekdecin.cz

Úniková hra
Rozpolcený rytíř
Přijďte si zahrát!
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ZÁMEK DĚČÍN

KONCERT NA ZÁMKU

pátek 9. července 2021 | 20.30
Jižní zahrady Zámku Děčín
Jednotné vstupné: 540 Kč
www.vstupenkadecin.cz

Thunovská kaple
víkendy otevřených dveří
26. –27. června, 24. –25. července
21.–22. srpna, 25.–26. září
Komentované prohlídky.
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Adopce vinné révy ze zámecké zahrady
Nabízíme vám adopci vinné révy ze zámeckého vinohradu. Adoptivní rodiče si budou moci na podzim sklidit hroznové víno
z vlastního keře. Adopce révy je také vhodným dárkem ke Dni otců
20. června. Kontakt.: 412 518 905.

ZÁMEK DĚČÍN

Zámecká adopce

Adopce růží
z Růžové zahrady
Adopcí růžového keře z Růžové
zahrady získáte originální dárek
v podobě zámecké květiny,
zároveň přispějete k údržbě
a zachování tohoto romantického místa.
Kontakt.: 773 759 256.

www.zamekdecin.cz
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KŘÍŽEM KRÁŽEM

19.6. | PUTOVÁNÍ PO VINICÍCH
MALÝCH ŽERNOSEK
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Druhý ročník povedené vinařsko-turistické akce, která přímo
navazuje na již legendární Putování za víny Brány Čech. 19. června
2021 se můžete projít po vinicích v Malých Žernosekách a ochutnat
skvělá vína ročníku 2020 a možná i několik starších lahví. Akce
slibuje skvělé výhledy, příjemnou procházku, posezení a degustaci.

KŘÍŽEM KRÁŽEM

26.6. | OTEVŘENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY
V ČESKÉ KAMENICI
Projděte Českou Kamenici, Šenov a Prysk. Turistická sezóna v České
Kamenici bude zahájena šetrně a udržitelně – pěšky, na kole, vlakem
i na koloběžkách. Začátek akce je plánován na 10:00 u Turistického
centra v České Kamenici za přítomnosti starostů. Detailní info
najdete na www.ceska-kamenice.cz.
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AKTIVITY „ÍČKA“
NEJEN PRO TURISTY
Děčín je boží! To je slogan, který už zná každý děčínák. Ale o čem vlastně je
a co všechno se s ním pojí? Možná jste si všimli, že je turistická tvář Děčína
v posledních letech čím dál tím více - a nutno říci značně úspěšně - propagována.
Zašli jsme na návštěvu do turistického informačního centra pod knihovnou,
jehož tým pracuje na tom, aby se lidem u nás prostě a jednoduše líbilo.
Jakým způsobem děčínské informační centrum funguje?
Městské turistické centrum je organizační
složkou, která je zřízena městem. Patří
sem turistické informační centrum, které
máme na hlavním nádraží a také turistické
informační centrum tady v knihovně.
V sezóně už druhým rokem spravujeme
také Bistro nad ferratou na Pastýřské stěně,
kterému teď v červnu začíná každodenní
provoz.
Co všechno je náplní vaší práce?
Hlavní náplní naší práce je marketing
města ve vztahu k návštěvníkům. Staráme
se ale o dobrou image Děčína nejen ve
vztahu k turistům, ale samozřejmě také
k místním. Chceme, aby bylo město
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Děčín vnímáno jako turisticky zajímavá
lokalita, která je ideální pro aktivní lidi.
Spravujeme facebookové stránky Děčín
pro turisty a také Instagram idecin.cz
a snažíme se zde poukazovat na to, že
máme krásnou přírodu, krásné okolí
a spoustu možností, co tady dělat. Dále
intenzivně spolupracujeme s destinačními
agenturami České Švýcarsko a České
středohoří, vytváříme společné kampaně
a jsme zároveň členem poradního sboru
destinační agentury České Švýcarsko.
Přímo v infocentru i na eshopu
idecin.cz je možné zakoupit různé
publikace, které se týkají našeho
regionu. Nabízíte nějaké novinky?
Nyní máme za sebou velký projekt – vydali

jsme publikaci Děčín a okolí – obrazový
průvodce. Kniha je vytvořena v tom
smyslu, že Děčín je městem pro aktivní lidi.
Ukazujeme nejen krásy přírody a zajímavé
památky, ale právě i ty aktivity, které tady
lze dělat. Knížku jsme připravovali dva roky.
Není jednoduché vydat něco takového –
aby byl text krátký, stručný, ale poutavý.
Na knize spolupracovala také historička
Marcela Zemanová, která se toho zhostila
velmi dobře, poutavě a čtivě. Náš kolega
Petr Špánek, který je fotograf, většinu fotek
nafotil speciálně pro tuto publikaci. Takže
je to projekt opravdu unikátní a nyní se
připravuje i anglická mutace knihy, která
by měla vyjít do konce roku.

Vaše aktivity se týkají i hlavního
vlakového nádraží, které je historicky prvním oficiálním nádražím národního parku v Česku…
Ano, snažíme se hlavní nádraží zkulturnit,
protože je to často první místo v našem
městě, kam přijedou turisté z celého
světa. Nově jsme na nástupiště instalovali
velkoformátové fotografie, které odkazují
na to, co se tu dá všechno dělat, propagují
ferratu, Labe, rafting nebo canoying,
lezení, turistiku a tak dále. Propagace
je nejen pro turisty, ale i pro děčíňáky,
kteří často ani nevědí, co všechno u nás
mohou podniknout. Na základě fotografií
si mohou uvědomit v jak krásném městě
žijí a předat to dál. Spousta lidí třeba
vůbec neví, že si v Děčíně můžou půjčit
raft, jet do Žlebu a tam je někdo vyzvedne
a třeba jim tam přiveze kola, na kterých se
mohou vrátit. Nebo že se mohou projet na
koloběžkách ze Sněžníku. Snažíme se do
toho všeho zapojovat místní a poslouchat
tipy, co se jim líbí a co ne. Tato spolupráce
nás hodně baví a těší a jsme za ní rádi.
-es-
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Centrum pod knihovnou je i místem setkávání a odpočinku. Co
všechno zde máte pro návštěvníky
k dispozici?
Děláme zde spoustu věcí. Nově jsme
například vytvořili u přístaviště na Labské
stezce takzvaný CycloHub, což je stojan
s nářadím a pumpičkou na opravu kol.
U nás v infocentru si pak lidé mohou
koupit duše apod. V nejbližší době bychom
měli uvést do provozu také velkou nabíjecí
stanici na elektrokola, protože je naše

centrum častým cílem cyklistů. Máme
tady i venkovní zásuvky, aby si lidé mohli
nabíjet notebooky, telefony. Infocentrum
je zároveň tak trochu i kavárnou s bistrem.
Nabízíme drobné občerstvení jak sladké
tak slané, kávu z děčínské pražírny Caffé08
a také dnes tolik populární Aperol nebo
pivo Falkenštejn, což je pivo národního
parku a další regionální produkty. Nově
jsme vybudovali také pískoviště pro děti.
Ve spolupráci s knihovnou pořádáme
i kulturní akce, nedávno zde proběhl
koncert, který byl parádní, všichni tančili
a moc se nám to líbilo. Připravujeme také
pohádku pro děti a další akce a koncerty,
takže je to takové místo, které je nejenom
pro návštěvníky, ale také pro místní.
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MUZEUM DĚČÍN: VÝSTAVA „BŘETISLAV
KMENT-BLAŽENA KMENTOVÁ“
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Výstava děl manželů Kmentových bude v děčínském muzeu
k vidění až do 20.6. 2021. Pan Břetislav Kment je starší generaci
známý hlavně jako výtvarný dokumentarista našeho města –
především jeho historické podoby od roku 1947, kdy přišel do
Děčína jako mladý učitel kreslení. Po svých začátcích na učňovské

KŘÍŽEM KRÁŽEM
škole, kde vyučoval zejména v oddělení tiskařů, přešel se svou manželkou, sochařkou
a malířkou – paní Blaženou Kmentovou – v roce 1964 na Lidovou školu umění, kde oba
vedli výtvarný obor. Pan Kment zde působil i jako zástupce ředitele.
K příležitosti uvedení výstavy byla vydána i stejnojmenná publikace, jejíž autorkou je
kurátorka výstavy Mgr. Eva Staňková. Publikace je nejen katalogem k výstavě, ale také
vypráví příběh obou umělců doplněný o fotografie i úryvky z jejich deníků.
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Turistická linka T3
Ústí nad Labem - Velké Březno - Zubrnice
Zastávka

8. května
Myslivecký den

sobota + neděle
15480 15482 15484 15486
6

6

6

6

101
101
151
151
152
152
153
Zóna

Ústí nad Labem - Střekov odj.
Svádov
Valtířov
Velké Březno
Malé Březno zástávka
Leština
Zubrnice
příj.
Zastávka - opačný směr

10:10
10:15
10:18
10:21
10:30
10:36
10:43

12:10 14:10 16:10
12:15 14:15 16:15
12:18 14:18 16:18
12:21 14:21 16:21
12:30 14:30 16:30
12:36 14:36 16:36
12:43 14:43 16:43
sobota + neděle
15481 15483 15485 15487

153
152
152
151
151
151
101
101

Zubrnice
odj.
Leština
Malé Březno - zastávka
Velké Březno
Velké Březno
Valtířov
Svádov
Ústí nad Labem - Střekov příj.

11:00
11:06
11:12
11:24
11:27
11:30
11:32
11:38

6

POZNÁMKY
6

Ve vlacích platí tarif DÚK.
Jede v sobotu, neděli a ve
státem uznané svátky, od
2. 4. do 31. 10. 2021
www.zubrnickazeleznice.cz

6

6

13:00
13:06
13:12
13:24
13:27
13:30
13:32
13:38

15:00
15:06
15:12
15:24
15:27
15:30
15:32
15:38

6

17:00
17:06
17:12
17:24
17:27
17:30
17:32
17:38

(Posílené vlaky)

24. července
Poutní procesí
k Máří Magdaléně
(Posílené vlaky)

16. - 17. října
Podzim na vesnici
(Posílené vlaky)

Upozornění

Vzhledem k aktuálním vládním
opatřením jsou akce a provoz
turistických cílů výrazně omezeny.
Doporučujeme před vlastní návštěvou
ověření u organizátora.
Muzeum v přírodě Zubrnice
www.nvmp. cz

grafické studio ME | www.je-to-me.cz

Zóna
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Zubrnická
museální železnice

KONTAKTY
11. a 12. 9. linka T3 nejede
v případě provozu parního
vlaku se speciálním jízdním
řádem, aktuální info na sociálních sítích či www stránkách.

Pravidelný provoz vlaků
Železniční muzeum Zubrnice
Parní vodárna Střekov
Minimuzeum Lovečkovice

608 729 231
725 029 964
728 484 270
732 387 835

obec
ZUBRNICE
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Termíny červenec:
12. – 16. 7. 2021
26. – 30. 7 2021

Termíny srpen:
16. – 20. 8. 2021
23. – 27. 8. 2021

Cena: 2 800 Kč

• soutěže o ceny
• výlety a naučné stezky
• stezky odvahy
• pohádky, hry, skotačení
• strava (svačina, oběd, svačina)
celodenní pitný režim
• využití naší herny po celý týden

Přihlášky najdete na FB Hopsária Děčín.
Odevzdat je můžete na recepci Hopsária po otevření (až vláda dovolí),
nebo poslat na email: bartonova@hopsarium.cz.

Pro více informací volejte 728 304 231.
Centrum Pivovar Děčín, Sofijská 2, 405 02, Děčín VI |
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ZUZANA LANGLOVÁ:

„VIRTUÁLNÍ ASISTENTKY
JSOU NOVĚ I V DĚČÍNĚ“
Pojem virtuální asistentka je stále častěji skloňovaným tématem, přesto
mnoho lidí u nás neví, co si pod tím představit. Dvě takové asistentky máme
nyní i v Děčíně. O této práci a výhodách virtuální asistence jsme si popovídali
se Zuzanou Langlovou, která spolu s Terezou Kolářovou firmu VAVIAS (Vaše
virtuální asistentky) založila.
Virtuální asistentka zní jako
technický pojem, ale kdo to ve
skutečnosti je?
Jako virtuální asistentka se označuje
skutečná „živá“ osoba, v našem případě
žena, která svou práci vykonává vzdáleně
ze své vlastní kanceláře, domova, či jiného
místa. Náplň práce virtuální asistentky
závisí na rozsahu nabízených služeb, ale
obecně ji můžeme přirovnat k pozicím
jako jsou osobní asistentky, sekretářky,
recepční, či administrativní pracovníci.
Virtuální asistentka se však nestává Vaším

zaměstnancem, ale pomocnou silou, která
převezme všechny úkoly, na které nemáte
čas, či chuť je řešit. Ačkoli jsou virtuální
asistentky v České republice stále poměrně
neobjevenou službou, ve světě fungují už
jako běžná profese a jejich pomoci využívá
velké množství menších i větších firem
a podnikatelů.
Co všechno je obsahem práce
virtuální asistentky a co by určitě
měla umět?
Virtuální asistentka nabízí celou škálu

služeb, které je možné delegovat a šetřit tak
svůj čas pro klíčové aktivity svého podnikání,
koníčky či rodinu. Nejčastěji se jedná o služby z oblasti administrativy, marketingu,
organizace, účetnictví a podobně. Obsah
práce tedy není pevně daný, avšak platí to,
že veškeré služby, které virtuální asistentka
nabízí, musí zvládat na profesionální úrovni.
Samozřejmostí je dobrý mluvený i psaný
projev, práce s PC, znalost online prostředí
a nástrojů MS Office.
Jakým způsobem si u Vás může
klient objednat potřebnou pracovní
zakázku?
První kontakt s námi probíhá na základě
poptávky či zadáním úkolu skrze kontaktní
formulář na našich webových stránkách
www.vavias.cz, email, či telefonický
kontakt. Následně se s klientem spojíme
a dohodneme si veškeré nezbytnosti
týkající se naší spolupráce.
Nabízíte
pouze
dlouhodobou
spolupráci
nebo
je
možné
spolupracovat i na jednorázových
projektech?
My nabízíme obojí, protože právě v tom
spočívá výhoda spolupráce s virtuální
asistentkou. Našich služeb můžete využívat
jen ve chvíli, kdy s něčím potřebujete
pomoci. Ať už se jedná o dlouhodobou
spolupráci či jednorázový úkol, vždy se

přizpůsobíme potřebám klienta.
Jaké jsou největší výhody virtuální
asistence?
Největší výhoda virtuální asistence spočívá
v tom, že spolupráce není podmíněna
zaměstnaneckým poměrem, čímž šetříte
své finance. Zaměstnanci musíte vyplácet
mzdu i za dobu kdy není 100% využit,
odvést za něj zdravotní a sociální pojištění
a řešit další náklady spojené s výkonem
práce jako jsou např. pracovní pomůcky,
vybavení kanceláře atd... Kdežto virtuální
asistentka je placena určenou hodinovou
sazbou až ve chvíli, kdy pro Vás zpracovává
nějakou práci. Další výhoda je v tom,
že u virtuální asistence platíte pouze za
čas či zpracování jednorázového úkolu,
nikoli samotnou asistentku. V rámci týmu
se dokážeme zastoupit a pracovat tedy
neustále – místo jednoho zaměstnance tak
získáte tým asistentek a Vy nemusíte řešit
dovolené, nemoci či jiné situace bránící
výkonu práce běžného zaměstnance.
Výhodou, kterou jsme si připravili pro naše
klienty, je i zpracování prvního úkolu ZCELA
zdarma a nezávazně, protože ani nám
se nelíbí platit za něco, co si nemůžeme
předem vyzkoušet. Díky tomu se seznámíte
s tím, jak celý proces virtuální asistence
probíhá a na základě této zkušenosti se pak
sami rozhodnete, zda naše spolupráce bude
pokračovat či nikoliv.
-es-
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30 LET OD ODCHODU
SOVĚTSKÉ ARMÁDY
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V dějinách města je jen několik okamžiků s tak silným emociálním nábojem,
jako bylo první zpřístupnění děčínského zámku, ke kterému došlo v březnu
roku 1991. Snad každý, kdo se tenkrát přišel podívat, si zážitek dodnes
vybavuje. Radost nad tím, že okupační armáda konečně opustila město i celé
Československo, ovšem tehdy přebíjel šok ze zuboženého objektu. Kdekoho
tehdy napadaly černé myšlenky, že snad ani není možné zámek plně opravit.
Naštěstí se to povedlo a tehdejší podobu zámku si tak můžeme připomínat už
jen prostřednictvím fotografií.
Na úvod jen připomeňme, že zámek
začal sloužit jako kasárna již od roku
1933. Sovětští vojáci se zde usídlili až po
invazi roku 1968. První jednotka projela
Dlouhou jízdou 21. 8. 1968. Měla za úkol
zajistit objekt i tamní československou
posádku. Na zámku tehdy působil 81.
silniční stavební prapor. Většina jeho
vojáků pracovala na vojenských i civilních
stavbách mimo Děčín, proto osazenstvo
zámku nebylo nijak početné. Po prvotních
zmatcích se českoslovenští vojáci podřídili
rozkazům, ale svůj postoj demonstrovali
alespoň transparenty na dolní bráně

Dlouhé jízdy. Již zanedlouho ovšem přišel
rozkaz objekt vyklidit. K předání zámku
sovětské armádě došlo k 15. 10. 1968.
Po třech dnech se do něj nastěhovali
příslušníci 139. protileteckého praporu.

příkopu, na kterém vojáci simulovali
seskok na padáku.

Zatímco vojáci protileteckého pluku
obsadili hlavní zámeckou budovu, areál
jižních zahrad zabral roku 1969 386.
zdravotnický prapor. Bývalá zámecká
sýpka byla adaptována na nemocnici,
Zahradnický domek sloužil jako porodnice
pro manželky sovětských důstojníků,
v Tyršově domě byla ubytovna sester,
v tzv. Jízdárně kanceláře. Spádová oblast
nemocnice zahrnovala sovětské posádky
v okolí, od Bohosudova přes Mimoň až
k Ralsku. Ošetřovala se jak zranění při
výcviku, tak například infekční choroby.
Útvar tvořilo zhruba 100 lidí. Lékaři
byli vesměs vojáci z povolání, často se
zkušeností z Afghánistánu, sestry byly
najímány jako civilní zaměstnanci na 3 roky. Zřízence či řidiče sanitek tvořili vojáci
základní služby. Posledním velitelem byl
pplk. Eduard Kotkovskij.

Málo známou skutečností je, že pobyt
sovětské posádky byl finančně podporován
z místních prostředků. Kromě údržby
zámecké budovy, kterou hradila Vojenská
správa v Litoměřicích, přispíval Okresní
národní výbor na „zabezpečení bojové
a politické přípravy.“ Například roku 1981
vyplatil na tento účel částku 701 150 Kč. Na
rok následující se předběžně kalkulovalo
s příspěvkem 400 000 Kč. V situaci, kdy
průměrná hrubá mzda činila 2 699 Kč, to
nebyly malé peníze.

Někdy v první polovině 70. let nahradil
protiletecký prapor v hlavní zámecké
budově 45. průzkumný prapor, který
zde poté setrval až do roku 1990. Jeho
posledním velitelem byl pplk. Medveděv.
Kromě zámku sovětská armáda užívala
ještě autopark na Starém Městě a cvičiště
spolu s tzv. pomocným zemědělským
hospodářstvím na Chlumu. Důstojníkům
bylo navíc vyhrazeno celkem 95 bytů ve
městě. Na fotografii trenažér v Medvědím

Ať již byl problém s kanalizací a přívody
vody způsoben jakkoliv, dostal se na konci
80. let do kritické fáze. Roku 1990 již
bezprostředně hrozilo vypuknutí epidemie.
Vzhledem k celkovému poškození hlavní
zámecké budovy bylo již roku 1988
rozhodnuto, že v rámci pětiletého plánu
1991-1995 vyroste na Starém Městě
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Legenda praví, že českoslovenští vojáci
při odchodu zasabotovali předání objektu
tím, že úmyslně zabetonovali odpady.
Dnes je nemožné tuto verzi ověřit,
neboť výpovědi pamětníků si navzájem
protiřečí. Sovětští vojáci navíc „uklízeli“ tím
způsobem, že všechno smetí, dokonce i plechovky házeli do záchodu. Každopádně
již při jejich příchodu máme svědectví, že
zámek „smrděl jako žumpa.“ Buď jak buď,
problém s odpady se stal tikající bombou.
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zcela nová kasárenská budova. Náklady
na její stavbu byly odhadnuty na 65 mil.
Kč. K vyklizení zámku mělo dojít v roce
1995 či 1996. Zároveň měla proběhnout
generální oprava zámku, který měl
poté sloužit kulturním účelům. Netřeba
zdůrazňovat, že obě akce měly proběhnout
za československé peníze.
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Vzhledem k poměrům socialistického
hospodářství je prakticky jisté, že by obě
plánované akce nabraly léta zpoždění,
proto je jen dobře, že celý proces vyklízení
zámku urychlila Sametová revoluce. Jako
první si v říjnu 1990 sbalili kufry vojáci
průzkumného praporu. Po jejich odchodu
zůstal na místě jen dvacetičlenný útvar,
který měl na starosti úklid. K oficiálnímu
předání hlavní zámecké budovy došlo
13. 12. 1990. Zdravotnický prapor opustil
Děčín 27. ledna 1991. K definitivnímu
předání celého zámku a symbolickému
odchodu „posledního vojáka“ došlo
počátkem března 1991.
Československá armáda již o zámek jako
vojenský objekt nejevila zájem, město
Děčín naštěstí ano. K 1. 1. 1991 proto

došlo k převodu celého areálu do majetku
města. O dvou březnových víkendech,
konkrétně 9. – 10. 3. a 16. – 17. 3.
zorganizovalo občanské sdružení Amici
Decini symbolické otevření děčínského
zámku klíčem Něžné (Sametové) revoluce.
Tento snímek byl pořízen hned 9. 3. 1991.
Všimněte si stavu sochy před můstkem.
Jde o dílo významného sochaře Václava
Prachnera z počátku 19. století. Za dobu
pobytu všech armád byly sochy několikrát
restaurovány a ještě vícekrát poničeny.
Poslední „opravy“ byly provedeny skutečně
diletantsky.

Zbývá jen dopovědět příběh narušeného
jihovýchodního nároží. V březnu 1996
(další výročí – 25 let) již zdivo nevydrželo
a s velkým rachotem se zřítilo. Vzniklá díra
tehdy vyděsila snad všechny obyvatele
města. Možnost, že by se mohl zřítit celý
zámek, najednou vůbec nevypadala
nereálná. Naštěstí se tento incident stal
počátkem opravdu intenzivní rekonstrukce
zámku, která v podstatě probíhá dodnes.
-PhDr. F. Šuman, redakčně upravenoČlánek vznikl ve spolupráci s Oblastním
muzeem v Děčíně. Foto: Oblastní muzeum
v Děčíně a Petr Joza.

Několik fotografií z doby předání zámku zpět do českých rukou...
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Active Point je děčínská volnočasová firma, která nabízí aktivní zábavu
a netradiční zážitky v našem městě. My děčíňáci sami dost často ani nevíme,
jaké všechny možnosti nám Děčín nabízí. Tak proč jezdit jinam, když tady
máme tolik zábavy přímo pod nosem? Od roku 2013 je Active Point zároveň
největší půjčovnou sportovního vybavení na Děčínsku. Rozhodně se nebudete
nudit ani ve zbrusu novém Active Parku.
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V moderně vybavené půjčovně Active
Pointu jsou k dostání různé typy jízdních
kol. Do pedálů můžete šlápnout na
zapůjčených trekingových i horských
kolech či dvojkolech. V nabídce naleznete
také oblíbená elektrokola na cyklostezku
i horská elektrokola. Půjčovna myslí i na
ty nejmenší a ke kolům si tak můžete
půjčit dětské vozíky či sedačky. Nově jsou

v nabídce k zapůjčení také in-line brusle,
hoverboardy, longboardy a dokonce
i kolečkové lyže. Samozřejmostí je
kompletní vybavení na Via Ferratu. Rádi
vám zde poradí, jak se vybavení používá
a jaké oblečení je ideální.
Zážitky, na které nezapomenete
V Active Pointu najdete kromě půjčovny

také unikátní děčínské zážitky. Volnočasová
firma aktivním způsobem ukazuje krásu
Děčína a jeho okolí jak místním, tak i stále
více přijíždějícím návštěvníkům. Ať už jde
o výstup na via ferratu na Pastýřské stěně
v doprovodu zkušeného a samozřejmě
certifikovaného průvodce anebo sjezd
z děčínského Sněžníku na koloběžkách.
Kromě zábavy na souši tak zažijete také
dobrodružství na vodě. Půjčit si můžete
kanoe, kajaky, rafty a v poslední době
velmi oblíbené stand up paddleboardy.
Vodáckou základnu najdete v Kempu
Děčín pod Novým mostem. Splout můžete
od Ústí nad Labem až do Bad Schandau,
v nabídce je více tras. A plavbu můžete
zkombinovat s návratem na kole po
cyklostezce.

No a když vám pak vyhladoví, občerstvěte
se ve zdejším Bistru Camp, odkud se dá
z terásky hezky sledovat dění v Active Parku. V denní nabídce si vyberete ze specialit
z trhaného masa nebo vegetariánských
tortil. Sladkou tečku udělají ovocné koláčky
a káva z pražírny CAFFÉ08. Na nápojovém
lístku si můžete vybrat domácí limonády
z lesního ovoce bez chemie. Pro dospělé
návštěvníky je zde Aperol a Mojito, večer
zaujme i široká nabídka rumů. Pivaře
potěší několik lokálních řemeslných piv.
U bistra se i griluje a posedí se tu i u ohně.
V bistru si také můžete půjčit deskové hry.
A kdo nestihl ráno snídani, může přijít na
snídaňový raut, nebo jen vzít kafe a koláč
do ruky.
-red-

ZÁBAVA

Active Park zabaví malé i velké
Novinkou v Děčíně bude Active Park, který
je momentálně dokončován a bude určený
pro všechny, kteří se rádi venku aktivně
baví. Najdete ho před Kempem Děčín
pod Novým mostem - tam, kam jezdily
cirkusy. Na volně přístupné ploše bude
několik nových hřišť i s lavičkami a stojany
na kola. Připravuje se zde krásné hřiště na
petanque a möllky anebo klasické kuličky,
zahrát si budete moci i novinky jako jsou
Kanjam či Crossnet. Svou šikovnost budete
moct předvést i na dráze pro hoverboardy
a hoverkáry. V areálu kempu si můžete
vyzkoušet v kryté lukostřelnici lukostřelbu

na terč či pěnová zvířátka v životních
velikostech. Veškeré vybavení je zde
k zapůjčení.
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TIP NA CYKLOVÝLET
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CYKLOSTEZKA
VARHANY
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Snad už nám teď v červnu bude počasí přát a slunné dny budou vyzývat
k času strávenému aktivním odpočinkem. A tak pro vás máme tip na parádní
cyklookruh, který vás zavede po stopách zrušené železniční trati z České
Kamenice do České Lípy. Cyklostezka Varhany je úsekem kopírujícím bývalou
trať z České Lípy do Kamenického Šenova. Úsek cyklostezky je dlouhý 17 km
a zpátky se můžete vrátit třeba přes Polevsko a Skalici u České Lípy.
Cyklostezka byla dokončena v roce 2013
a dnes je velmi oblíbenou nejen pro
cyklisty, ale také pro bruslaře, milovníky
koloběžek i pěší. Tento úsek kdysi býval
železnicí, která zde fungovala od roku 1903
do roku 1979. Po cestě tak můžete narazit
na naučné cedule se starými fotografiemi
ukazujícími historii zdejší dráhy.
Trasa začíná kousek od vlakové zastávky
Střelnice v České Lípě a končí u bývalého
vlakového nádraží v Kamenickém Šenově,
jen kousek od Panské skály. Zhruba 3
metry široká cyklostezka, která je součástí
trasy 3054 nepřesahuje stoupání 2,9
%, takže se jedná o příjemnou záležitost
i pro rodiny s dětmi. Podél cyklostezky
uvidíte různé památky, zastavit můžete na

některém z odpočívadel nebo si užít krásné
výhledy do okolí.
Na začátku trasy se projedete kolem
Manušických a Širokých rybníků, Strážného
vrchu, dále skrze Volfartice a Novou ves
až k Mistrovicím a Novému Oldřichovu.
U Varhan (Panské skály) si pak můžete dát
nějaké to občerstvení a vrátit se po stejné
trase zpět nebo pokračovat dál. Napojit se
můžete na cyklostezku 211 vedoucí přes
Polevsko, dále po 3054 přes Okrouhlou,
kde můžete navštívit přímo na trase zdejší
geologický park. Trasa 3054 vás pak zavede
do České Lípy kolem Skalních sklepů či
obory ve Skalici. Celkově se jedná zhruba
o 40 km.
-es, zja-
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Osobně výlety testujeme
a hledáme pro vás ty nejlepší!

VARHANAMI NA KOLOBĚŽKÁCH

U Panské skály si můžete zapůjčit koloběžky od děčínského Active
Pointu a celou cyklostezku Varhany, která je mírně z kopce, na
nich sjet. Jedná se o jeden z nejdelších sjezdů v ČR. Na parkoviště
se můžete nechat vyvézt mikrobusem a na koloběžce pak dojet
třeba i do České Kamenice, což je trasa dlouhá 10 km.
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KŘÍŽOVKA NA ČERVEN:

Mezi nejznámnější hotely v Praze patří hotel Hilton, kde přenocoval mimo jiné
i americký prezident Obama. Tento hotel je největší v České republice... (TAJENKA).
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PŘÍLOHA DOMOVNÍČEK

OTOČTE ENTER

NÁSLEDUJE

A PRYC

VSUDE DOBRE,
DOMA NEJLÍP!!!

... a snad i trochu tepla a sluníčka. Ideání na výlet.

KONECNE CERVEN
NENENE!
HUŠ!

Píše: Joky
Kreslí: Igor

Nedávno nám kachna prozradila, že ještě nikdy nebyla u moře. V červenci vyrazí... snad dopadne lépe, jak v lese! :-)))

V LESE JE TAK KRÁSNE.
NECHÁPU, JAK NEKDO
MUZE BÝT PORÁD DOMA.
ÚZASNÉ PROSTREDÍ
BEZ STRESU...

CERNÁ KACHNA:

