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Březiny 211 | 405 02 Děčín 2
OTEVÍRACÍ DOBA
PO - PÁ 8.30 - 15.00

laminát

dub rooms
studio

vinyl Bleached
rustic pine

rustikální
dřevo dub
autentic
Královské
prkno

Ceny jsou uvedeny za m2

k a fárko a pro dej na
n ov e v jed n o m.
za stav t e s e :)

ČERVENCOVÝ ÚVODNÍK
Vážení Milí čtenáři Enteru,
také přecházíte do letního módu? Děti mají
prázdniny, začínají dovolené a přiznejme si
to, ubydou povinnosti. Nastal správný čas
začít si užívat sluníčka, dlouhých teplých
večerů, volných odpolední i dní. Letos
možná nebudeme tolik
cestovat a bude tedy víc
prostoru objevovat krásy
kolem nás. Člověk se leckdy trmácí přes půl Evropy
a pořádně nezná to, co
má takříkajíc za domem.
Děčín je totiž boží. Ano,
máme rozkopané ulice,
pořád nás rozčilují nějaká
omezení. Ale zkusme se na
to povznést a podívejme
se na naše město očima
turisty. Je krásné, zasazené v krajině Labských
pískovců, za bukem začíná
národní park, za druhým
bukem Krušné hory a za
třetím České středohoří.
Takovou rozmanitost jinde nenajdete.
Jsme město stvořené pro aktivní lidi. Volný čas můžete trávit třeba na řece Labi,
vyzkoušet si paddleboard, raft nebo kanoi.
Projet se můžete na pohodu po cyklostezce
nejhlubším pískovcovým kaňonem Ev-

ropy nebo vystoupat do přilehlých kopců
a odměnit se parádním sjezdem. Zažít
adrenalin lze třeba i cestou z práce na
jedné z ferratových cest. Obdivovat západ
slunce z množství romantických vyhlídek je
věc, kterou si nezapomeňte naplánovat do
vaší turistické trasy.
Ale nejen sportem živ je
člověk a protože u nás
poslední dobou vyrostlo
hned několik zajímavých
kaváren a barů, můžete se
potkávat s přáteli pokaždé
někde jinde. Dokonce
i přes tu šílenou covidovou
situaci se na léto chystá
plno zajímavých akcí,
ze kterých si jistě vybere
každý. Nemůžu si odpustit
malou nápovědu. Když
nebudete vědět kudy
kam, koukněte se na www.
idecin.cz, FB Děčín pro turisty nebo do Enteru :)
Přeji všem čtenářům, aby objevili krásu
Děčína a jeho okolí a užili si léto podle
svého gusta s radostí a optimismem!
Markéta Lakomá
vedoucí informačních center Děčín

vÝCHodnÍ nádRaŽÍ | Krokova 339, Děčín
+420 724 591 623 | info@galeriepodlah.cz
www.galeriepodlah.cz
Vaše podlaha

naše umění.
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MARTIN POŠTA:

LETNÍ KINO NABÍDNE
SPOUSTU PREMIÉR
Plátno Kina Sněžník se opět pravidelně plní filmovými novinkami a brzy se již
tradičně přesune i do venkovních prostor na Zámek Děčín. Na pár zvídavých
otázek nám odpověděl vedoucí Kina Sněžník Martin Pošta.
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Kino už je pro diváky znovu otevřené,
ale co se za jeho branami dělo v době
uzavření?
My jsme ten čas využili hlavně k úklidu.
Nedá se říci, že by tu proběhla nějaká
nákladná rekonstrukce. Jednalo se spíše
o údržbu, papírování a podobně. Celé kino
jsme vydezinfikovali, udělali nové červené
dvousedačky pro páry a také se nám podařilo
rozšířit si server, takže můžeme nahrávat
více filmů, čímž se posílil projekční řetězec.
Prostor jsme rovněž poskytli policejním
psovodům, kteří jej využili k nácviku hledání
výbušnin. No a samozřejmě je třeba zmínit
i online projekt Vaše kino, který jsme dali

dohromady během prvního lockdownu
a fungoval v celkem 90 kinech po celé ČR.
Kvůli uzavření kin se odsouvalo
hodně premiér. Jak je to s nimi nyní?
Momentálně se trh otevírá a co se týče
premiér, tak se otevírá naplno. Hrají nejen
běžná kina, ale i multikina, která s otevřením
čekala déle a dostupných premiérových
titulů je velké množství. Dostáváme se do
stavu, kdy bude opravdu velká a pestrá
nabídka, protože spousta filmů dlouho
na své uvedení čekala a do toho přibyly
premiéry nové. Dokonce nastává situace,
že některé filmy, které by normálně byly

Během lockdownu se výrazně zvedla
návštěvnost streamovacích služeb.
Jak tyto služby vnímáte?
Já se často setkávám s otázkou, jestli si
myslím, zda se nějakým způsobem změnil
trend. Ale o něčem takovém by bylo fér se
bavit v době, kdy se dá kino navštívit bez
jakýchkoliv překážek a omezení kapacity.
Tuto otázku jsem však často dostával
v době, kdy byla kina zavřená. Odpovídal
jsem na to tak, že to není rovná soutěž.
Jedna varianta je jedinou možností, druhá
je úředně zakázaná. A s tím já nemohu
bojovat, každopádně rok 2019 byl na
počet diváků nejlepší v návštěvnosti kin od
vzniku samostatné České republiky. Takže
si nemyslím, že by diváků bylo méně, jen
se ten trh bude nějakou dobu rozjíždět. Co
se týká konkurence v online, tak já ho více
vnímám jako konkurenta pro televize. Kino
přežilo i nástup televize, VHS, DVD a věřím,
že přežije i streamovací služby. A navíc,
pokud je divák ochoten zaplatit za film ze
streamovací služby, určitě si rád zakoupí
i lístek do kina, pokud bude mít tu možnost.
Cením si každého diváka, který je ochoten
platit za autorské dílo.
Do jaké míry je podle vás ovlivněna
aktuální návštěvnost kina vzhledem
k opatřením (respirátory, testy,
očkování atd.)?
Určitě je nějaká část cílové skupiny, která
si nedokáže představit návštěvu kina
bez konzumace v hledišti. To víme a je to
zejména u multikin. Každopádně stát nám
to, co se týče pravidel, vůbec neulehčuje.
Samozřejmě kinaři chtějí mít bezpečné

prostory a děláme pro to všechno.
Ozonujeme a dezinfikujeme prostory,
máme tady dávkovače dezinfekce, trváme
na respirátorech a dodržování rozestupů
a tak dále. Ale varianta s testováním
a očkováním je trochu diskriminační,
protože kultura si musí při vstupu na svou
odpovědnost kontrolovat diváka, zatímco
třeba do restaurace je to odpovědnost toho
návštěvníka. Diváci jsou dnes naštvaní na
nás a to není úplně fér, protože my jsme
si ta pravidla nevymysleli. Musíme je ale
dodržovat, abychom v současné době mohli
fungovat a přežít. Kina na tom nejsou dobře
a potřebujeme, aby diváci chodili. A pokud
je opatření odrazují, je nám to líto, ale my
jsme si je nevymysleli.

Vy jako předseda představenstva
Asociace provozovatelů kin máte přehled o tom, jak jsou na tom i ostatní
kina v ČR...
Momentálně panuje příznivější trend,
než když se startovalo po tom prvním
rozvolnění. Tam se návštěvnost dlouho
držela na 10 %. Nyní se po otevření už
po pár týdnech dostáváme na 20 až 30
% předcovidové návštěvnosti a snad to
bude narůstat. Každopádně opravdu záleží
na divácích, zda to kino ve svém regionu
podpoří. No a pokud je otázka mířena na

TÉMA MĚSÍCE

v kině třeba v pěti až šesti reprízách, budou
reprízovány méně, na některé se možná
vůbec nedostane. Každopádně program
se hodně vytříbí a bude se hrát hodně
kvalitních filmů za sebou.
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Dostávala kina během uzavření
nějakou finanční pomoc od státu?
Já jsem se v rámci Asociace snažil vyjednat
pro kina nějaké kompenzace, což se nakonec
podařilo přes Státní fond kinematografie.
Kina měla na jaře a na podzim loňského
roku dvě projektové výzvy. Je to jeden z mála
kulturních oborů, kde se rozdělovalo podle
stejného vzorce a stejných pravidel, a to
v příspěvkových organizacích, soukromých
kinech i multikinech a já z toho mám radost.
Bylo to dvakrát 40 milionů a pro Sněžník to
znamenalo dvakrát 160 tisíc korun, které se
nám podařilo na základě této projektové
žádosti získat.
Velkým prázdninovým tématem
je letní kino, které momentálně
promítá na Zámku Děčín. Na co se
můžeme těšit?
Letní kino je tradiční záležitost. Provozujeme
jej na zámku možná už od roku 2012. Jsou to
lukrativní prostory v centru města a neruší se
tam okolí hlukem. Těšíme se na to, doufáme,
že to diváky nastartuje a že to bude jedna
z největších filmových událostí v Děčíně.
Jdeme s veškerou technikou do terénu, kde
děláme profesionální digitální kino, a to od
30.6. do 8.8. Omlouvám se divákům, že
se k nim program dostal později, ale jak je
rozvolnění postupné, upravují se opatření
a trh se otevírá, tak my až na poslední chvíli
víme, jak program sestavit. Loni poprvé
jsme si vyzkoušeli asi na týden nebo dva to,
že jsme promítali zároveň s letním kinem

i v kamenném kině filmy z festivalu Tady Vary
a nyní jdeme poprvé do situace, že budeme
hrát v kamenném i v letním kině najednou.
Je to ze dvou důvodů. Jeden důvod je,
že máme opravdu velké množství titulů
a chceme divákům nabídnout více než
jednu produkci na letním kině. Druhý důvod
je ten, že jsme vždy letní kino využívali
k velkým opravám ve Sněžníku - výměny
projektorů, elektroinstalace, výměna plátna,
pohon opony a tak dále. Nedá se říci, že
by i teď nebylo co dělat, ale my jsme na
tom po tom covidovém roce s rozpočtem
špatně a na větší opravy nemáme. Naopak
potřebujeme, aby chodili diváci.

Co se týká programu, mám z toho velkou
radost. Převládají tam horory, které jsou
nejvíce navštěvované, je to celosvětový
trend (asi se lidé v poslední době ještě
málo báli :) ). Jsou tam samozřejmě i komedie, české filmy jako třeba Gump - Pes,
který naučil lidi žít, Prvok, Šampon, Tečka
a Karel, reprízujeme také Matky a další filmy.
Samozřejmě bude místo i pro speciální
promítání, tentokrát jsme zvolili záznam
z Metropolitní opery, a to Gershwinovu
operu Porgy a Bess, což bude ve slavnostních
prostorech zámku určitě unikátní příležitost.
Program bude opravdu barvitý. Budeme
rádi, když nás diváci podpoří návštěvou ať už
letního nebo kamenného kina. Myslím si,
že to bude skvělé a že nabídneme spoustu
zajímavých filmů.
-es, foto: Joky-
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to, zda nějaká kina nepřežila, tak je to spíše
o tom, že někteří kinaři přestali s tímto
druhem podnikání a přeprodali techniku. To
znamená, že hlediště a plátno zůstalo, takže
divák o kino nepřišel. Jen ho provozuje
někdo jiný. Nemám informace o tom, že by
se nějaké kino uzavřelo tak, že by to pocítil
i divák.
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KINO SNĚŽNÍK

Čt

1. 7.

17.30
21.30

Cruella
Rychle a zběsile 9

Pá

2. 7.

17.30
21.30

Godzilla vs. Kong
Očista navždy | horor

So

3. 7.

15.00
17.30
21.30

Chlupáčci
Matky
Duše

Ne 4. 7.

15.00
17.30
21.30

Divoký Spirit
Rychle a zběsile 9
V zajetí démonů 3: Na Ďáblův příkaz | horor

Po

5. 7.

15.00
17.30
21.30

Divoký Spirit
V zajetí démonů 3: Na Ďáblův příkaz | horor
Tiché místo: Část II | horor

Út

6. 7.

15.00
17.30
21.30

Chlupáčci
Tiché místo: Část II | horor
Annette

St

7. 7.

17.30
21.30

V zajetí démonů 3: Na Ďáblův příkaz | horor
Mstitel

Čt

8. 7.

17.30
21.30

Annette
Black Widow

Pá

9. 7.

17.30
21.30

Očista navždy | horor
Ubal a zmiz

So 10. 7.

15.00
17.30
21.30

Maxinožka 2
Matky
Vyšehrad: Seryjál

TV A IN
www.starnet.cz

•
•
•

rychlost až 30
instalace – 1 K
router – 1 Kč

Maxinožka 2
Podfuk za všechny prachy
Mazel a tajemství lesa

Po 12. 7.

17.30
21.30

Rychle a zběsile 9
film s největší návštěvností nebo náhradní projekce

Út 13. 7.

17.30
21.30

Mazel a tajemství lesa
Zkrať to, zlato

St 14. 7.

17.30
21.30

Mstitel
Spirála strachu: Saw pokračuje | horor

Čt 15. 7.

17.30
21.30

Ubal a zmiz
Zabijákova žena & bodyguard

Pá 16. 7.

17.30
21.30

Spirála strachu: Saw pokračuje | horor
Úniková hra: Turnaj šampiónů | horor

So 17. 7.

15.00
17.30
21.30

Raya a drak
Vyšehrad: Seryjál
Space Jam: Nový začátek

Ne 18. 7.

15.00
17.30
21.30

Raya a drak
Black Widow
Chyby

Po 19. 7.

17.30
21.30

Zkrať to, zlato
film s největší návštěvností nebo náhradní projekce

Út 20. 7.

17.30
21.30

Pod hvězdami Paříže
Moucha v kufru

NTERNET

00Mb/s
Kč

•

předplatné
na 3 měsíce

KINO SNĚŽNÍK

15.00
17.30
21.30

– LETNÍ KINO NA ZÁMKU

Ne 11. 7.

800 555 025

95

Kč /
měs.
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KINO SNĚŽNÍK

St 21. 7.

17.30
21.30

Delete History
Mrazivá past

Čt 22. 7.

17.30
21.30

Chyby
Rozhněvaný muž

Pá 23. 7.

17.30
21.30

Úniková hra: Turnaj šampiónů | horor
Croodsovi: Nový věk

So 24. 7.

15.00
17.30
21.30

Croodsovi: Nový věk
Zabijákova žena & bodyguard
Gump - Pes, který naučil lidi žít

Ne 25. 7.

15.00
17.30
21.30

Croodsovi: Nový věk
Mrazivá past
G. I. Joe: Snake Eyes | horor

Po 26. 7.

17.30
21.30

Teddy | horor
film s největší návštěvností nebo náhradní projekce

Út 27. 7.

17.30
21.30

Moucha v kufru
Čas | horor

St 28. 7.

17.30
21.30

Jelenice
Porgy a Bess / George a Ira Gershwin, DuBose
a Dorothy Heywardovi / Opera MET

Čt 29. 7.

17.30
21.30

G. I. Joe: Snake Eyes | horor
Prvok, Šampón, Tečka a Karel

Pá 30. 7.

17.30
21.30

Čas | horor
Slečna bestie | horor

Space Jam: Nový začátek
Gump - Pes, který naučil lidi žít
Expedice: Džungle

Ne 1. 8.

15.00
17.30
21.30

Space Jam: Nový začátek
Rozhněvaný muž
Total Recall (1990)

Po

2. 8.

17.30
21.30

Gump - Pes, který naučil lidi žít
film s největší návštěvností nebo náhradní projekce

Út

3. 8.

17.30
21.30

Rozhněvaný muž
Voyagers - Vesmírná mise

St

4. 8.

17.30
21.30

Bože, ty seš hajzl
Libor Podmol - Cesta je cíl

Čt

5. 8.

17.30
21.30

Voyagers - Vesmírná mise
Libor Podmol - Cesta je cíl

Pá

6. 8.

17.30
21.30

Slečna bestie | horor
Králíček Petr bere do zaječích

So

7. 8.

15.00
17.30
21.30

Králíček Petr bere do zaječích
Prvok, Šampón, Tečka a Karel
filmové překvapení

Ne 8. 8.

15.00
17.30
21.30

Králíček Petr bere do zaječích
Expedice: Džungle
Sebevražedný oddíl

KINO SNĚŽNÍK

15.00
17.30
21.30

– LETNÍ KINO NA ZÁMKU

So 31. 7.

KINO SNĚŽNÍK
On vlastně každý pes je v sobě tak trochu toulavý do té doby, než najde své štěstí,
a to štěstí pes najde jenom s člověkem. Můj příběh je o hledání psího štěstí
a také o překážkách a pastech na cestě k tomu správnému člověku. Je o síle
a nezlomnosti, která se ukrývá v každém psovi. Ano i v tom vašem, ve vaší čivavě,
která na vás čeká celý den, než přijdete z práce. I v tom buldokovi, který se za vámi
šine a sotva popadá dech. Dám svoji duši za to, že kdyby vám někdo na tomhle
světě chtěl ublížit, tak pak teprve poznáte, jak silné má váš pes srdce a co jeho
láska k vám znamená. Tenhle film vám také otevře oči, protože co člověk v psím
srdci zničí, to může zase jen člověk uzdravit. Rodinný film režiséra F. A. Brabce je
o světě viděném očima toulavého psa Gumpa. O světě, o kterém mnoho z nás
moc neví. O tom, jak nás vidí zvířata a jak je ten náš svět pro ně důležitý. Ten
svět, který jim dává domov, sílu, naději, ale také bolest. Dobrodružný příběh
skutečných psích hrdinů a lidí kolem nich.
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Aktuální program si prosím vždy předem ověřte na www.kinosnezik.cz

CRUELLA | KOMEDIE

1. 7. | čt /17.30/

1., 4., 12. 7. | čt /21.30/
ne, po /17.30/

RYCHLE A ZBĚSILE 9

AKČNÍ / DOBRODRUŽNÝ / KRIMI / THRILLER

USA / 2021 / repríza / 145' / 12+ / dabing / 130,- Kč
Dominic Toretto (Vin Diesel) 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: V. Diesel, L. Black, T. Gibson, J. Brewster, aj.

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

KINO SNĚŽNÍK

USA / 2021 / repríza / 134' / dab. / 12+/ 120,- Kč. Emma Stoneová září ve filmu
CRUELLA od společnosti Disney, který sleduje vzpurné počátky nechvalně proslulé
módní darebačky. VAROVÁNÍ: Některé scény v tomto filmu obsahují blikající světla
a mohou ovlivnit fotocitlivé diváky. Režie: C. Gillespie. Hrají: E. Stone, aj.

2. 7. | pá /17.30/

USA / 2021 / repríza / 113' / tit. / 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. Kong a jeho ochránci podniknou nebezpečnou cestu, aby našli
svůj skutečný domov. Režie: A. Skarsgård, M. Bobby Brown, R. Hall, aj.

OČISTA NAVŽDY | THRILLER / HOROR

2., 9. 7. | pá /21.30/ pá /17.30/

USA / 2021 / premiéra / 103' / 15+ / tit. / 120,- Kč
Když Adela (Ana de la Reguera) s manželem úspěšně ilegálně pronikli z Mexika do
Ameriky, mysleli si, že mají vyhráno. Oba si našli práci a začali vést poklidný život.
Režie: E. Gout. Hrají: A. de la Reguera, J. Lucas, W. Patton, C. Freeman, aj.

CHLUPÁČCI | ANIMOVANÝ / RODINNÝ

3., 6. 7. | so, út /15.00/

USA / 2021 / premiéra / 84' / dab. / 130,- Kč, děti 110,- Kč. Pupí a Eda patří do rodu
Chlupáčků. Roztomilých, chlupatých zvířátek ve tvaru donutu. V roce 1835 tihle chlupáči
poklidně žijí v hojném počtu na Galapágách. Jenže Eda je věčně nabručený pesimista,
zatímco jeho sestra Pupí je nezbedná neposeda. Režie: D. Silverman, R. S. Persi.

MATKY | KOMEDIE

3., 10. 7. | so, so /17.30/
ČR / 2021 / premiéra /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. Čtyři celoživotní kamarádky z chystané komedie takové jsou, ale k tomu
všemu se starají o děti. Režie: V. Moravec. Hrají: H. Vagnerová, P. Hřebíčková, aj.

– LETNÍ KINO NA ZÁMKU

15

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

3. 7. | so /21.30/

KINO SNĚŽNÍK

USA / 2020 / repríza / 100' / dab. / 120,- Kč, děti 100,- 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.

DIVOKÝ SPIRIT | ANIMOVANÝ / KOMEDIE / DOBRODRUŽNÝ

4., 5. 7. | ne, po /15.00/

USA / 2021 / prem. / 89' / dab. / 130,- Kč, děti 110,- Kč. Když byla Lucky Prescottová
malá, její mamince, neohrožené krasojezdkyni, se stala nehoda. Holčička se proto
z rodného Miradera, městečka na dohled od Divokého západu, odstěhovala do civilizace,
ke starostlivé tetě Coře. Režie: E. Bogan, E.Torresan. Hrají: V českém znění: N. Horáková, aj.

4., 5., 7. 7. | ne /21.30/
po, st /17.30/

V ZAJETÍ DÉMONŮ 3: NA ĎÁBLŮV PŘÍKAZ
HOROR / MYSTERIÓZNÍ / THRILLER

USA / 2021 / premiéra / 112' / 15+ / tit. / 130,- Kč
V zajetí démonů 3: Na ďáblův příkaz je mrazivým příběhem plným hrůzy, smrti
a neznámého zla, které šokuje i zkušené výzkumníky paranormálních jevů Eda
a Lorraine Warrenovi. Režie: M. Chaves. Hrají: P. Wilson, V. Farmiga, R. O’Connor, aj.

TICHÉ MÍSTO: ČÁST II | HOROR / THRILLER

5., 6. 7. | po /21.30/ út /17.30/

USA / 2020 / repríza / 98' / 12+ / tit. / 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.

ANNETTE | MUZIKÁL / DRAMA

6., 8. 7. | út /21.30/ čt /17.30/

F, MEX, USA, CH, B / 2021 / prem. / 139' / 15+ / tit. / 100,- Kč
Stand-up komik Henry (Adam Driver) se zamiluje do Ann (Marion Cotillard),
světoznámé operní pěvkyně. Jejich život se obrátí naruby, když se jim narodí
tajemná holčička Annette s výjimečným darem. Režie: L. Carax. Hrají: A. Driver, aj.

NOVINKY

– LETNÍ KINO NA ZÁMKU
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NOVÝ PROJEKT DOLFA LUNDGRENA
A FRANKA GRILLO

Hvězdy béčkových akčních filmů Dolph Lundgren a Frank Grillo
našly zjevně nový projekt. Snímek Operation Seawolf natočí režisér
Steven Luke (Válečná banda) a bude vyprávět o posledních dnech
druhé světové války. Němcům docházejí síly a jejich poslední šance
bude vyslat jednu ze svých zbývajících ponorek až k New Yorku.

MSTITEL | KOMEDIE

7., 14. 7. | st /21.30/ st /17.30/

ČR / 2021 / premiéra / 93' / 120,- Kč. Nekorektní filmová komedie s vysokou
hladinou podvratnosti a alkoholu. „Když nemůžeš, tak přilej“, říká motto filmu,
v němž se zkrachovalý herec rozhodne propít až k expedici na Mars, najít sám sebe,
lásku, něco k pití a tlačítko START. Režie: L. K. Svoboda. Hrají: D. Fischer, J. Dušek, aj.

8., 18. 7. | čt /21.30/ ne /17.30/

USA / 2021 / premiéra / 134' / dab. + tit / 12+ / 130,- Kč
Scarlett Johansson alias Black Widow se po dekádě v Marvel Cinematic Universe
konečně dočkala svého prvního sólového dobrodružství, které však bude úplně jiné,
než jaké doposud poznala. Režie: C. Shortland. Hrají: S. Johansson, F. Pugh, R. Weisz, aj.

UBAL A ZMIZ | KOMEDIE / KRIMINÁLNÍ

9., 15. 7. | pá /21.30/ čt /17.30/

KINO SNĚŽNÍK

BLACK WIDOW | AKČNÍ / DOBRODRUŽNÝ / SCI-FI

ČR / 2021 / premiéra / 99' / 12+ / 130,- Kč
V průběhu jednoho dne, jedné šílené noci a v jednom městě se odehrává komedie
Ubal a zmiz. Tři kamarádi, Mireček, Vilém a Dužan, si přivydělávají pěstováním
a prodejem kvalitní trávy. Režie: A. Hobzik. Hrají: M. Ruml, J. Gregor, D. Anh Tran, aj.

MAXINOŽKA 2 | ANIMOVANÝ / RODINNÝ

10., 11. 7. | so, ne /15.00/

Belgie, Francie / 2021 / premiéra / 89' / dab. / 130,- Kč, děti 110,- Kč
Další dobrodružství Maxinožky je opět tady! Adamův tatínek je teď velmi
slavný a chce využít svou slávu ke změně světa. Režie: J. Degruson, B. Stassen.
Hrají: K. Trouillard, A. Victor, M. Chevalot, F. Souterelle, S. Desjours, aj.

VŠEHRAD: SERYJÁL | KOMEDIE

10., 17. 7. | so /21.30/ so /17.30/

ČR / 2021 / premiéra / 83' / 15+ / 120,- Kč
Tvůrci projektu Vyšehrad si váží všech fanoušků původního onlinového seriálu,
a tak se rozhodli jim zkrátit čas při čekání na jeho filmové pokračování. Režie: J. Štáfek,
M. Kopp. Hrají: J. Štáfek, J. Prachař, J. Nosek, O. Pavelka, aj.

– LETNÍ KINO NA ZÁMKU

Oscarový herec Christoph Waltz a na Oscary nominovaný herec
Willem Dafoe se čerstvě upsali chystanému westernovému
thrilleru Dead For a Dollar od slavného scenáristy a režiséra Waltera
Hilla (Warriors, Poslední zůstává). Hill patří do generace amerických
filmařů, která v 70. značně zmodernizovala americké filmy, sám
Hill pak proslul zejména svojí vášní ke klasickým westernům.

NOVINKY

WALTZ A DAFOE V NOVÉM WESTERNU
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PODFUK ZA VŠECHNY PRACHY | AKČNÍ / KOMEDIE

11. 7. | ne /17.30/

KINO SNĚŽNÍK

USA / 2020 / premiéra / 104' / 12+ / tit. / 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, M. Freeman, aj.

MAZEL A TAJEMSTVÍ LESA | RODINNÝ

11., 13. 7. | ne /21.30/ út /17.30/

ČR / 2021 / premiéra / 80' / 130,- Kč, děti 110,- Kč
Nový rodinný film odhalí tajemství lesa a jeho kouzelné bytosti. Režisér Petr
Oukropec, autor filmu Modrý tygr, uvede rodinný film „Mazel a tajemství lesa“
o dobrodružství na letním táboře. Režie: P. Oukropec. Hrají: S. Pöthe, J. Krycnerová, aj.

ZKRAŤ TO, ZLATO | KOMEDIE / ROMANTICKÝ

13., 19. 7. | út /21.30/ po /17.30/

Austrálie / 2021 / premiéra / 90' / 12+ / tit. / 120,- Kč
Teddy je notorický lenoch. Jeho dny jsou jeden za druhým většinou naplněny
nudou a flákáním. Setkání s tajemnou cizinkou však všechno změní.
Režie: J. Lawson. Hrají: R. Spall, Z. Newman, J. Lawson, aj.

SPIRÁLA STRACHU: SAW POKRAČUJE
KRIMINÁLNÍ / HOROR / MYSTERIÓZNÍ

14., 16. 7. | st /21.30/ pá /17.30/

USA / 2021 / premiéra / 93' / 15+ / tit. / 130,- Kč. Začíná se psát nová kapitola
z děsivé knihy Saw. Zločinný strůjce pokřivené spravedlnosti roztáčí spirálu nečekané
pomsty. Mladý detektiv a jeho parťák vyšetřují děsivé vraždy, které začínají přípomínat
nechvalně známé případy z minulosti. Režie: D. Lynn Bousman. Hrají: Ch. Rock, aj.

ZABIJÁKOVA ŽENA & BODYGUARD
AKČNÍ / KOMEDIE / THRILLER

15., 24. 7. | čt /21.30/ so /17.30/

USA / 2021 / premiéra / 99' / tit. / 12+ / 130,- Kč
Bodyguard v podání Ryana Reynoldse plánuje klidný odpočinek od svého smrtícího
zaměstnání, osobní terapeut mu dokonce na nějaký čas zakázal používání zbraní.
Režie: P. Hughes. Hrají: R. Reynolds, S. L. Jackson, T. Hopper, G. Oldman, aj.

NOVINKY

– LETNÍ KINO NA ZÁMKU
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NOVÁ HRANÁ SNĚHURKA NAŠLA
PŘEDSTAVITELKU

Už brzy hodlá Disney do kin vytáhnout i jednu ze svých největších
klasik. Po hraných adaptacích slavných pohádek jako Lví král,
Popelka či Mulan totiž do kin dorazí také plánovaná Sněhurka
a sedm trpaslíků. A právě ústřední postava Sněhurky nyní našla
obsazení. V roli se tak objeví herečka Rachel Zegler.

ÚNIKOVÁ HRA: TURNAJ ŠAMPIÓNŮ
AKČNÍ / MYSTERIÓZNÍ / THRILLER / HOROR

16., 23. 7. | pá /21.30/ pá /17.30/

USA / 2021 / premiéra / 87' / 15+ / tit. / 120,- Kč
Nic netušící skupina šesti lidí se ocitne uzamčená v další sérii únikových místností.
Postupně odhalují, co je spojuje, aby zůstali na živu… a zjišťují, že tuto hru
už jednou hráli. Režie: A. Robitel. Hrají: I. Fuhrman, I. Moore, T. Russell, aj.

17., 18. 7. | so, ne /15.00/

USA / 2021 / premiéra / 114' / dab. / 130,- Kč, děti 110,- Kč. Kdysi dávno
ve fantazijním světě Kumandry žili lidé a draci v harmonii. Kdykoliv pak zlověstné
nestvůry nazývané Druuni ohrožovaly zemi, draci se pro záchranu svých lidských přátel
obětovali. Režie: P. Briggs, D. Wellins. Hrají: Hlasy v originále: Cassie Steele, Awkwafina.

SPACE JAM: NOVÝ ZAČÁTEK
RODINNÝ / ANIMOVANÝ / KOMEDIE

17., 31. 7., 1. 8. | so /21.30/
so, ne /15.00/

KINO SNĚŽNÍK

RAYA A DRAK | ANIMOVANÝ / DOBRODRUŽNÝ / RODINNÝ

USA / 2021 / premiéra / 115' / dab. / 130,- Kč, děti 110,- Kč. Vítejte ve
Space Jamu! Šampión NBA a globální ikona LeBron James se vydává na epické
dobrodružství po boku slavného Bugs Bunnyho v novém celovečerním filmu „Space
Jam: Nový začátek“. Režie: M. D. Lee. Hrají: LeBron James, D. Cheadle, K. Davis, aj.

CHYBY | ROMANTICKÝ

18., 22. 7. | ne /21.30/ čt /17.30/

ČR / 2021 / premiéra / 99' / 15+ / 130,- Kč.
Ema je energická pětadvacetiletá prodavačka v supermarketu na malém městě.
Tomáš je třicetiletý pokrývač žijící v nedaleké vesnici. Režie: J. Prušinovský.
Hrají: P. Gajdošíková, J. Jankovský, O. Kokorský, I. Gogál aj.

POD HVĚZDAMI PAŘÍŽE | DRAMA

20. 7. | út /17.30/

Francie / 2020 / premiéra / 86' / tit. / 120,- Kč. Život Catherine není poslední dobou
jednoduchý, její samotářský život se skládá ze shánění jídla a toulání se po zmrzlých
pařížských ulicích. Když se jednoho zimního večera vrátí do svého úkrytu, najde tam
plačícího chlapce, který neumí ani slovo francouzsky. Režie: C. Drexel. Hrají: C. Frot, aj.

– LETNÍ KINO NA ZÁMKU

Byť ještě donedávna patřil mezi hlasité – když ne kritiky, tak
minimálně zastánce klasické kinematografie – nově se i slavný
režisér Steven Spielberg zařadí na seznam tvůrců, kteří budou
tvořit pro Netflix. Jeho produkční společnost Amblin se spojila se
streamovací službou a uzavřela dohodu o budoucí filmové distribuci.

NOVINKY

STEVEN SPIELBERG BUDE TOČIT
PRO NETFLIX
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MOUCHA V KUFRU | KOMEDIE

20., 27. 7. | út /21.30/ út /17.30/

KINO SNĚŽNÍK

Francie, Belgie / 2020 / premiéra / 87' / tit / 12+ / 100,- Kč
Jean-Gab a Manu, dva prostí přátelé, najdou obří mouchu uvíznutou v kufru
auta a rozhodnou se ji vytrénovat, aby si díky ní vydělali. Režie: Q. Dupieux.
Hrají: A. Exarchopoulos, A. Demoustier, D. Chapman, C. Russier aj.

DELETE HISTORY | KOMEDIE / DRAMA

21. 7. | st /17.30/

Francie, Belgie / 2020 / prem. / 110' / 15+ / tit. / 110,- Kč. Tři sousedi z předměstí
se vyrovnávají s důsledky moderního světa sociálních sítí. Marie může kvůli sexuální
nahrávce ztratit respekt svého syna; Bertrandova dcera je oběť online šikany; Christine,
které Uber hodnocení odmítá narůst. Režie: B. Delépine, G. Kervern. Hrají: D. O'Hare, aj.

MRAZIVÁ PAST | AKČNÍ / THRILLER

21., 25. 7. | st /21.30/ ne /17.30/

USA / 2021 / premiéra / 103' / 15+ / tit. / 110,- Kč.
V odlehlé oblasti severní Kanady dojde k sesutí těžce přístupného diamantového
dolu. Zůstane v něm uvězněna skupina horníků, kterým postupně dochází kyslík.
Režie: J. Hensleigh. Hrají: L. Neeson, L. Fishburne, H. McCallany, aj.

ROZHNĚVANÝ MUŽ | AKČNÍ / THRILLER 22. 7., 1., 3. 8. | čt /21.30/ ne, út /17.30/
USA, Velká Británie / 2021 / premiéra / 119' / 15+ / tit. / 130,- Kč
Jaké tajemství skrývá nová posila bezpečnostní firmy? Kdo je vlastně tajemný
H. a jakou má minulost? Tohle bude pro Los Angeles dlouhá noc... Režie: G. Ritchie.
Hrají: J. Statham, S. Eastwood, J. Hartnett, H. McCallany, aj.

CROODSOVI: NOVÝ VĚK
ANIMOVANÝ / KOMEDIE

23., 24., 25. 7. | pá /21.30/ so, ne /15.00/

USA / 2021 / premiéra / 95' / dab. / 130,- Kč
Za to, že jsou Croodsovi trochu zaostalí, může nepochybně táta Grug. Ten se
držel hesla „Všude dobře, v jeskyni nejlíp“ a bránil jim tak v osobním rozvoji.
Režie: J. Crawford. Hrají: V českém znění: F. Blažek, B. Tůma, N. Votočková, aj.

NOVINKY

– LETNÍ KINO NA ZÁMKU
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DEVÁTÉ RYCHLE A ZBĚSILE
TRHÁ REKORDY

Vin Diesel a jeho gang dorazili do amerických kin zhruba měsíc
po čínské premiéře a nutno říct, že tak učinili s velkou parádou.
Okamžitě totiž stanovili nový pandemický rekord, kdy za první
víkend v zámoří utržili 70 milionů dolarů. V součtu s dosavadními
čísly ze zbytku světa tak drží na kontě 405 milionů dolarů.

GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
RODINNÝ

24., 31. 7., 2. 8. | so /21.30/
so, po /17.30/

ČR / 2021 / premiéra / 90' / 140,- Kč. On vlastně každý pes je v sobě tak trochu
toulavý do té doby, než najde své štěstí, a to štěstí pes najde jenom s člověkem.
Můj příběh je o hledání psího štěstí a také o překážkách a pastech na cestě k tomu
správnému člověku. Režie: F.A.Brabec. Hrají: B. Polívka, E. Holubová, I. Chýlková, aj.

25., 29. 7. | ne /21.30/ čt /17.30/

USA / 2021 / premiéra / 121' / 12+ / tit. / 130,- Kč
Co člověka přivede k tomu, že chce zasvětit svůj život fyzické likvidaci grázlů všeho
druhu? V případě muže přezdívaného Snake Eyes byla hlavní motivací stará dobrá
pomsta. Režie: M. Night Shyamalan. Hrají: T. McKenzie, G. García Bernal, aj.

TEDDY | HOROR / KOMEDIE

26. 7. | po /17.30/

KINO SNĚŽNÍK

G. I. JOE: SNAKE EYES | HOROR

Francie / 2020 / premiéra / 88' / 15+ / tit. / 110,- Kč
Francie, Pyreneje. Místní vesničany zlobí přítomnost vlka. Dvacetiletý Teddy
žije se svým adoptivním strýcem a pracuje jako výpomoc v masážním salonu.
Režie: Ludovic a Zoran Boukherma. Hrají: A. Bajon, Ch. Gautier, L. Torrent, aj.

ČAS | HOROR

27., 30. 7. | út /21.30/ pá /17.30/
USA / 2021 / premiéra / 121' / 15+ / tit. / 120,- Kč
Pro rodinu s dvěma malými dětmi to měla být dokonalá dovolená. Luxusní hotel
v tropickém ráji a hoteliérův tip na tajnou pláž coby potřebná špetka dobrodružství.
Režie: M. Night Shyamalan. Hrají: T. McKenzie, G. García Bernal, aj.

JELENICE | KOMEDIE

28. 7. | st /17.30/

Francie / 2019 / prem. / 77' / 15+ / tit. / 110,- Kč. Když přijde spolu s krizí středního
věku krize maskulinity, občas to dopadne vážně špatně. Hlavním hrdinou černé komedie
je čerstvě rozvedený Jean Dujardin (Umělec), kterého svým zvláštním kouzlem uhrane
omšelá kovbojská bunda z jelení kůže. Režie: Q. Dupieux. Hrají: J. Dujardin, A. Haenel, aj.

– LETNÍ KINO NA ZÁMKU

Prvním novým Star Wars filmem po skončení ságy o rodině
Skywalkerů by se měl stát Star Wars: Rogue Squadron, který chystá
režisérka Patty Jenkins (Wonder Woman). O ději se zatím příliš neví,
jen že by měl být inspirovaný knižní sérií X-Wing, která pojednávala
o elitních pilotech na straně Rebelů.

NOVINKY

STAR WARS: ROGUE SQUADRON
NAŠLO SCENÁRISTU
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28. 7.
PORGY A BESS / GEORGE GERSHWIN, DUBOSE A DOROTHY
st /21.30/
HEYWARDOVI, IRA GERSHWIN OPERA MET | OPERA MET

KINO SNĚŽNÍK

USA / 2020 / 220' / tit. / 200,- Kč
Porgy a Bess od tvůrčího týmu The Gershwins se do Met vrací poprvé od roku
1990 v nové inscenaci režiséra Jamese Robinsona, který s ní v Met debutuje.
Režie: J. Robinson. Hrají: Bess – A. Blue, Clara – G. Schultz, aj.

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL | KOMEDIE

29. 7., 7. 8. | čt /21.30/
so /17.30/

ČR / 2021 / premiéra / 115' / 12+ / 140,- Kč. Film „Prvok, Šampón, Tečka
a Karel“ natočil podle svého stejnojmenného knižního hitu režisér Patrik Hartl.
Čtyři kamarádi vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi středního věku tím,
že se rozhodnou plnit odvážné úkoly. Režie: P. Hartl. Hrají: M. Pechlát, D. Švehlík, aj.

SLEČNA BESTIE | HOROR / KOMEDIE

30. 7., 6. 8. | pá /21.30/ pá /17.30/

USA / 2020 / premiéra / 102' / 15+ / tit. / 120,- Kč
Kdyby Slečna bestie byla normální horor o řádění sériového zabijáka, roztomile
naivní studentka Millie (Kathryn Newton) by se s velkou pravděpodobností stala
jednou z jeho prvních obětí. Režie: Ch. Landon. Hrají: V. Vaughn, K. Newton, aj.

EXPEDICE: DŽUNGLE

31. 7., 8. 8. | so /21.30/ ne /17.30/

DOBRODRUŽNÝ / RODINNÝ / KOMEDIE

USA / 2021 / premiéra / 127' / dab. / 130,- Kč, děti 110,- Kč
Zcela nový film studia Disney Expedice: Džungle, inspirovaný slavnou atrakcí
v zábavním parku Disneyland, je dobrodružnou výpravou do amazonské džungle.
Režie: J. Collet-Serrac. Hrají: D. Johnson, E. Blunt, aj.

TOTAL RECALL (1990) | AKČNÍ / SCI-FI / THRILLER

1. 8. | ne /21.30/

USA / 1990 / 113' / tit. / 120,- Kč. Total Recall z roku 1990 patří svým nadčasovým
a originálním zpracováním dodnes k nejdůležitějším pilířům žánru sci-fi.
Po 30 letech od premiéry se nyní film vrací v digitálně restaurované verzi
ve 4K rozlišení. Režie: P. Verhoeven. Hrají: A. Schwarzenegger, R. Ticotin, aj.

NOVINKY

– LETNÍ KINO NA ZÁMKU
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DUNA SE ZNOVU ODSOUVÁ

Očekávané sci-fi studia Warner Bros., s nímž by mohl režisér Denis
Villeneuve (Příchozí, Sicario) pomýšlet i na Oscary, se opět odsouvá.
Tentokrát naštěstí jen o tři týdny, a to z důvodu, aby film nešel do kin
krátce po Bondovi. Film si rovněž odbude premiéru na filmovém
festivalu v Benátkách. Posléze snímek podle knihy Franka Herberta
dorazí do kin 22. října.

VOYAGERS - VESMÍRNÁ MISE | SCI-FI / THRILLER 3., 5. 8. | út /21.30/ čt /17.30/
USA / 2021 / premiéra / 108' / 12+ / tit. / 120,- Kč
V roce 2063 Zemi sužují nemoci a sucho. Šanci na záchranu lidstva vidí vědci
v kolonizaci jedné vzdálené planety. Ze Země odstartuje raketa se speciální misí.
Režie: N. Burger. Hrají: T. Sheridan, Lily-Rose Depp, F. Whitehead, aj.

4. 8. | st /17.30/

Německo, Belgie / 2020 / premiéra / 99' / 12+ / dab. / 120,- Kč
Co dělat, když zjistíte, že už vám v životě nezbývá tolik času? Budete jako chudinka
brečet v koutě a čekat na zázrak, anebo to nejlepší z vašeho plánovaného života
vměstnáte do těch posledních dní? Režie: A. Erkau. Hrají: S. Irslinger, T. Schweiger, aj.

LIBOR PODMOL - CESTA JE CÍL | DOKUMENTÁRNÍ 4., 5. 8. | st /21.30/ čt /21.30/

KINO SNĚŽNÍK

BOŽE, TY SEŠ HAJZL | KOMEDIE / DRAMA

ČR / premiéra / 60 min + beseda / LIBOR PODMOL v dokumentu LADISE
ZEMANA míří ve spolupráci s Kinem Sněžník k nám do letního kina na zámku
v Děčíně ! 4.8. a 5.8. večer bude na programu projekce dokumentu CESTA JE CÍL
za účasti Libora Podmola. Autogramiáda, Libor a jeho motorka - to chceš!

KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH
RODINNÝ / KOMEDIE / DOBRODRUŽNÝ

6., 7., 8. 8. | pá /21.30/
so, ne /15.00/

USA / 2020 / premiéra / 93' / dab. / 130,- Kč, děti 110,- Kč
Ve filmu Králíček Petr bere do zaječích se vrací roztomilý a všemi oblíbený králičí
lump Petr. Bea, Thomas a králíci jsou teď něco jako rodina. Režie: W. Gluck.
Hrají: Hrají a hlasy v originále: R. Byrne, D. Gleeson, D. Oyelowo, aj.

SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL | AKČNÍ / DOBRODRUŽNÝ / FANTASY

8. 8. | ne /21.30/

USA / 2021 / premiéra / 132' / 15+ / tit. / 130,- Kč
Režisér James Gunn uvádí akční dobrodružství superhrdinů Warner Bros. Pictures
„Sebevražedný oddíl“, těšte se na partu nejdegenerovanějších delikventů světa DC,
kteří umírají touhou zachránit svět. Režie: J. Gunn. Hrají: M. Robbie, I. Elba, J. Cena, aj.

– LETNÍ KINO NA ZÁMKU

Populární seriál Lovci duchů v originále pojmenovaný Supernatural
se dočká prequelové série s názvem The Winchesters. Herec Jensen
Ackles, jedna z hvězd původního seriálu, pak nový projekt zastřeší
nejen coby producent, ale i hlavní vypravěč. Seriál se následně
zaměří na rodiče bratrů Deana a Sama Winchesterových, Johna
a Mary a bude vyprávět příběh jejich setkání a jak zachránili svět.

NOVINKY

LOVCI DUCHŮ SE DOČKAJÍ PREQUELU
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ČINOHERÁK

Letní
štace
divadlo na vzduchu program
a pod širákem na červenec 2021
vstupenky a bližší informace
najdete na cinoherak.cz
čtvrtek 1. 7. • 20 hodin • hrad Střekov
William Shakespeare: Sen noci svatojánské
pátek 2. 7. • 17 hodin • hrad Střekov
Astrid Lindgren: Ronja, dcera loupežníka
neděle 11. 7. • 20 hodin • Muzeum města Ústí nad Labem
Ingrid Lausund: Benefice aneb Zachraň svého Afričana
pondělí 12. 7. • 20 hodin • Muzeum města Ústí nad Labem
Aki Kaurismäki: Najal jsem si vraha
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IÉ
úterý 13. 7. • 20 hodin • hrad Střekov PREM
Adam Ernest: Černá sanitka

RA!

středa 14. 7. • 20 hodin • koupaliště Brná
Bohumil Hrabal: Pábitelé

ČINOHERÁK

čtvrtek 15. 7. • 20 hodin • koupaliště Brná
Bohumil Hrabal: Pábitelé
pátek 16. 7. • 20 hodin • koupaliště Brná
Helmut Kuhl: Harila aneb Čtyři z punku a pes
neděle 18. 7. • 15 hodin • Muzeum města Ústí nad Labem
Matúš Bukovčan: Býk Ferdinand

pátek 23. 7. • 20 hodin • Muzeum města Ústí nad Labem
William Shakespeare: Zkrocení zlé ženy
sobota 24. 7. • 20 hodin • Muzeum města Ústí nad Labem
William Shakespeare: Zkrocení zlé ženy
neděle 25. 7. • 17 hodin • hrad Střekov
Astrid Lindgren: Ronja, dcera loupežníka
úterý 27. 7. • 20 hodin • hrad Střekov
William Shakespeare: Sen noci svatojánské
středa 28. 7. • 20 hodin • Muzeum města Ústí nad Labem
Ingrid Lausund: Benefice aneb Zachraň svého Afričana
čtvrtek 29. 7. • 20 hodin • Muzeum města Ústí nad Labem
Ingrid Lausund: Benefice aneb Zachraň svého Afričana

Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o., Varšavská 767/7, 400 03 Ústí nad Labem
V případě nepřízně počasí hrajeme pod střechou Činoherního studia. Pokud nebudete
s přesunem do Činoherního studia souhlasit, vrátíme vám vstupné, nebo nabídneme
jiné představení v rámci Letní štace 2021. Představení se konají za dodržení všech
podmínek dle ustanovení Vlády ČR. Jejich přesné a aktualizované znění najdete na
webu divadla. Změna programu vyhrazena.

středa 21. 7. • 20 hodin • Muzeum města Ústí nad Labem
Aki Kaurismäki: Najal jsem si vraha
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DIVADLO DĚČÍN

OSLAVENCI
26

JANA ŠVANDOVÁ ( * 3.7. 1949, PARDUBICE)

U divadla začínala v černém divadle, což ji přivedlo na myšlenku studia herectví
na brněnské JAMU. Za nejvýraznější angažmá lze považovat její působení v divadle
v Českých Budějovicích a v pražském Činoherním klubu.Od roku 1969 vystupuje také
ve filmu a v televizi, poměrně často vystupuje i v zahraničních filmech, v roce 2002 si
společně s Charlesem Aznavourem zahrála hlavní roli ve francouzském televizním filmu
Angelina.

DIVADLO DĚČÍN
Miloslav Mejzlík je český herec a dabér, absolvent JAMU. Jeho domovinou se stalo divadlo
Jiřího Wolkera. Hrál také ve Slováckém divadle a mezi roky 1988-1990 působil v divadle
S.K.Neumanna. Od r.1994 působí v divadle Komedie. Známý je rolí pantáty z pohádky
Princezna ze mlejna, dále z filmů Je třeba zabít Sekala, Anglické jahody, Ach, ta láska
nebeská a dalších.

OSLAVENCI

MILOSLAV MEJZLÍK ( * 7.7. 1951, TŘEBÍČ)
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DIVADLO DĚČÍN

OSLAVENCI
28

TATIANA VILHELMOVÁ ( * 13.7. 1978, PRAHA)

V dětství se věnovala zpěvu a chtěla se stát baletkou. Nakonec však začala studovat herectví
na konzervatoři v Praze, jež nedokončila. I přesto získala angažmá v Dejvickém divadle,
mimo to hostuje v Národním divadle, divadle Rokoko a Kašpar CD 94. První roli dostala již
v šestnácti letech v povídce Hotel pro sourozence v TV seriálu Prima sezóna. Mezi nejnovější
filmy, v nichž účinkovala, patří Poslední Aristokratka, Příliš osobní známost a komedie
Večírek.

DIVADLO DĚČÍN
Bolek Polívka už na střední škole vystupoval s komickým kvartetem a odtud si to namířil
rovnou na brněnskou JAMU. Od r. 1972 se stal jednou z hlavních osobností divadla Husa
na provázku. V r. 1993 si zakládá v Brně vlastní divadlo Bolka Polívky, avšak hostuje třeba
i ve Zlíně nebo v pražském Divadle na Vinohradech. Před filmovou kamerou se poprvé
objevil jako Mageri v Baladě pro banditu (1978). Momentálně září v novém filmu Gump
- pes, který naučil lidi žít.

OSLAVENCI

BOLESLAV POLÍVKA ( * 31.7. 1949, VIZOVICE)
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TECAR terapie

* Akce: použití při terapii
ZDARMA (běžně +400,-)

Pomocí přístroje Winback

STARTUJE SAMOLÉČEBNÝ
POTENCIÁL BUNĚK
Uvolňuje bolestivé svaly
a kloubní blokády
Mobilizuje jizvy a srůsty
po zánětech a úrazech

V DĚČÍNĚ JEN U NÁS
* Akce:

2+1 ZDARMA

Rázová vlna

ŘEŠÍ VLEKLÉ BOLESTI

Léčí záněty
šlach a kostních výrůstků
Obnovuje
rozsah pohybu kloubů

* Akce jsou platné pro rok 2021

www.fyziotoncar.cz

734 845 589

Prodej granulí

PRODEJ KRMIV A POTŘEB
NEJEN PRO PEJSKY A KOČIČKY

Plavební 307/1, Děčín 1
723 099 929
PO - PÁ 9 - 12, 13 - 17, SO 9 - 12

KATALOG
ABO 2021/22
DIVADLO DĚČÍN

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

Od července zve pražské nejznámější muzikálové divadlo své diváky
na Letní open air scénu v Letňanech. Hudební divadlo Karlín nehrálo,
až na pár představení v září 2020, bezmála 1 rok a 4 měsíce. V rámci
muzikálového léta se představí muzikál Rebelové, Sestra v akci, Jesus
Christ Superstar a další. Informace najdete na www.hdk.cz.

NOVINKY

MUZIKÁLOVÉ LÉTO
PVA EXPO PRAHA
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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!

DIVADLO DĚČÍN

MgA. Jiří Antonín Trnka, ředitel divadla

INFORMACE K PŘEDPLATNÉMU
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.
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.

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.
PŮLROČNÍ A CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ V D1, D2 A D3

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
Kontakt:
Lucie Ortová | ortova@divadlodecin.cz | mobil: 608 891 865

DIVADLO DĚČÍN

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.

DIVADLO DĚČÍN

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.

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.

DIVADLO DĚČÍN

MILIONOVÝ ÚDRŽBÁŘ

DIVADLO DĚČÍN

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

NOVINKY

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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LETNÍ SEZONA V DLOUHÉ

Pražské Divadlo v Dlouhé bude letos zcela výjimečně hrát
i v létě, aby divákům nahradilo neuskutečněné divadelní
zážitky v posledních dvou sezonách. Na přelomu června
a července, v polovině července a na přelomu srpna a září
2021 uvede tři programové bloky. Více informací najdete
na www.divadlovdlouhe.cz.

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.

Pražské Quadriennale je největší mezinárodní festival v oblasti
scénografie a performance designu, který se odehrává v Praze
každé čtyři roky. Jeho 15. ročník proběhne od 8. do 18. června 2023
v areálu Pražské tržnice v Holešovicích. Tématem pro rok 2023
je „RARE“ ve smyslu vzácné i syrové.

NOVINKY

PRAŽSKÉ QADRIENNALE
PROBĚHNE V ČERVNU 2023
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DIVADLO DĚČÍN

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

NOVINKY

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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FESTIVAL DIVADLO JE ZA DVEŘMI

Umění a radost v ulicích. To s sebou nese už třináctý ročník festivalu
pouličního divadla Za dveřmi. Diváci ho budou moci navštívit od 8. do
15. července na Výstavišti Praha v Holešovicích a v centru metropole.
Na tradiční akci se sjedou ti nejlepší tuzemští pouliční umělci, ale
i hosté ze zahraničí. Pod širým nebem se postupně představí například
Bratři v tricku, divadlo Drak, Squadra Sua nebo V.O.S.A. Theatre.

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.

Orchestr Severočeského divadla opery a baletu zve na své
promenádní koncerty, které budou probíhat přímo u divadla v Ústí
nad Labem. Program je sestaven z populárních melodií s orchestrem,
s baletem a operních hitů se sborem. V případě nepříznivého počasí
zahraje „česká dechovka” u hlavního vchodu do divadla.

NOVINKY

PROMENÁDNÍ KONCERTY
SEVEROČESKÉHO DIVADLA
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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.

NOVINKY

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.

40

8.7. | PROMENÁDNÍ KONCERT
- ODPOLEDNÍ RENDES-VOUS

Odpolední rendes-vous s baletem a orchestrem proběhne před
Severočeským divadlem 8.7. od 17:00. Na programu budou
skladby Johana Strausse (Cikánský baron, Vjezd gladiátorů a další),
Píseň o Vilje z Veselé vdovy, Tritsch-Tratsch Polka a další. Účinkují:
Balet Severočeského divadla, Orchestr Severočeského divadla.

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.

Další koncert před Severočeským divadlem proběhne 15.7. od 17:00, tentokrát bude
zaměřený na sborové operní hity. Účinkují: Operní sbor Severočeského divadla, sbormistr
Jan Stínil a Orchestr Severočeského divadla v čele s dirigentem Milanem Kaňákem.

NOVINKY

15.7. | PROMENÁDNÍ KONCERT
- SBOROVÉ OPERNÍ HITY
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Více informací k akcím najdete na

Kalendář akcí 2021 ČERVENEC
30.6. – 8.8.

Letní kino na zámku

3.7.

Den v růžovém – Křížová ulice

4.7.

Rogalo DC

7.7.

Malé divadelní léto – nádvoří divadla

8.7.

Dixieland na zámku

9.7.

Tata Bojs – Zámek Děčín - Jižní zahrady
Vernisáž spolku Z ledu ven – Zámek Děčín

11.7.

Rogalo DC

14.7.

Malé divadelní léto – nádvoří divadla

15.7.

Skečmen – ONE MAN SHOW
Romana Zacha – Zámek Děčín – Jižní zahrady

Hudební festival Děkujeme Děčíně!
– Pivovar Nomád

18.7.

Rogalo DC

21.7.

Malé divadelní léto – nádvoří divadla

22.7.

Vilém Veverka trio – Zámek Děčín
Degustace francouzských vín

25.7.

Rogalo DC

27.7.

Sen v noci svatojánské – Zámek Děčín
– Jižní zahrady

28.7.

Malé divadelní léto – nádvoří divadla

29.7.

Dixieland na zámku

31.7.

Labský streetballový pohár
Hradišťan a Jiří Pavlica – Zámek Děčín
– Jižní zahrady

AKCE / HUDBA

16. – 17.7.
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AKCE / HUDBA
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Rogalo
DC
již 6. ročník

Smetanovo nábřeží, Děčín

PROGRAM NA ČERVENEC
AKCE / HUDBA

4.7.

15.00

Čtyři z funku a jazz - příležitostné setkání profesionálních hudebníků

16.00

Náhodný výběr - pop-rocková formace ze Soběslavi má za sebou tři vydaná

17.00

11.7.

15.00
16.00
17.00

18.7.

15.00
16.00
17.00

25.7.

15.00
16.00
17.00

rozhodně slibuje zajímavé vystoupení s prvky jazzu, funky, rocku i blues.

CD a přes tři stovky koncertů..
Matěj Koudelka - mladý chomutovský zpěvák a kytarista, jehož repertoár
zahrnuje vlastní i převzaté písně.

Gerald James Clark (JAR) - uznávaný zpěvák a skladatel z Jihoafrické
republiky. Jeho nejnovější album Afrocoustic je směsicí blues, country, rocku a folk
rocku s kořeny v tradiční jihoafrické hudbě.
účinkující bude upřesněn
účinkující bude upřesněn
Dobré ráno blues band - česko-americké trio tvoří profesionální hudebníci,
kytarista V. Kopecký, bubeník Vl. Sosna a hráč na foukací hramoniku B. Stephens.
účinkující bude upřesněn
Žofie Kabelková - přední česká interpretka vlastních melodií. Půvabná
písničkářka s krásným hlasem i vystupováním.
The Bladder Stones - bluesová kapela s brilantním kytaristou T. Frolíkem.
Gasoline Rainbow - funky kapela z Prahy.
Justin Lavash - anglický kytarový mág a jeho finger-styl Vám připomenou,
že i dnes existují virtuosové. Bluesový zpěvák s velmi charismatickým hlasem.

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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NÁBŘEŽÍ ŽIJE!

PROJEKT DĚČÍNSKÉ “NÁPLAVKY”
Děčín je městem neodmyslitelně spjatým s řekou Labe. Od roku 1942 jsou
součástí města i Podmokly, které byly dříve samostatné. Jak děčínské, tak
i podmokelské nábřeží bylo vždy hojně využíváno a patřilo k nejhezčím
částem města. Děčínská strana pod zámkem je ideálním místem pro
romantické procházky, pořádá se tu spousta kulturních akcí a celkově se jedná
o reprezentativní součást života u Labe. Kdysi stejně krásná podmokelská
část ale jakoby byla tak trochu zapomenuta. To se nyní snaží změnit sdružení
Nábřeží žije, které chystá během letní uzavírky kulturní program na
podmokelské straně a zároveň chce ukázat, že jít se projít po levém břehu nebo
se tu zastavit v některé z místních restaurací a kaváren určitě stojí za to.
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Sdružení Nábřeží žije poukazuje na to,
že je v současnosti tato část uzavřena pro
dopravu, ale nikoliv pro pěší, což si spousta
lidí myslí. Jedná se o projekt provozovatelů
podniků sídlících právě na levé straně
Labe, jehož smyslem je dostat lidi zpět na
Labské nábřeží v Podmoklech a ukázat jim,
že má tato lokace velké kouzlo, obzvlášť,
když tudy nejezdí žádná auta ani autobusy.

Nábřeží je od 1.7. uzavřené i pro MHD,
takže jakmile tam odpoledne skončí
stavební práce, ztichlá ulice bude patřit
jen chodcům. “Vymysleli jsme různé
aktivity, které se budou v létě na nábřeží
odehrávat. Chceme ten prostor využít
a nabídnout jej Děčíňákům, dokud tudy
zase nezačne proudit doprava,” uvedla
iniciátorka projektu Jana Víchová. “Ve

spolupráci s Fakultou umění a designu
v Ústí nad Labem připravujeme umělecký
projekt, který podpoří naši ideu z hlediska
vizuálního zpracování. Smyslem je ukázat,
že řeka má dvě strany,” dodala iniciátorka.

Nenechte si ujít příležitost využít
tuto letní pěší zónu, která ukáže
město z nebývalé perspektivy.

pátek

-red-

AKCE / HUDBA

Projekt by měl mít přesah i do budoucna.
Sdružení chce tímto způsobem apelovat
na město, aby na tuto část Děčína
nezapomínalo a staralo se o ni. Letní
děčínská “Náplavka” zároveň možná
ukáže cestu a směr pro plánovanou soutěž
ohledně revitalizace podmokelského
nábřeží. Co se týče plánovaných kulturních
akcí, tak se děčíňáci mohou těšit například
na Tančírnu, malování pro rodiče s dětmi
a další akce, díky nimž si místní mohou
připomenout, jako moc hezký je pohled na
zámek z druhé strany Labe.

“Je to místo s neuvěřitelným kouzlem.
Bohužel, normálně je zde silnice 2. třídy
bez většího omezení rychlosti, což je pro
chodce velice nepříjemné. Pojďme nyní
vyzkoušet, jaké to je projít se tudy pěšky,
na kole nebo třeba koloběžce. Je to
taková naše výzva, aby si lidé vyzkoušeli
i jiné způsoby dopravy, které budou ve
výsledku mnohem rychlejší, než objíždět
třeba autobusem celý Děčín přes Nový
most,” řekla Jana Víchová, která na nábřeží
provozuje kavárnu Kafe na mapě.

7.
.
3
2 16:00

Namaluj radost
- Labské nábřeží 18:00 - 22:00
Tančírna na děčínské
náplavce
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AKTIVNÍ LÉTO
V DĚČÍNĚ
NAPLNO S NAŠIMI
AKTIVITAMI
• PADDLEBOARDUJ NA LABI
• SJEĎ NA KOLOBĚŽCE ZE SNĚŽNÍKU
ANEBO Z PANSKÉ SKÁLY (NEJDELŠÍ
SJEZD V ČR)
• VYLEZ NA DĚČÍNSKOU FERRATU
• PŮJČ SI ELEKTROKOLO NA STEZKU
I DO KOPCŮ
• FRČ NA IN-LINECH
• ZAVÝLEŤ NA LONGBOARDU
• PROJEĎ SE NA HOVERBOARDECH

OBJEDNÁVEJ
ON-LINE

V NAŠEM
E-SHOPU

HUDBA

ROZHOVOR:
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DĚČÍNŠTÍ THE REMEDY
Kluci z The Remedy se po nucené covidové pauze opět pořádně obouvají do
hraní, chystají novinky a připravují se na letní koncerty. To pro nás znamená
hodně informací, o které by bylo škoda se nepodělit :)
faktem ale zůstává to, že si snad každý posluchač u nás alespoň 1 “ten svůj song”
najde. Jinak náš bubeník by jistě doplnil, že
jsme banda “mladejch a hezkejch kluků” :-D.

Ahoj kluci. V Děčíně fungujete už
nějaký ten pátek, a tak vás není třeba
nijak sáhodlouze představovat, ale
přeci jen… Kdo jsou The Remedy?
Garf (basa): Ahoj, je pravda že se už
na DC scéně, jak ty říkáš „nějaký pátek“
pohybujeme, už to dělá nějakých 8 let.
Jinak jsme banda „mladejch kluků“ :-D co
hrajou vlastní rockovou muziku s českýma
textama. Bližší žánrový upřesnění naší
hudby asi nejde pořádně zaškatulkovat,
sami ale říkáme, že hrajeme Hard Rock.
I když pravda je, že občas vyměkneme
a složíme něco na pomezí pop-rocku.

Nelze se vyhnout následující otázce.
Jak jste jako kapela zvládli tu dlouhou kulturní pauzu?
Martin: Důležité je říct, že jsme hlavně
vydrželi a úplně neztratili elán. Po prvotním
zklamání, kdy nám Covid přerušil rozjeté
turné, jsme si od sebe na chvíli odpočinuli
a pak jsme začali makat na nových skladbách a podívali jsme se i do studia.

Martin (kytara): Tím, že každý z nás poslouchá relativně jinou hudbu a každý
z nás do jisté míry skládá, tak se tenhle
široký záběr promítá i v naší hudbě. Je
otázkou, jestli je to výhoda nebo nevýhoda,

Garf: No za sebe můžu říci, že celá tato pauza
byla dost demotivující. Bez živýho hraní před
publikem to bylo smutný. Vždyť právě proto
většina muzikantů muziku dělá, aby mohla
hrát pro lidi a bavit jak je, tak i sebe.

Martin: Já bych asi jen dovysvětlil, že
u roku 2018 máme psanou novou éru
a rok 2019 je charakterizován jako nová
éra v lepším provedení… No a tím, že rok
2020 jsme označili tak, jak říkáš, tak se
musíme přiznat, že “nová éra” nedopadla
zcela podle představ :-D.
Vím, že momentálně pracujete na
novém klipu. Pokud to není příliš
tajné, můžete prozradit alespoň
něco málo o natáčení a songu jako
takovém?
Garf: No ještě abys nevěděla, když jsi
nám s ním pomáhala :-D Tajné netajné,
DC je stejně tak malý město, že to bude
brzy veřejným tajemstvím. Klip bude
k poslednímu singlu, který vznikl během
Covid pauzy. Byl to song, co nám ležel asi
5 let v šuplíku a nějak jsme ho neuměli
dotáhnout do zdárného konce. Nakonec
jsme se svěřili do rukou našeho „dvorního“

nahrávacího studia HollySound a mistr
Holly nám ho pomohl po produkční
stránce učesat a konečně dodělat. Klip opět
natáčíme s Rosťou Málkem a máme za
sebou první natáčecí den, kdy se nabírala
kapela. Po soc. sítích už nějaký fotky kolují,
tak koho něco málo z toho “tajnýho”
projektu zajímá, tak může nahlédnout pod
pokličku. Asi za měsíc se budou dotáčet
další záběry. Každopádně s tím máme
velký plány a pokud se to povede, tak to
bude bomba :)

HUDBA

Na vašem profilu na Bandzone mě
v rámci bia u roku 2020 zaujala
tahle věta: “Konec nové éry a začátek
braní kapely opravdu vážně”. Co to
znamená? :)
Garf: Záludná otázka :D Asi bychom se
při kompletním vysvětlení museli trochu
rozpovídat a hlavně kouknout na celé bio.
Každopádně to ve zkratce znamenalo to,
že jsme naplánovali již zmíněné turné
po klubech od Liberce po Prahu, které se
táhlo vlastně skoro 3 měsíce. Připravili
jsme si novou pódiovou prezentaci
a „show“. Prostě jsme najednou byli plní
elánu a chtěli do toho trochu víc šlápnout
a dostat se více do povědomí i mimo ten
náš okresní rybníček. No ale jak všichni
víme, na jaře přišla „nucená přestávka“,
a proto jsem ti už v minulé otázce říkal něco
o demotivaci. Každopádně teď se pomalu
nadechujeme a elán se začíná vracet.

Jaké jsou vaše koncertní plány na
léto?
Martin: Kdo nás zná, ví, že to s ohledem
na naše pracovní povinnosti máme s plánováním koncertů trochu složitější. Přesto
se nám povedlo léto zaplnit celkem pěkně.
Pokud budete sledovat kapelní FB a IG,
tak se můžete podívat, kam nás můžete
přijet podpořit. Ale pokud bychom měli
vypíchnout nějakou akci, tak se moc těšíme
na 5.8., kdy kousek od Liberce zahrajeme
společně s Horkýže Slíže.
Garf: Ještě bych rád doplnil, že za mnohé
z koncertů děkujeme naší nové posile
v podobě manažerky, která nám velmi
pomáhá a patří ji za to velký dík a uznání ;-)
-es-
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• PIZZA • INSALATE
• PASTA GNOCCHI • KEBAB DONER

608 349 938

OBJEDNÁVKA A ROZVOZ

OTEVŘENO:
Po - Čt, Ne od 10.00 do 22.00
Pá, So od 10.00 do 23.00

PIZZERIA POD ZÁMKEM
Tyršova 11 | Děčín 1
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GASTRONOMIE

GASTRO TIP S VÝLETEM
V OKOLÍ VYSOKÉ LÍPY
Vysoká Lípa u Jetřichovic je ideálním výchozím bodem pro výlet k mnoha
přírodním i kulturním památkám Českého Švýcarska. A když se takový výlet
spojí s výbornou gastronomií, vypadá to na opravdu vydařený den. Pojďte
s námi vyzkoušet některou ze zdejších turistických tras a také nějaké ty dobroty
z restaurace Hotelu Kortus.
Nejprve se vydáme na Šaunštejn neboli
Loupežnický hrad. Začít můžete přímo
u Hotelu Kortus, odkud vede žlutá turistická
trasa. Hotel s restaurací sídlí v nově
zrekonstruované budově, která stojí na

místě bývalého hostince už od 19. století.
Náročné renovace budovy se ujal Jaroslav
Kortus. “První zmínky o tomto stavení se
datují někdy okolo roku 1860, kdy budova
sloužila jako zájezdní hostinec. V průběhu

Vysoká Lípa 60, 405 02 Jetřichovice
+420 604 604 777

Otevírací doba:
Po–Ne 10:00 - 22:00

přímo na skále. Z Loupežnického hrádku
můžete pokračovat dál po červené a navštívit Malou Pravčickou bránu. Jedná
se o skalní útvar, který je jakýmsi malým

budovy. My jsme budovu koupili před 3
lety a snažili jsme se, aby po dokončení
rekonstrukce objekt vypadal jako dříve…”,
uvedli současní majitelé. Nyní ale zpět
k výletu. Žlutá trasa vás od hotelu zavede
až k rozcestí pod Šaunštejnem. Odtud
pokračuje červená trasa, která vás zavede
přímo na “Loupežák”, hrad ze 14. století.
Samotná výprava na Šaunštejn je
dobrodružná, po
cestě totiž budete muset
zdolat několik
žebříků, schodů
a můstků nacházejících se

sourozencem velké Pravčické brány. Ale
nyní se už vraťme zpět do Vysoké Lípy
na zasloužený oběd či večeři. No a na
co dobrého by vás pan Kortus pozval?
“Nabízíme polední nabídku hotových jídel,
minutkové speciality a dobroty k pivu.
Naší velkou specialitou jsou pak produkty
domácí výroby od naší cukrářky - například
moravské koláče, ovocné koláče se sezónním ovocem či bulky na hamburger.”
Tak pěkný výlet a dobrou chuť!

GASTRONOMIE

totalitních let budova značně sešla až
do katastrofálního stavu. Již předešlý
majitel se snažil započít rekonstrukci
s výrazným citem zachovat původní ráz
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ZÁMEK DĚČÍN

SKEČMEN
one man show Romana Zacha
čtvrtek 15. července 21.00
Jižní zámecké zahrady
Uvádí divadlo Komediograf, režie:
Luboš Balák.
Jednotné vstupné: 250 Kč

www.zamekdecin.cz
Noční prohlídky na
děčínském zámku
Pokud chcete realizaci těchto oblíbených
hraných prohlídek podpořit, sledujte nás
na: www.hithit.com. Děkujeme.
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HRADIŠŤAN
umělecký vedoucí

Jiří Pavlica
ZÁMEK DĚČÍN

31. července 2021 | 19.00 Jižní zámecké zahrady
Ojedinělé seskupení s vysokou uměleckou i interpretační úrovní,
nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, který
v počátcích vycházel zejména z lidové tradice.
Vstupné: 490 Kč k sezení/ 400 Kč k stání.

www.zamekdecin.cz
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KŘÍŽEM KRÁŽEM

AKCE
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9.-10.7. | ALTROS ROCKFEST 2021
ROUDNICE N. L.

Altros Rockfest nabídne pestrou nabídku kytarové hudby všech
rockových odnoží - od folkrocku, přes ska, punk až po black metal.
Přehlídka rockových kapel z celé republiky a regionu se uskuteční
na letní scéně zámecké zahrady v Roudnici nad Labem.cz.
Info na www.kulturaroudnice.cz.

KŘÍŽEM KRÁŽEM
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= u vody spolu

AKCE

aquaparkdecin.cz
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10.7. | KŘEST CD VOMIŠTĚ

Děčínská kapela Vomiště zve na křest svého nového CD.
Křest proběhne 10.7.2021 od 18:00 v děčínském klubu Black
Shadows.
Těšit se můžete na nové CD a hosty - Poslední šance Míry Ošance,
Petr Kalandra Memory Band. Vstupné 150 Kč.

KŘÍŽEM KRÁŽEM
Přijďte si zaběhnout 8. ročník nenáročného závodu v tak trochu
zapomenuté přírodě v blízkosti měst Děčín a Jílové. Zvládnete
rovnou hlavní závod na 10 kilometrů, nebo raději víc pohodových
5 km? Letos poprvé je závod měřen profesionální čipovou technologií.
Každý závodník dostane při prezentaci startovní balíček. Více na webu
závodu https://www.nazavody.cz/zavod/180-lotharuv-beh-2021.

AKCE

11.7. | LOTHARŮV BĚH 2021
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KŘÍŽEM KRÁŽEM

POZNEJTE PŘÍBĚHY
OŽÍVAJÍCÍ V ZUBRNICÍCH
K létu patří cestování vlakem, čas strávený s těmi, které máme rádi, dobrá
nálada, sladká chuť dozrávajícího ovoce, putování za zajímavostmi a obdivování
starých příběhů. To vše prožijete za jediný den při návštěvě Českého středohoří,
v Zubrnicích, ve vísce pod Bukovou horou.
Pro cestu z Ústí nad Labem do stanice
Zubrnice-Týniště můžete zvolit historický
vlak Zubrnické museální železnice a přímo
na nádraží navštívit železniční muzeum
a venkovní modelové kolejiště.
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Zděné, roubené i hrázděné domy obyvatel
zdejší vesnice mezi sebou ukrývají
další tip na jedinečný zážitek. Muzeum
v přírodě Zubrnice pečuje o zachráněné
objekty lidového stavitelství, které vypráví
o zručnosti a píli původních obyvatel této
oblasti. V průběhu celého roku vesnice

ožívá a muzeum připomíná tradice a obyčeje našich předků.
Díky úzké spolupráci s kolegy z archivů
pomáhá muzeum odhalovat a zaznamenávat vzpomínky pamětníků i téměř
zapomenuté příběhy. Seznamte se s osudy
obyvatel dnes již neexistujících vesnic
a osad prostřednictvím chystané publikace
a výstavy Zaniklé obce pod Bukovou horou, která bude k vidění v Muzeu v přírodě
Zubrnice od července do října tohoto roku.

Nahlédněte do minulých časů a poznejte
atmosféru Poutního procesí ke svaté Maří
Magdaleně, patronce zubrnického kostela,
které se uskuteční v sobotu 24. července.
Zavzpomínejte na své dětství a školní léta
v nově otevřené expozici v kabinetu Národní
školy. Nechte se unést vůní dávných
dob při cestě kolem bylinkové zahrádky,
nebo si vyzkoušejte mletí obilí na ručním
mlýnku. V areálu Domu z Loubí byla nově
zpřístupněna expozice historických praček.
Nový komiks vás a vaše děti provede nejen
muzeem, ale i příběhem přátelství dvou

myšek, Marušky a Hildy, které nerozdělily
ani poválečné události v pohraničí.
Přijďte a projděte se naboso s naším
zahradníkem kolem barevné květnaté
louky. Dobrovolníci v Kupeckém krámu
vám rádi poradí s výběrem prázdninových
suvenýrů, a ještě podpoříte regionální
řemeslnou výrobu. Podívejte se přes
rameno našeho kurátora, až bude
dokumentovat a evidovat cenné sbírkové
předměty, které muzeum získalo v minulém roce, nebo se rovnou objednejte na
prohlídku s paní ředitelkou.
-red-

KŘÍŽEM KRÁŽEM

TĚŠÍME SE NA VÁS! A NEZAPOMEŇTE, ŽE PRVNÍ ČTVRTEK
V MĚSÍCI AŽ DO ZÁŘÍ MÁTE VSTUP DO MUZEA ZDARMA.
Zubrnice 74, 400 02 Ústí nad Labem
475 228 267, 778 716 547
/Muzeum v přírodě Zubrnice
muzeumzubrnice@nmvp.cz

www.NMVP.cz
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KNIHOVNA

Procházka
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s městským
architektem #4
13.7. 16.00–18.00
Naše téměř již tradiční procházky s městským architektem Ondřejem
Benešem pokračují i v prázdninovém čase. Tentokrát se sejdeme
na místě, kde předchozí procházka skončila - u letní zahrádky kavárny
Coffee and Books, u prostoru, kde by měla v budoucnu stát skleněná
plastika, o které se dozvíte víc přímo na osobním setkání s architektem.
Akci pořádáme ve spolupráci s Kanceláří městského architekta
a Děčínsko-podmokelskou vlastivědnou společností.

KNIŽNÍ NOVINKA - MONA KASTEN:

ZACHRAŇ MĚ

Kniha Zachraň mě je o tom, co se všechno může stát, když studentka
prestižní školy Maxton Hall v Anglii uvidí, co nemá… Taky o tom, jak se
nesmělá, puntičkářská a cílevědomá stipendistka Ruby, která se dosud
zajímala jen o studium a práci v Organizačním výboru pro školu,
dostane do situací, které ji donutí vidět svět pravdivěji a barevněji.

Terasa knihovny (3. patro)

2+KK

Knihovnické křeslo
pro dva
Jan Kunze
16.7. 18.00

V rámci dvanáctého dílu talkshow máte příležitost užít si povídání
s hostem a jeho autorské čtení, specialitou bude také role
hudebníka, zastane ho právě dvojice Munroe.

KNIHOVNA

Patří mezi činorodé umělce. Nejčastěji vystupuje jako básník,
jeden ze zakladatelů nakladatelství Perplex, vydal v loňském
roce třetí knihu Monstre charmant. Zároveň coby hudebník
působí ve skupinách KOFE-IN a Munroe. Ve druhém zmíněném
tělese zpívá a hraje ve dvou (spolu s Vladimírem Jaškem),
aktuálně se těší z čerstvého alba Divoké kvítí.

Moderuje Radek Kolínský.

Součástí večera živý koncert skupiny Munroe.
www.dcknihovna.cz | www.facebook.com/mekdc

NELÍBÁNKY

Jeli byste místo své sestry na líbánky? Se švagrem, kterého
nesnášíte? Autorky bestsellerových sérií Božský a Vášnivý vás zvou
na kouzelný havajský ostrov Maui, kde se nepříliš dobrovolně
ocitne dvojice ústředních hrdinů. Olive a Ethan o sobě nemají
žádné iluze.

KNIHY

KNIŽNÍ NOVINKA - CHRISTINA LAUREN:
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TVOŘÍME S KNIHOVNOU

JIŽ NYNÍ SE MŮŽETE HLÁSIT DO

NOVÝCH KURZŮ

KNIHOVNA

NA ŠKOLNÍ ROK 2021/22

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS TRADIČNÍ KURZY
+ NABÍDKU OBOHATILI O NĚKOLIK NOVINEK:
•
•
•
•
•

Jazykové dopolední i odpolední kurzy různých úrovní (angličtina,
němčina, francouzština, italština, španělština, portugalština,
hebrejština) – sleva pro studující a ZTP
Výtvarné kurzy (knihvazačství, keramika, šití, výtvarka
pro děti, animace)
Hudební kurzy (individuální i skupinová výuka,
různé hudební nástroje)
Počítačové kurzy a kurzy účetnictví
NOVĚ: cvičení pro seniory na terase knihovny
(v případě špatného počasí uvnitř)

AKCE

Přehled kurzů a přihlašovací formuláře najdete na:
www.dcknihovna.cz v sekci Vzdělávání
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16.7. | LETNÍ KAMENICE
JAKUBSKÉ NÁMĚSTÍ, Č. KAMENICE

V pátek 16. 7. večer proběhne na Jakubském náměstí akce v rámci celoprázdninového projektu Letní Kamenice. Návštěvníci se
mohou těšit na citerový koncert Michala Müllera a na slam poetry.
Vstup je pro všechny zdarma. Program na celé léto najdete na
m.ceska-kamenice.cz.

30. 6. – 30. 7.

KRÁSKY

UNIKÁTNÍ VÝSTAVA PORCELÁNOVÝCH PANENEK A PAN
VÍCE JAK 150 PORCELÁNOVÝCH SLEČEN A DAM

KŘÍŽEM KRÁŽEM

PORCELÁNOVÉ

V RŮZNÝCH VELIKOSTECH, AŽ DO 1 METRU

centrumpivovar

www.centrumpivovar.cz

centrumpivovar

Slavnosti Prosecca proběhnou v krásném prostředí parku Městské
sady Ústí n. L.. Těšit se můžete na pečlivý výběr mnoha druhů prosecca,
šumivých i nešumivých vín a kulinářské speciality z celého světa.
Dále také samozřejmě na tu nejlepší 90´s párty s DJ a moderátorem
M. Hovorkou z Kiss rádia, program pro dospělé i děti či tombolu a další.

AKCE

17.7. | SLAVNOSTI PROSECCA
V ÚSTÍ NAD LABEM
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KŘÍŽEM KRÁŽEM
Velká zážitková degustace francouzských vín a delikates na Zámku
Děčín. Ochutnáte pravé šampaňské s křupavými rybími kroketami,
málo známou odrůdu Muscadet z Loiry s roquefortovými sušenkami,
alsaský Riesling,minerální růžové víno z Languedocu s jihofrancouzskou
variantou "pizzy", tradiční burgundský Pinot Noir a další delikatesy.

AKCE

22.7. | ZÁŽITKOVÁ DEGUSTACE
"FRANCIE VŠEMI SMYSLY"
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KŘÍŽEM KRÁŽEM

Poslední
volná místa
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

KŘÍŽEM KRÁŽEM
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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 |

hopsarium.decin
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TAM, KDE SE LESKNOU
BRILIANTY
Děčínské zlatnictví a hodinářství Indigo Sky už je u nás známou firmou, která
nabízí kvalitní zboží i služby. Majitelky a zároveň zlatnice Ireny Masojídkové
jsme se zeptali na to, jaké trendy momentálně hýbou šperkařským světem
a také jsme trochu nahlédli pod pokličku jejího zlatnictví i řemesla.
Dobrý den, hned na úvod mě zajímá,
kde se vzal název Indigo Sky?
Indigo sky je Tmavomodré nebe a naším
logem je vážka, symbol Naděje. Takže
Tmavomodré nebe jako prostor pro naději.
Pokračovat v myšlence může každý sám.
Vystudovala jste obor zlatník.
Vnímáte v rámci svého řemesla
nějaké výrazné změny za tu dobu, co
jej provozujete?
Základ zůstává za to čtvrt století stejný.
Ruce, oči, tvořivost. Pro malé dílny se
toho tolik nemění, možná jen drobné
vychytávky v technologických postupech
nebo třeba forma pájecí hmoty k letování.
Na trhu je samozřejmě více zahraničního
zboží, tedy se zvětšil i rozsah zlatnického
servisu. Mezi šperkařské materiály se také
probojovala chirurgická ocel. Tu najdete
i u nás.

Ve svém zlatnictví nabízíte
samozřejmě zlato, stříbro, ale také
například briliantové šperky. Proč
jsou právě brilianty tolik oblíbené?
Brilianty jsou prostě brilianty:)) Oproti
hojně používaným zirkonům s bílým
leskem odleskuje každý čirý briliant
jemné barvy celé palety. Jako duha.
Každý takový kamínek má také svůj rodný
list, certifikát pravosti. Ten uvádí váhu
kamene v karátech, barvu, čistotu, brus.
Všechny hodnoty mají svou stupnici.
Taková briliantová vysoká škola. Lidé se
často domnívají, že briliantové šperky jsou
cenově nedostupné. Snažím se jim ukázat,
že to nemusí být pravda.
Jaký je rozdíl mezi diamantem a briliantem?
Je to vlastně to samé. Briliant je vybroušený
diamant do konkrétního tvaru a počtu

fazet (plošek). Teprve brus dodává kameni
oslnivost. V současné době jsou na trhu
i syntetické brilianty. Oba kameny vznikají za
stejného tlaku, teploty a ostatních podmínek.
Ten syntetický ale vzniká v laboratoři, přírodní
v přírodě. Na jeden karát surového diamantu,
což je kamínek o hmotnosti 0,2 gramu, je
zapotřebí vytěžit asi 250 tun horniny.

soliter. Může být kolem i pár menších, ale
centrální jeden. Stále je oblíbené žluté zlato,
i když bílé provedení ho zdárně dotáhlo,
takže tak půl na půl. Mezi nejoblíbenější
patří decentní prsteny jednokamenové
a stále více briliantové zásnubní i snubní.

Indigo Sky je nejen zlatnictvím, ale
také hodinářstvím.
Kdo jednou miluje hodinky navždy miluje
hodinky. Někdy jen jako módní doplněk,
jindy účelově.
Nabízíte i opravy hodinek a šperků?
Ano, na obou provozovnách. Zlatnické
práce provádím sama a pro hodinařinu
mám hodináře v Děčíně. Prioritou je jak
rychlost, tak kvalita. Baterii v hodinkách
vyměňujeme na počkání, stejně tak i případnou vodotěsnost hodinek uděláme
hned. Služby ještě doplňujeme o výkup
zlata, nastřelování náušnic nebo výrobu
snubních prstenů.
Když už jsme u zásnubních či snubních prstýnků, jaké máte ve vaší
nabídce? A jak typy patří k nejoblíbenějším?
Zásnubní prsten má mít jeden kámen,

Který typ šperku máte vy osobně
nejradši z pozice zlatníka?
Vlastně všechno. U rutinních oprav
typu přetržený řetízek, prasklý prsten si
odpočinu. Zvláštní přání jsou výzvou něco
vymyslet. Opravuji třeba i bižuterní šperky,
které nemají finanční hodnotu, ale jsou
pro zákazníka “srdcovkou”. A co nejraději
sama nosím? Každý osobitý šperk, který
má jiskru a nápad.
-es-

Zlatnictví • Hodinářství • Art atelier

OC Pivovar přízemí, Sofijská 3/2, Děčín 6
po-ne 9-20 hod.
+420 602 448 099

Obchod Tržní 1069/32, Děčín 4
po-ne 9-17 hod.
+420 472 717 116
ZlatnictviIndigoSky
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170 LET VÝROČÍ
OTEVŘENÍ TRATI
PRAHA - DRÁŽĎANY
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Tento příspěvek se měl v naší historické rubrice objevit již v dubnu. Bohužel
v dubnu Enter kvůli přetrvávající pandemii a uzavřené kutluře nevyšel. Ovšem
přesto nelze tento příběh opomenout, neboť se bezpochyby jedná o jednu
z nejvýznamnějších událostí v dějinách Podmokel.
Ve 40. letech 19. století Rakousko vytvořilo
svůj plán rozvoje a výstavby železnic.
Jeho součástí byla i první mezinárodně
domluvená trať Praha-Drážďany. Obě části,
saská i česká, se měly původně potkávat
na státní hranici v Dolním Žlebu. Jistou
zvláštností celého podniku byla skutečnost,
že na obou stranách byl investorem stát,
což zejména v Rakousku představovalo
spíše výjimku. Problémy v rakouské státní
kase, ve které již nezbyly prostředky na
výstavbu úseku Podmokly – Dolní Žleb,
nakonec vedly k neortodoxnímu řešení.
Výstavba této části byla svěřena saské
dráze a přechodová stanice se posunula až
do Podmokel. Úsek trati od státní hranice
k podmokelskému nádraží až do roku

1945 provozovala nejdříve saská, později
německá dráha.

Se stavbou trati se začalo na jaře 1845
a na české straně měly její organizaci
na starosti stavební firmy bratří Kleinů
a Vojtěcha Lanny. Většina prací se prováděla ručně, jen s malou mechanizací,

takže na stavbě dráhy pracovalo až 22
000 dělníků. Barabové razící tunely byli
najímáni dokonce až v Itálii. Pro místní
lidi často znamenala stavba železnice střet
s cizím světem, do té doby nepoznaným.

H I S T OZ R
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První vlak do Ústí nad Labem dojel již
1. 10. 1850. Do Podmokel dorazil vlak
z Prahy 21. prosince 1850. Na silvestra
1850 projel nedokončenou tratí první
vládní vlak do Saska. Po rozestavěné
trati dojel 19. února i nákladní vlak
s tabákem do Podmokel. Následující den
projel Podmokly vlak z Vídně, který vezl
exponáty na světovou výstavu do Londýna.
Pro obecné dějiny železnice je důležitým
datem i schůzka rakouských a saských
drážních představitelů, konaná 23. února 1850 v Drážďanech, která vyřešila
přepravní podmínky mezi oběma státy.

který dorazil v půl desáté. O půl hodiny
později dorazil vlak z Drážďan se vzácnými
hosty, saskými princi Albertem a Georgem.
U výjezdu z tunelu je vítal oddíl terezínského
pluku Dom Miguel s vojenskou hudbou,
na nástupišti stáli špalírem ostrostřelci
z Podmokel, České Kamenice a Verneřic
spolu s národní gardou. U nádraží se
vystavovaly i výrobky místních firem, mezi
kterými vynikal umělecký rytý skleněný
pohár vyrobený pro světovou výstavu
v Londýně od firmy Ignaz Palme. Příjezd
saských princů ohlásily výstřely z děla. Poté
byla na jejich počest odsloužena krátká
mše. Následoval malý oběd v Eichlerově
restauraci. Rakouským vlakem pak vzácní
hosté již v 11. hodin odjeli do Prahy, kde je
uvítal rakouský císař František Josef I.

Více o stavbě trati a provozu železnice
si můžete přečíst v publikaci 150. let
dráhy z Prahy do Drážďan, vydané
před dvaceti lety. Publikaci můžete
zakoupit v muzejním eshopu na
stránkách www.muzeumdc.cz
K slavnostnímu zahájení provozu došlo
6. dubna 1851 po příjezdu vlaku z Prahy,

-Ing. V. Pažourek, redakčně upravenoČlánek vznikl ve spolupráci s Oblastním
muzeem v Děčíně.
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TIPY NA PŘÍRODNÍ
KOUPÁNÍ
V OKOLÍ DĚČÍNA

ZÁBAVA

Kam za pěknou letní koupačkou? Přeci do přírody. V okolí Děčína je rozhodně
z čeho vybírat.
Biotop Nový Svět
Biotop Nový Svět najdete mezi obcemi
Růžová a Arnoltice. Na tomto místě bývalo
roky klasické přírodní koupaliště, které ale
zub času nahlodal natolik, že už naplno
nesloužilo svému účelu. V roce 2019
prošlo koupaliště rekonstrukcí a bylo
přetvořeno na biotop. Voda ke koupání je
hnána přes přírodní kořenovou čističku
a poté je čištěna takzvanými skimmery,
které zbavují hladinu od napadaných
nečistot. Krásné přírodní koupání je volně
přístupné, u biotopu najdete i stánek
s občerstvením.
Přírodní koupaliště v Jetřichovicích
Jestli hledáte opravdu příjemné ochlazení
v horkých dnech, pak zavítejte do
Jetřichovic. Přírodní koupaliště se nachází
v klidném prostředí NP České Švýcarsko
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a zdejší voda z říčky Chřibská Kamenice je
zárukou osvěžení. U koupaliště se nachází
kemp, ale nemusíte se bát, že by zde bylo
příliš rušno. Při vstupu zaplatíte symbolické
vstupné a občerstvit se můžete u stánku.
Okolo vody je k dispozici posečený trávník.
Koupaliště v Horním Prysku
Velkou parádu zvládli vytvořit obyvatelé
Horního Prysku. Ze staré požární nádrže
přímo v obci udělali velice pěkné
a moderní koupaliště, které svým
přírodním rázem zapadá do okolní krajiny.
Rozlehlá nádrž má dřevěné obložení,
k dispozici je i částečně zatopená pergola
z modřínu. V okolí volně přístupného
koupaliště je spousta různých atrakcí pro
děti a je odsud krásný výhled na kostel
i místní roubenky. Jednoduše hotová letní
romantika.
-es, zja-

ZÁBAVA

Osobně výlety testujeme
a hledáme pro vás ty nejlepší!

TIP NAVÍC - KOUPALIŠTĚ ŽANDOV

Pěkné koupání uprostřed zeleně mají i v Žandově. Je součástí
rekreačního areálu Slunce Žandov, v areálu jsou dva bazény plavecký o velikosti 50 x 40 m a bazén dětský o velikosti 40 x 15
m. Voda je z termálního vrtu, což je výhoda v chladnějších dnech.
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ZÁBAVA

KŘÍŽOVKA NA ČERVENEC:

V devátém století ...(TAJENKA), který představuje komplex palácových, církevních,
obytných a úřednických staveb, a patří mezi nejnavštěvovanější místo České republiky.
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PŘÍLOHA DOMOVNÍČEK

OTOČTE ENTER

NÁSLEDUJE
TO JE
VEDRO

OOOCH

CERNÁ KACHNA:

PRÍŠERNÉ!!!
VŠUDE NUDISTI

Cestování bez roušky je fajn. Nemít ale vůbec nic...

KONECNE DOVOLENÁ

Píše: Joky
Kreslí: Igor

