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PÁNSKÉ
Í
HOLIČSTV

topadu
AKCE v lisprava vousů
+ú
Střih vlasů ou za 500 Kč
s napářk

Navštivte nás na Revolučním náměstí 3 (křižovatka „na hvězdě“), Děčín IV - Podmokly
Otevřeno Po - So 10 - 20 h.

773117811

@legendbarbershopdecin

LISTOPADOVÝ ÚVODNÍK
Vážení čtenáři,
ještě nikomu jsem se k tomu nepřiznal,
ale za covid pandemii mohu já... Vím, že
toto přiznání bude drahé, ale semlelo se
to takto: V listopadu 2019 jsme (v Kulturním domě Střelnice ve Vrchlabí!) slavili
30 let svobody, (pro mladší čtenáře) 30
let od konce vlády komunistů. Promítali
jsme na sále (ano, na
tom z filmu Hoří, má
panenko)
trezorový
film Ucho, na půdě se
sprejovala hesla na zeď,
v klubu Kotelna hrála
swingová kapela, četly
se básně… a já jsem už
hodně v noci před posledními návštěvníky
(mnozí byli studenti
vrchlabského gymnázia, kteří komunismus
nezažili), řekl onu
osudnou větu: ,,Nevím, co by se muselo
stát, abyste pochopili tu všeobjímající tíseň,
ten komunistický marast, který byl všude,
před kterým nešlo utéct." A teď to hlavní:
,,Všem bych nám na chvíli přál, aby se ten
pocit vrátil. A my si víc vážili svobody, kterou
jsme získali." Strašné, že?! Ale upřímně je to moje vina, že nic z těch vyprávěnek
o komunismu 80. let nefunguje...? Kolikrát
jsem vyprávěl mladým posluchačům, jak
jsme po Vinnetouovi v kině Sněžník na
dlouhou zeď před pivovarem (tenkrát se
tam vařila desítka) napsali sněhovou koulí
SVOBODA, a jak jsme pak utíkali před
autem a skočili za plot u nějaké vily - ze
strachu. Nebo jak u Růžové zahrady skrz
vlnitý plech bylo vidět na zámek a Rusáky
a jak na nás, dvanáctileté, vytáhl jeden
z nich samopal, nebo jindy u zámeckého

rybníku v mrazu po složitém zavazování
bruslí přišel ruský voják a hlavní pušky!
(v centru Děčína!) nám ukázal, ať vypadneme.
Proč jsme s Rosťou a Jardou svolali v roce
1989 na 17. listopadu demonstraci? Protože
mě fackovala učitelka ruštiny za nápis UFO
na mikině, protože mě kopal do kotníků
milicionář na Folknářích
u hrobu neznámého vojína, když se mu nelíbilo
jak stojím, protože naše třídní na základce
plakala u písničky, kterou správně nesměla
pouštět, protože mě
nepustili na gympl,
protože mě Bulis na
průmce mlátil lanem
na šplhání na holou
za dlouhé vlasy, protože nám Rusáci ničili
zámek, protože Jílovák byl fialový, protože
se 1500 m nedalo uběhnout pro smrad ve
vzduchu... A taky proto, že v roce 1989 za
petici, kterou jsme napsali 16. listopadu!
bychom všichni tři letěli ze škol.
Ten covid (co jsem ho přivolal) nám sebral
a zase bere naše svobody. Ale pojďme
společně věřit, že jej přemůžeme, že se
naplno vrátíme do divadel, kin, na koncerty, párty a akce... Do ulit bytů, domů,
chat a chalup už jednou Češi zahnaní byli...
Strach už jsme v naší kotlině měli, teď,
prosím, žijme!
Váš Vladimír Jindra
kdysi Městské divadlo Děčín, ZŠ Želenice
a ZŠ Na Stráni. Dnes Kulturní dům Vrchlabí.
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TÉMA MĚSÍCE

VÝSTAVA
PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ
Od 16.11., tedy den před Dnem boje za svobodu a demokracii, bude v Křížové
ulici instalována výstava Příběhy 20. století Ústeckého kraje, kterou organizuje
společnost Post Bellum. Výstava se věnuje příběhům pamětníků 20. století
mapující předválečné i válečné období či totalitní režimy. Letos je to 32 let
od pádu komunismu, což není žádné významné výročí. Je to však 100 let od
založení Komunistické strany Československa a zároveň poprvé za 96 let, kdy
se KSČM (dříve KSČ) nedostala do Poslanecké sněmovny (poprvé zde zasedla
v roce 1925). O to silnější jsou všechny příběhy pamětníků, kterým tato doba
výrazně ovlivnila život a je třeba si je připomínat. Nám je připomněla Michaela
Pavlátová, ředitelka Paměti národa Severní Čechy.
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Organizace Post Bellum momentálně
pořádá výstavu Příběhy 20. století
Ústeckého kraje v několika městech
našeho regionu. Nejprve se ale
zeptám na organizaci jako takovou.
Jak vznikla a co je její náplní?
Nezisková společnost Post Bellum, z.ú.
vznikla v roce 2001, letos na podzim tedy
slavíme 20 let. Založila ji skupina českých
novinářů a historiků, kteří se potkávali
na tiskových konferencích a výročních
pietních akcích a byli přesvědčeni, že
pamětníci musí dostat příležitost svůj
příběh vyprávět vcelku, souvisle a detailně.
Tým Post Bellum sdružuje více než dvacet
zaměstnanců a stovky spolupracovníků,

kteří pracují na rozšiřování sbírky Paměť
národa, zajišťují finanční prostředky
a chod organizace, koordinují vzdělávací
a osvětové projekty pro děti i dospělé,
vyprávějí příběhy dál. Pořádáme
výstavy, vydáváme knihy, organizujeme
společenské akce. Deset let na vlnách
Českého rozhlasu vysíláme Příběhy 20.
století. Podporujeme u žáků i studentů
zájem o moderní dějiny i o vlastní kořeny
prostřednictvím zážitkových workshopů
i rozsáhlého vzdělávacího projektu Příběhy
našich sousedů. Každý rok vyhlašujeme
největší dokumentaristickou soutěž v ČR
a na Slovensku. Stále hledáme nové cesty,
jak téma atraktivním způsobem přiblížit

Stěžejním projektem organizace
je projekt Paměť národa, jehož
veřejně přístupný archiv čítá tisíce
zpracovaných příběhů pamětníků.
Jaké příběhy se v něm nejčastěji
objevují?
Zaznamenáváme příběhy pamětníků
výrazných momentů 20. století. Jsou
to vzpomínky dětí na statečné rodiče,
vzpomínky rodičů na osudy jejich rodin
- předválečné, válečné i poválečné;
vzpomínky mužů, žen, otců, matek, vojáků
i nevojáků, zahraničních i domácích
odbojářů, bojovníků proti nacismu
i komunismu. Příběhy obyčejných lidí,
kterým do životů vstoupilo turbulentní
20. století. Máme zaznamenané osudy
válečných veteránů, německých dětí, které
byly po válce odsunuty, židovských dětí,
které přežily holokaust, příběhy Volyňských
Čechů, kteří po válce dosidlovali
pohraničí, pamětníci nám popisují rok
1948, znárodňování a represe 50. let,
naději let šedesátých, zlom, který nastal
21.srpna 1968 a novou naději disentu
spojenou s Chartou 77 a “Sametem”
1989. Dokumentujeme ale také příběhy
spolupracovníků StB.

Jak se vám daří dokumentovat
příběhy spolupracovníků StB? Přeci
jen k tomu se asi jen tak někdo
dobrovolně nepřihlásí…
Snažíme se oslovovat i druhou stranu,
což se někdy podaří a mnoho lidí nemá
problém vypovídat. Jsou to obzvláště
jedinci, kteří spolupráci s StB vnímají jako
službu tehdejší vlasti a své zaměstnání.
Často se diví, že za to nebyli nijak oceněni
a že dnes jsou vnímáni jako zločinci. Potom
jsou tu naopak ti, kteří se snaží tuto minulost
vytěsnit a další se k ní ani nepřiznají. Občas
při pátrání po pamětnících zjistíme, že je
na daného jedince vedena složka a pak
zjišťujeme například to, zda spolupracoval
dobrovolně nebo zda o tom vůbec věděl.
Všechna jména vždy ověřujeme.

Jakým způsobem vyhledáváte
pamětníky, jejichž příběhy jsou
součástí projektu?
Jsme v kontaktu s různými sdruženími, se
skauty, sokoly, místními samosprávami,
domovy pro seniory, farnostmi, aktivně
pamětníky vyhledáváme, a také se nám
mohou sami hlásit na e-mailu pametnici@
postbellum.cz.

TÉMA MĚSÍCE

veřejnosti, jak rozproudit společenskou
debatu o demokratických hodnotách.
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akademii, ale odmítal vstoupit do KSČ.
Čtyřicet let proto pracoval jako dělník.
„Své svědomí si znásilňovat nenechám,“
řekl rozhodně našemu dokumentaristovi.
V roce 1990 odešel do penze a začal se
věnovat obnově skautingu, který předtím
komunisté zakázali. Výstavu Paměti národa
Severní Čechy navštívil v Ústí nad Labem,
kde teď žije, a byl nadšený a dojatý.

Kolik příběhů nabídne aktuální
putovní výstava, která bude v Děčíně
ke zhlédnutí od 16.11.?
Putovní výstava nabízí 10 příběhů
z Ústeckého kraje, konkrétně se příběhy
vztahují k těmto místům: Děčín, Litoměřice,
Teplice a Ústí nad Labem.

Výstava bude probíhat pod širým
nebem a bude veřejně přístupná.
Proč byl zvolen právě tento způsob
prezentace?
Exteriérová expozice je ideální způsob, jak
naši práci, ale především ty příběhy našich
sousedů, rodičů, prarodičů, vyprávět dál.
Bylo by smutné, kdyby s našimi nejstaršími
navždy odešli, bez zaznamenání. Příběhy
postupně zveřejňujeme na webu www.
pametnaroda.cz, zároveň nám jde velmi
o to být na očích široké veřejnosti a hlavně
mladým lidem, kteří období nesvobody
nezažili a těžko si dokáží mnohá rozhodnutí
a volby našich předků představit.
Historie není nudné memorování
nezapamatovatelných dat, historie nám
vydláždila cestu do přítomnosti takové,
jakou dnes žijeme. A ve vyprávěném
příběhu kolikrát stačí jediná věta, ze které
tak zamrazí, že si nechcete představit, jak
by na tom místě bylo vám, ale ono vám to
nedá, neklást si otázky a nepřemýšlet nad
sebou a nad svou budoucností. A taková
síla je v příbězích, které zaznamenáváme
a vyprávíme dál.

Jeden z panelů bude tedy věnován
i pamětníkovi z Děčína. Můžete
nastínit jeho příběh?
Pan Stanislav “Čigo” Špinler se narodil
v roce 1930 v Děčíně a je to velký skaut.
Okupaci prožil v Praze, a do rodného města
se po válce vrátil. Vystudoval obchodní

Co by tedy podle Vás měla výstava
sdělit veřejnosti?
Měla by veřejnost upoutat, překvapit,
rozesmutnět i potěšit, donutit přemýšlet
o 20. století a jaké poslání nám příběhy
sdělují pro život v 21. století.
-es-

TÉMA MĚSÍCE

Mohou se do této činnosti zapojit
i dobrovolníci?
Každá regionální pobočka má svůj
profesionální
tým
proškolených
dokumentaristů, který tyto příběhy
zaznamenává na audio či video, natáčení
má na starosti produkční, ale i spolupráci
dobrovolníků bychom ocenili. Kromě
samotného natáčení pořádáme ročně
např. dvě velké akce pro veřejnost, tou
první je sbírka ke Dni válečných veteránů
(11.11.) a tou druhou jarní Běh pro Paměť
národa. Na obou akcích bychom další
pomocné ruce jistě uvítali.
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KINO

Premiéra 5.11.
Více na str. 18

Snímek Eternals představí zcela nový tým superhrdinů filmového vesmíru Studií
Marvel. Epický příběh se odehrává tisíce let a sleduje skupinu nesmrtelných
hrdinů, kteří jsou nuceni vystoupit ze stínů, aby se opětovně spojili proti
nejstaršímu nepříteli lidstva, Deviantům. Film má vynikající herecké obsazení.
Richard Madden exceluje jako všemocný Ikaris, Gemma Chanová hraje lidstvo
milující Sersi, Kumail Nanjiani je kosmickou silou poháněný Kingo, Lauren
Ridloffová je superrychlá Makkari, Brian Tyree Henry je inteligentní vynálezce
Phastos, Salma Hayeková hraje moudrou duchovní vůdkyni Ajak, Lia McHughová
je věčně mladá a přitom prastará Sprite, Don Lee je mocný Gilgamesh, Barry
Keoghan je odměřený samotář Druig a Angelina Jolie je divoká bojovnice Thena.
Kit Harington hraje Dana Whitmana. Film se natáčel v Pinewood Studios, které se
nachází v britském městě Buckinghamshire v převážně obytné čtvrti Iver Heath.
Zajímavostí je, že část filmu byla natáčena na 16mm analogový film Ektachrome.
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KINO

Premiéra 18.11.
Více na str. 20

Nostalgický snímek obsahuje trojici povídek, sevřených vyprávěním o fiktivních
amerických novinách Liberty, Kansas Evening Sun, které založily pobočku
v malém francouzském městě a staly se tam legendou. Bill Murray jako svérázný
šéfredaktor vede list bezmála bohémsky. V jeho redakci se géniové střídají
s novináři, kteří za mnohaletou kariéru nenapsali ani řádku. Motto všech zní: Ať už
to napíšete jakkoli, snažte se, aby to vypadalo jako záměr. Poté, co nám Anderson
představí ducha redakce, se věnuje článkům ze tří rubrik. Ty nás přivedou do
vězení za nejnovějším objevem umělecké scény z žánru art brut, na barikády
revoluce i lásky a do třetice ke gangu, který unese geniálního šéfkuchaře. Snímek
byl původně zamýšlen jako muzikál, nakonec se ale režisér Wes Anderson rozhodl
od tohoto žánru upustit. Zároveň se jedná již o devátý film, na kterém Anderson
spolupracuje s Billem Murrayem. Ti dva už spolu pracovali například na snímcích
Psí ostrov, Grandhotel Budapešť, Až vyjde měsíc a dalších.

12

KINO

Premiéra 26.11.
Více na str. 22

Novinka Klan Gucci (House of Gucci) režiséra Ridleyho Scotta je životopisné
kriminální drama a zároveň adaptace na stejnojmenné, dvacet let staré knihy
popisující spiknutí a smrt dědice italského módního impéria Maurizia Gucciho
(Adam Driver) rukou vrahů najatých jeho manželkou Patriziou Reggiani (Lady
Gaga). Snímek odehrávající se v roce 1995 popisuje reálný příběh Patrizii
Reggiani a jejího manželství s Mauriziem Guccim, které vyústilo ve vraždu.
Patrizia Reggiani byla tehdy obviněna ze spoluúčasti na vraždě svého manžela
a odsouzena na 29 let. Nakonec si odseděla jen 18 a za dobré chování byla
v roce 2016 propuštěna. Ve filmu se objeví také Salma Hayek, Jared Leto,
Al Pacino, Jeremy Irons, Jack Huston, Camille Cottin, Reeve Carney, Youssef
Kerkour, Vincent Riotta, Mia McGovern Zaini, Livio Beshir, Emva Moore a další.
Klan Gucci v Kině Sněžník od 26.11.
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KINO SNĚŽNÍK – KALENDÁŘ PŘEDSTAVENÍ

KINO
14

Po 1.11.

19.00

Karel | dokument

Út 2.11.

17.00
20.00

Duna | dabing
Venom 2: Carnage přichází | titulky

St 3.11.

17.30
20.00

Venom 2: Carnage přichází | dabing
Duna | titulky

Čt 4.11.

19.00

Na stojáka Live

Pá 8.10.

16.00
20.00

Eternals | titulky
Někdo na druhé straně | horor

So 6.11.

15.00
17.00
20.00

Barevný sen
Eternals | dabing
Někdo na druhé straně | horor

Ne 7.11.

15.00
17.00
20.00

Barevný sen
Eternals | dabing
Hrana zlomu | horor

Po 8.11.

19.00

Lidi krve

Út 9.11.

10.00
16.30
20.00

Atlas ptáků
Není čas zemřít
Eternals | titulky

St 10.11.

17.00
20.00

Eternals | titulky
Hrana zlomu | horor

Čt 11.11.

17.00
20.00

Eternals | dabing
Venom 2: Carnage přichází | dabing

Pá 12.11.

17.30
20.00

Přání Ježíškovi
Poslední noc v Soho | horor

So 13.11.

15.00
17.30
20.00

Rozbitý robot Ron
Přání Ježíškovi
Poslední noc v Soho | horor

Ne 14.11.

15.00
17.30
20.00

Rozbitý robot Ron
Přání Ježíškovi
Soused

Po 15.11.

19.00

Gorbačov. Ráj | dokument

Út 16.11.

18.00

Kadeřnická Talk show | soukromá akce

Přání Ježíškovi
Karel | dokument
Drazí soudruzi!

Čt 18.11.

17.30
20.00

Paralelní matky
Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun

Pá 19.11.

17.00
20.00

Hlas lásky
Paříž, 13. obvod

So 20.11.

15.00
17.30
20.00

Myši patří do nebe
Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun
Paralelní matky

Ne 21.11.

15.00
17.30
20.00

Myši patří do nebe
Přání Ježíškovi
Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun

Po 22.11.

19.00

Raffael - Mladý genius | výtvarná galerie v kině

Út 23.11.

10.00
17.00
20.00

Zátopek
Duna | dabing
Paříž, 13. obvod

St 24.11.

17.30
20.00

Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun
Hlas lásky

Čt 25.11.

17.00

Král Richard: Zrození šampiónek

Pá 26.11.

17.00
20.00

Král Richard: Zrození šampiónek
Klan Gucci

So 27.11.

14.30
17.00
20.00

Encanto
Vánoční příběh
Machr na 30 dnů

Ne 28.11.

15.00
17.30
20.00

Encanto
Vánoční příběh
Klan Gucci

Po 29.11.

19.00

Přes hranici

Út 30.11.

17.00
20.00

Král Richard: Zrození šampiónek
Klan Gucci

KINO

15.00
17.30
20.00

KINO SNĚŽNÍK – KALENDÁŘ PŘEDSTAVENÍ

St 17.11.
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Děčín | Předmostí 2 | 736 482 659 | autoingarant.cz

KINO SNĚŽNÍK

Prosíme, mějte u sebe při návštěvě kina respirátor.
Kontakt: Kino Sněžník - www.kinosnezik.cz
tel.: 412 531 431 - Po-Ne 15.00-20.00

KAREL | DOKUMENTÁRNÍ

1., 17. 11 | po /19.00/ st /17.30/

DUNA | DOBRODRUŽNÝ / DRAMA / SCI-FI

KINO

ČR / 2020 / repríza / 127' / 130,- Kč
Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled do soukromí a do
duše Karla Gotta. Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem
Gottem po dobu celého jednoho roku. Režie: O. Malířová Špátová. Hrají: Karel Gott.

2. – 3., 23. 11.
út /17.00/ st /20.00/ út /17.00/

USA / 2021 / repríza / 155' / 12+ / dab., tit. / 130,- Kč. Kultovní sci-fi dílo vypráví
o mocenských bojích uvnitř galaktického Impéria, v nichž jde o ovládnutí planety
Arrakis: zdroje vzácného koření – melanže, jež poskytuje zvláštní psychické schopnosti,
které umožňují cestování vesmírem. Režie: D. Villeneuve. Hrají: T. Chalamet, aj.

VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ
AKČNÍ / SCI-FI / THRILLER

2., 3., 11. 11. | út /20.00/
st /17.30/ čt /20.00/

USA / 2021 / repríza / 98' / 12+ / dab, tit / 120,- Kč
Na filmová plátna se vrací Tom Hardy jako Venom, jedna z nejlepších
a nejkomplexnějších comicsových postav společnosti Marvel Režie: A. Serkis.
Hrají: T. Hardy, M. Williams, W. Harrelson, N. Harris, S. Graham, R. Scott, aj.

NA STOJÁKA LIVE | ZÁBAVNÁ SHOW / STAND UP

4. 11. | čt /19.00/

120' / 290,- Kč. Na stojáka se vrací do Děčína !!! Legendární stand-up comedy show se
po dlouhé, dva a půl roku trvající přestávce, opět zastaví pobavit diváky v Děčíně. Sestava
komiků bude k takovému návratu zcela adekvátní, a proto velmi exklusivní - dorazí
"borec" K. Hynek, A. "Arny" Frauenberg a vzácný host, herec a moderátor T. Matonoha.
= JE VELKÁ ŠKODA TENHLE FILM NEVIDĚT! ENTER DOPORUČUJE :)

Hraný film o panence Barbie v hlavní roli s Margot Robbie zdá se
našel svého Kena. Herec Ryan Gosling je ve finálních kolech dohod
a s největší pravděpodobností se tak v příštím roce připojí k Robbie
na place Barbie. Scénář k filmu napsali Greta Gerwig (Lady Bird,
Malé ženy) a Noah Baumbach (Frances Ha, Manželská historie),
Gerwig se pak chopí taky režie.

NOVINKY

BARBIE NAŠLA SVÉHO KENA
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ETERNALS

DOBRODRUŽNÝ / AKČNÍ / FANTASY

5. – 7., 9. – 11. 11. | pá /16.00/
so, ne /17.00/ út /20.00/ st, čt /17.00/

USA / 2021 / premiéra / 168' / 12+ / dab., tit. / 130,- Kč
Snímek představí zcela nový tým superhrdinů filmového vesmíru Studií Marvel.
Epický příběh se odehrává tisíce let a sleduje skupinu nesmrtelných hrdinů, kteří
jsou nuceni vystoupit ze stínů. Režie: Ch. Zhao. Hrají: G. Chan, R. Madden, aj.

KINO

NĚKDO NA DRUHÉ STRANĚ | HOROR

5. – 6. 11. | pá, so /20.00/

Švédsko / 2021 / premiéra / 87' / 15+ / tit / 120,- Kč. Otec se s přítelkyní
a synem přestěhuje do nového domu. Klidné předměstské prostředí nabízí
idylickou příležitost na nový začátek, ale malý chlapec se brzy začne přátelit s někým
na druhé straně zdi. Režie: T. Danielsson, O. Mellander. Hrají: D. Gwyn, H. Norlén, aj.

BAREVNÝ SEN | ANIMOVANÝ / RODINNÝ

6. – 7. 11. | so, ne /15.00/

ČR / 2021 / premiéra / 71' / dab. / 100,- Kč. Dobrodružný příběh o tom, jak
je lehké ztratit svobodu a obtížné ji získat zpět. S humorem zpracované nadčasové
téma konfliktu mezi neomezenou mocí na straně jedné, a touhou po svobodě na
straně druhé. Režie: J. Balej. Hrají: M. Ruml, A. Formanová, V. Javorský, aj.

HRANA ZLOMU | HOROR / DRAMA / THRILLER

7., 10. 11. | ne, st /20.00/

ČR / 2021 / premiéra / 86' / 15+ / 120,- Kč
Film Hrana zlomu, sleduje dvě disfunkční rodiny v hluboké vztahové krizi. Ty propojí
nečekané dramatické okolnosti, které je dostanou na pomyslnou „hranu zlomu“,
ze které není cesty zpět. Režie: E. Křížka. Hrají: Š. Kozub, P. Gajdošíková, aj.

LIDI KRVE | DRAMA

8. 11. | po /19.00/

ČR / 2021 / premiéra / 85' / 15+ / 100,- Kč
Filmový příběh sleduje osudy skutečných obyvatel bývalé německé obce Vitín.
Ústřední postavou filmu je Otto Hille, pocházející z českoněmecké rodiny. Režie:
M. Bambušek. Hrají: M. König, K. Dobrý, M. Mejzlík, T. Hofová, J. Bača, aj.
= JE VELKÁ ŠKODA TENHLE FILM NEVIDĚT! ENTER DOPORUČUJE :)

TV A IN
www.starnet.cz
Akce platí do 30. 11. 2021

•
•
•

rychlost až 30
instalace – 1 K
router – 1 Kč

ATLAS PTÁKŮ | DRAMA

9. 11. | út /10.00/

ČR, Slovinsko, Slovensko / 2021 / repríza / 90' / 12+ / 60,- Kč
Nový film režiséra Olma Omerzu proplétá komplikované rodinné vztahy se světem
moderních komunikačních technologií, které dokáží využít naše slabá místa.
Režie: O. Omerzu. Hrají: M. Donutil, A. Mihulová, M. Pechlát, E. Křenková, V. Kotek, aj.

NENÍ ČAS ZEMŘÍT | AKČNÍ

9. 11. | út /16.30/

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
ROMANTICKÝ / KOMEDIE

KINO

Velká Británie, USA / 2020 / repríza / 163' / 15+ / tit. / 130,- Kč
James Bond, agent 007, skončil aktivní službu a užívá si zasloužený odpočinek na
Jamajce. Klid však nemá dlouhého trvání – objeví se totiž jeho starý přítel Felix Leiter
ze CIA a požádá ho o pomoc. Režie: C. J. Fukunaga. Hrají: D. Craig, R. Malek, aj.

12. – 14., 17., 21. 11. | pá, so, ne /17.30/
st /15.00/ ne /17.30/

ČR / 2021 / premiéra / 109' / 130,- Kč. Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás
trápí, co hledáme a nenalézáme jsou vyprávěny s nadhledem a okořeněné trefnou
situační komikou. Samozřejmě nechybí i ta správná dávka nefalšované romantiky
a sentimentu. Režie: M. Ferencová. Hrají: R. Krajčo, J. Dušek, E. Holubová, aj.

POSLEDNÍ NOC V SOHO
THRILLER / HOROR / DRAMA

12. – 13. 11. | pá, so /20.00/

Velká Británie / 2021 / premiéra / 117' / 15+ /tit. / 140,- Kč
Některé sny umí být tak živé, že si po probuzení položíte otázku, jestli se vám opravdu
jen zdály. A když se pokusíte najít odpověď, nemělo by vás zaskočit, že může být víc
než znepokojivá. Režie: E. Wright. Hrají: A. Taylor-Joy, T. McKenzie, M. Smith, aj.

ROZBITÝ ROBOT RON
ANIMOVANÝ / RODINNÝ

USA / VB / 2021 / repríza / 90' / dab. / 120,- Kč, děti 100,- Kč. Animovaný snímek
vypráví příběh trochu osamělého dvanáctiletého sedmáka Barneyho a Rona, jeho nového
chodícího, mluvícího a zcela digitálního přítele, který má být, alespoň podle reklamy,
„nejlepší kamarád robot“. Režie: A. Carloni, Jean-Philippe Vine. Hrají: O. Colman, aj.
= JE VELKÁ ŠKODA TENHLE FILM NEVIDĚT! ENTER DOPORUČUJE :)

NTERNET

00Mb/s
Kč

13. – 14. 11. | so, ne /15.00/

•

předplatné
na 3 měsíce

800 555 025

95

Kč /
měs.

INZ032021

SOUSED | KOMEDIE

14. 11. | ne /20.00/

USA, Německo / 2021 / premiéra / 92' / 12+ / tit. / 110,- Kč. Během zdánlivě
náhodného setkání je filmová hvězda Daniel konfrontována s Brunem, jedním
z poražených po znovusjednocení a gentrifikacei Ví o Danielovi všechno – a chce se
pomstít. Daniel Brühl v jeho režijním debutu. Režie: D. Brühl. Hrají: D. Brühl, P. Kurth, aj.

KINO

GORBAČOV. RÁJ | DOKUMENTÁRNÍ

15. 11. | po /19.00/

Finsko / Lotyšsko, ČR / 2021 / premiéra / 100' / tit / 130,- Kč
Devadesátiletý Michail Gorbačov žije ve skromném domě na okraji Moskvy, kde čeká
na přijetí do panteonu nejvýznamnějších osobností 20. století. Alespoň v Rusku, kde je
pořád vnímán jako kontroverzní postava. Režie: V. Manskij.

DRAZÍ SOUDRUZI! | HISTORICKÝ / DRAMA

17. 11. | st /20.00/

Rusko / 2021 / premiéra / 120' / 12+ / tit. / 110,- Kč
Když komunistická vláda v roce 1962 zvýší ceny potravin, vzpurní pracovníci z malého
průmyslového města Novočerkassk vstoupí do stávky. Masakr, který poté následuje,
sledujeme očima oddané členky strany. Režie: A. Končalovskij. Hrají: J. Vysockaja, aj.

PARALELNÍ MATKY
DRAMA

18., 20. 11. | čt /17.30/ so /20.00/

Španělsko / 2021 / premiéra / 120' / tit. / 15+ / 100,- Kč
Janis (Penélope Cruz), která je ve středním věku, je z náhodného početí nadšená
a na miminko se těší. Puberťačka Ana (Milena Smit) je vyděšená, kajícná
a traumatizovaná. Režie: P. Almodóvar. Hrají: P. Cruz, R. de Palma, A. Sánchez-Gijón, aj.

FRANCOUZSKÁ DEPEŠE LIBERTY, KANSAS
EVENING SUN | DRAMA / KOMEDIE / ROMANTICKÝ

18., 20., 21., 24. 11. | čt /20.00/
so /17.30/ ne /20.00/ st /17.30/

USA, Německo / 2021 / premiéra / 108' / tit / 120,- Kč
Milostný dopis novinářům odehrávající se v detašované redakci amerických novin ve
fiktivním francouzském městě 20. století, který oživuje sérii reportáží publikovaných
v časopise „Francouzská depeše“. Režie: W. Anderson. Hrají: T. Swinton, aj.

NOVINKY

= JE VELKÁ ŠKODA TENHLE FILM NEVIDĚT! ENTER DOPORUČUJE :)
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BRENDON FRASER ZÁPORÁKEM
V BATGIRL

Filmová kariéra herce Brendona Frasera (Mumie, Král džungle)
vypadala poslední dekádu a půl v zásadě dost mrtvá, za poslední
roky se ovšem vytáhl zábavnou rolí v seriálu Doom Patrol, která
vedla k obsazení do novinky Martina Scorseseho Killers of the
Flower Moon. V nové Batgirl si zahraje záporáka jménem Firefly.

HLAS LÁSKY | DRAMA / ŽIVOTOPISNÝ / HUDEBNÍ

19., 24. 11. | pá /17.00/ st /20.00/

CAN, FR / 2021 / premiéra / 128' / tit / 120,- Kč. Quebec, 60. léta 20. století. Sylvette
a Anglomard se radují z narození svého čtrnáctého dítěte, holčičky Aline. Ve skromné
rodině všichni žijí hudbou. Když pak hudební producent Guy Claude objeví Aline a její
jedinečný hlas, vyvstane mu v hlavě jediný cíl. Režie: V. Lemercier. Hrají: V. Lemercier, aj.

PAŘÍŽ, 13. OBVOD | DRAMA

19., 23. 11. | pá, út /20.00/

MYŠI PATŘÍ DO NEBE

ANIMOVANÝ, DOBRODRUŽNÝ, KOMEDIE

KINO

Francie / 2021 / premiéra / 109' / 15+ / tit. / 100,- Kč
Tři mladé ženy a jeden muž. Jejich životy se na chvíli protnou ve čtvrti Les
Olympiades, v pařížském 13. obvodě. Výřečná a drzá Émilie pracuje v callcentru
a přivydělává si pronájmem volného pokoje. Režie: J. Audiard. Hrají: N. Merlant, aj.

20. – 21. 11. | so, ne /15.00/

ČR, FR, PL, SK / 2021 / repríza / 87' / dab. / 130,- Kč, děti 110,- Kč. Může mezi
malou myškou a velkým lišákem vzniknout opravdové přátelství? Odpověď najdou
nejen ti nejmenší, ale i větší a velcí diváci v animovaném dobrodružství Myši patří do
nebe. Režie: D. Grimmová, J. Bubeníček. Hrají: Hlasy: P. Balner, M. Ruml, aj.

ZÁTOPEK | DRAMA / ŽIVOTOPISNÝ

23. 11. | út /10.00/

ČR / 2021 / repríza / 130' / 60,- Kč
Výpravný film režiséra Davida Ondříčka, věnovaný nejen sportovnímu, ale i životnímu
příběhu jednoho z největších světových atletů všech dob, čtyřnásobného olympijského
vítěze, Emila Zátopka. Režie: D. Ondříček. Hrají: V. Neužil ml., M. Issová.

KRÁL RICHARD: ZROZENÍ ŠAMPIÓNEK
ŽIVOTOPISNÝ / DRAMA / SPORTOVNÍ

25., 26., 30. 11.
čt, pá, út /17.00/

USA / 2021 / premiéra / 140' / 12+ / tit. / 130,- Kč
Příběh Richarda Williamse (Will Smith), trenéra a otce světově proslulých tenistek
Venus a Sereny, který má geniální plán jak dostat své dcery z ulic Comptonu v Kalifornii
na světovou tenisovou scénu. Režie: R. Marcus Green. Hrají: W. Smith, A. Ellis, aj.
= JE VELKÁ ŠKODA TENHLE FILM NEVIDĚT! ENTER DOPORUČUJE :)

Studio Disney se naplno začalo soustředit na produkci nových
hraných Star Wars seriálů. Po Mandalorianovi tak už letos o Vánocích
dorazí první spin-off The Book Of Boba Fett. Kromě třetí řady
Mandaloriana se pak dočkáme minisérie o Obi-Wanovi Kenobim
a soin-offu Ashoka. V obou se objeví Hayden Christensen.

NOVINKY

HAYDEN CHRISTENSEN SE VRÁTÍ
V HRANÉ AHSOCE
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MACHR NA 30 DNŮ | KOMEDIE

27. 11. | so /20.00/

Francie / 2021 / premiéra / 87' / 15+ / dab. / 120,- Kč. Hlavním hrdinou je
nemotorný zbabělý mladý policajt Rayane, který léta snáší šikanu od svých kolegů.
Celý Rayanův život změní mylná diagnóza jeho ošetřujícího lékaře, po které si
konečně začne užívat život naplno. Režie: T. Boudali. Hrají: T. Boudali, J. Garcia, aj.

KINO

KLAN GUCCI | ŽIVOTOPISNÝ / TRILER

26., 28., 30. 11. | pá, ne, út /20.00/

USA / 2021 / prem. / 164' / 15+ / tit. / 130,- Kč. Klan Gucci je inspirován šokujícím
skutečným příběhem impéria italského módního domu. Tři desetiletí rodinné historie,
v níž nechybí láska, zrada, dekadence, pomsta ani vražda, skládají dohromady mozaiku
toho, co všechno s sebou nese slavná značka Gucci. Režie: R. Scott. Hrají: Lady Gaga, aj.

ENCANTO

ANIMOVANÝ / DOBRODRUŽNÝ / RODINNÝ / KOMEDIE

27. – 28. 11. | so /14.30/ ne /15.00/

USA / 2021 / premiéra / 110' / dab. / 130,- Kč, děti 110,- Kč. Film Encanto
z dílny Walt Disney Animation Studios vypráví příběh neobyčejné rodiny Madrigalových.
Madrigalovi žijí ukryti v kouzelném domě v pulzujícím městečku v kolumbijských horách,
na podivuhodném a očarovaném místě zvaném Encanto. Režie: J. Bush, B. Howard.

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH | KOMEDIE

27. – 28. 11. | so /17.00/ ne /17.30/

ČR / 2021 / premiéra / 118' / 12+ / 140,- Kč
Komedie s hvězdným obsazením, která se odehrává během Štědrého dne.
Film režisérky Ireny Pavláskové představí celou plejádu českých herců.
Režie: I. Pavlásková. Hrají: K. Roden, J. Bohdalová, J. Lábus, O. Kaiser, P. Richard, aj.

PŘES HRANICI | ANIMOVANÝ

29. 11. | po /19.00/

Francie, ČR, Německo / 2021 / premiéra / 80' / dab. / 100,- Kč. Celovečerní
animovaný film, sledující dramatické cesty sourozenců Kyony a jejího bratra Adriela,
kteří utíkají před pronásledováním z blíže neidentifikované země. Příběh o věčné
snaze, s níž jsme s to riskovat vlastní život a hledat nový domov. Režie: F. Miailhe.
= JE VELKÁ ŠKODA TENHLE FILM NEVIDĚT! ENTER DOPORUČUJE :)

KINO

22. 11. | po /19:00/

VÝTVARNÁ GALERIE V KINĚ / DOKUMENT

Itálie / 2021 / premiéra / 82' / tit / 100,- Kč
Pět set let od úmrtí Raffaela Santiho (1483-1520) připomíná dokumentární snímek Raffael – mladý génius.
Osobnost tohoto významného renesančního malíře nachází zejména v jeho působivých portrétech žen.
Od matky, která umřela, když mu bylo pouhých osm let, přes obdivovatelky, jež ho doprovázely na cestě
k úspěchu, až po milenku, která ho měla podle pověstí dovést k smrti. Většina z nich skutečně existovala,
jiné byly pouhými výplody umělcových představ. Ať už tak či onak, není pochyb o tom, že Raffael dokázal ve
svých dílech zachytit ideál nebeské krásy. Režie: Massimo Ferrari.

David Mamet

r. David Šiktanc

DIVADLO

Americký
bizon
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Listopad
Americký bizon

5. 11.

Stepní vlk

7. 11.

Lobby Hero

9. 11.

Antigona

12. 11.

Poradna pro integraci: Balkánský večer

13. 11.

Býk Ferdinand

14. 11.

Malý princ

15. 11.

My děti za stanice ZOO

16. 11.

Divadelní spolek Kašpar: FC Rudý lev

17. 11.

Najal jsem si vraha

19. 11.

Harila aneb Čtyři z punku a pes

20. 11. Vernisáž: Obrazy Štěpána Jiráka

DIVADLO

1. 11.

Off-program

Pro děti

Nejen pro děti

Host

Off-program

22. 11. Americký bizon
28. 11. Vánoční hra

Nejen pro děti

cinoherak.cz
Změna programu vyhrazena.
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Lukáš Trnka
Váš realitní makléř

+420 731 646 315
lukas.trnka@re-max.cz

www.REALITY-TRNKA.cz
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DIVADLO

PRAVÝ ZÁPAD

SAM SHEPARD | DIVADLO VERZE

D3

Režie: David Prachař.
Hrají: Jan Zadražil, Igor Chmela, Jan Potměšil, Vlasta Peterková.
Komedie o nenaplněnosti lidských životů a o mužích, kteří občas potřebují odjet
do pouště.
Vstupné: 300, 270, 240, 200,- Kč.
Sponzorem skupiny D3 je Ing. Aleš Klaudy.

ne 7.11.
15:00

DIVADLO

st 3.11.
19:00

HONZA A HEJHULÁK

J. Š. KUBÍN | DIVADLO POHÁDKA

Známá postava klasických českých pohádek „Honza“ se pustí do křížku s čertem
Hejhulákem, který lidské hříchy sčítá a plánuje, jak to bude s Marjánkou a její
panímámou.
Vstupné: 50, 40, 30,- Kč.
Sponzorem nedělních pohádek je Silisan s.r.o.

po 8.11.
19:00

PERFECT DAYS

LIZ LOCHHEADOVÁ | PANTHEON PRODUCTION

D2

Hrají: Lenka Vlasáková, Jan Dolanský, Jan Hofman a další.
Režie: Petr Kracik.
Romantická komedie nejen o ženách a nejen pro ženy.
Úspěšná kadeřnice Barbs nestihla mít dítě a zbývá jí posledních pár let, kdy se to
musí podařit. Lov na kvalitního dárce spermatu se pro ni pomalu ale jistě stává
prioritou a posedlostí. Romantická a svižná komedie, která netradičním způsobem
ironizuje (anti)feministická klišé.
Vstupné: 380, 350, 310, 200,- Kč.
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st 10.11.
19:00

TERESA KABAN - KLAVÍR
HENRYK BLAZEJ - FLÉTNA (POLSKO) K

DIVADLO

2. KONCERT CYKLU KRUH PŘÁTEL HUDBY 21-22

Program: W. A. Mozart: Sonata F dur KV 13, W. A. Mozart: Sonata C dur KV 14,
F. Chopin: Nocturne F dur op. 15, č. 1, F. Chopin: Impromptu-Fantaisie cis moll
op. 66, F. Chopin: Polonaise As Dur op. 53 - "Heroic", F. Liszt: VI Rhapsody Des...,
I. F. Dobrzynski: Andante et Polonaise A dur, op. ..., H. Wieniawski: Kujawiak
a moll op. 3, H. Wieniawski: Obertass G dur op. 19.
Sponzorem skupiny K je pan Valdemar Grešík.
Koncert podporuje Nadace Český hudební fond Praha. Vstupné: 160,- Kč.

čt 11.11.
19:00

LAKOMEC

MOLIÉRE | KALICH

D1

Úprava a režie: Jakub Nvota.
Hrají: Pavel Zedníček, Ondřej Novák / Aleš Petráš, Marika Procházková, a další.
Divadlo Kalich přináší Lakomce současného, bez krajek a paruk, ale s krásou
a jiskrou Moliérova jazyka. Oproštěný od kudrlinek nekompromisně nastavuje
zrcadlo nám samotným přesně tak, jak to s neskutečnou chutí a odhodláním dělal
už sám Moliére svým současníkům.
Délka: 2h 25min, s přestávkou. Vstupné: 450, 420, 390, 250,- Kč

ne 14.11.
19:00

ANETA LANGEROVÁ

DVĚ SLUNCE ANEB JAK KRÁSNÉ JE BÝT MILOVÁN

Koncertní turné s kapelou a smyčcovým triem.
Vítejte ve světě Dvou sluncí. V nekonečném vnitřním prostoru, kde je snění dovoleno.
Stačí se na chvíli ztišit a zastavit. Stát se tím, kdo pozoruje.
Vstupné: 650, 550, 500, 450, 400- Kč.
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čt 18.11.
19:00
premiéra

CASANOVA
NA DUCHCOVSKÉM ZÁMKU

KARL GASSAUER | DIVADELNÍ SPOLEK KAREL ČAPEK DĚČÍN

Hluboce lidská komedie popisuje poslední dny slavného milovníka žen a světoběžníka na zámku v Duchcově. Hrají: Vít Vejražka, Ludmila Panenková, Tomáš
Milatam, Jana Benešová. Režie: Karla Vázlerová. Vstupné: 120,- Kč.

MŮŽEM I S MUŽEM
VIP ART COMPANY

Náhradní termín. Vstupenky zůstávají platné.
Režie: Vít Karas. Hrají: Kateřina Kaira Hrachovcová, Vanda Hybnerová, Jitka
Sedláčková, Dáša Zázvůrková.
Vtipná autorská feérie 4 žen, 4 archetypů, vznikla z potřeby podívat se pravdě do
očí. Co ženy dělají, když si myslí, že je nikdo nevidí?
Vstupné: 480, 430, 390, 250,- Kč.

ne 21.11.
15:00

DIVADLO

pá 19.11.
19:00

EMINKA A EMOUŠEK

VLADISLAV KRACÍK | DIVADLO TRAMTÁRIE OLOMOUC

Určitě to taky znáte, děti. Někdy se nám všechno daří tak, že bychom samým štěstím
nejraději vyskočili až do stropu. A jindy nás zase potkají věci, které nás pěkně potrápí. Cílem inscenace je pomoci najít porozumění v těch veselých, ale i neveselých
životních situacích. Režie: Vladislav Kracík. Délka představení: 45 minut.
Vstupné: 50, 40, 30,- Kč. Vhodné pro děti od tří let.
Sponzorem nedělních pohádek je Silisan s.r.o.

út 23. 11.
19:00

PODZIMNÍ KONCERT

DĚČÍNSKÉHO SYMFONICKÉHO ORCHESTRU

Program: L. v. Beethoven : Leonora No.3, W. A. Mozart: Klavírní koncert č. 21,
J. Vyhnálek: Labským údolím , J. Rosas: Sur les Vagues (Na vlnách), J. Strauss ml.:
Unter Donner und Blitz (Pod hromy a blesky), H. Zimmer: Gladiator - svita z filmu,
J. Williams: Schindlerův seznam, Dirigent: Jiří Knotte. Klavír: Jiří Knotte.
Vstupné: 100, 80,- Kč.
Financováno z dotace statutárního města Děčín.
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DIVADLO

st 24.11.
19:00

SILNICE

NA MOTIVY SLAVNÉHO FILMU FEDERICA
FELLINIHO LA STRADA | DIVADLO KALICH

D1

Režie: Lída Engelová. Účinkují: Barbora Hrzánová, Radek Holub, Klára Cibulková,
Radek Zima, Zbigniew Kalina. Námět: Federico Fellini.
Cirkusácká romance o tom, že i malý kamínek má na tomhle světě smysl.
Slavný oscarový film Federica Felliniho Silnice posloužil jako námět divadelní hry,
která sděluje prosté a moudré poselství: Každý kámen na světě má smysl.
Délka: 1:55. Vstupné: 400, 370, 340, 250,- Kč.

čt 25.11.
19:00

SMRT MU SLUŠÍ!
ŠVANDOVO DIVADLO

D3

Náhradní termín za říjen. Režisér: Daniel Hrbek. Hrají: Robert Jašków, Michal
Dlouhý, Kamil Halbich, David Punčochář, Miroslav Hruška, Natálie Řehořová.
Délka představení: 2 hod. 20 min. Včetně Přestávky.
Vstupné: 350, 320, 290, 200,- Kč.
Zakoupené vstupenky stále platí. Sponzorem skupiny D3 je Ing. Aleš Klaudy.

so 27.11.
14:00

VÁNOČNÍ BAZÁREK

ne 28.11.
19:30

BENEFIČNÍ KONCERT

KLAVÍRNÍ TRIO ČESKÉ FILHARMONIE

Volná kasa. Housle/Jiří Vodička, klavír/Martin Kasík, violloncelo/Václav Petr.
Program: Ludwig van Beethoven - Trio B dur op.11. Vítězslav Novák - Baladické trio
(Trio quasi una ballata). Antonín Dvořák - Dumky.
Vstupné: dospělí 300 Kč. Děti, důchodci, ZTP, studenti za 200 Kč. Vytupenky lze
koupit pouze na pokladně divadla. Vstupné z adventního benefičního koncertu
bude celé věnováno dětskému domovu v České Kamenici.
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út 30.11.
19:00

BEZRUKÝ FRANTÍK
DIVADLO POD PALMOVKOU

D3

čt 2.12.
19:00

TANTEHORSE

INVISIBLE II. | BARBORA KAUFMANNOVÁ

DIVADLO

Groteska o klukovi, který nemohl obejmout svou milou.
Režie: kol. Hrají: Jakub Albrecht, Tereza Dočkalová, Nataša Mikulová, Tomáš Dianiška a další. 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. Délka: 1:50 bez přestávky. 14! v průběhu představení se na jevišti kouří.
Vstupné: 300, 260, 220, 180,- Kč.
Sponzorem skupiny D3 je Ing. Aleš Klaudy.

S

Autobiografické představení o primabaleríně Barboře Vašků Kaufmannové v žánru
docu-dance. Soubor Tantehorse pokračuje v sérii Invisible o ženách - umělkyních,
které se ztrácí z centra pozornosti, ať už je to díky politickým událostem, věku, konci
kariéry, mateřství nebo nerovné startovní čáře.
ReprízKoncept, Režie: Miřenka Čechová.
Hraje: Barbora Vašků Kaufmannová. Hudba: Martin Tvrdý.
Vstupné: 200, 150,- Kč. Na představení platí abonentky S ze sezóny 19/20.
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DIVADLO

pá 3.12.
19:00

MISTROVSKÁ LEKCE

TERRENCE MCNALLY | MĚSTSKÉ DIVADLO MLADÁ
BOLESLAV [VELKÁ SCÉNA]

D1

Režie: Petr Mikeska.
Účinkují: Dagmar Pecková, Jarmila Vlčková j.h., Malvína Pachlová, Petr Mikeska,
Zdeněk Dočekal, Matěj Vejdělek.
Výjimečná žena. Výjimečná umělkyně. Operní diva, která zažila úplný vrchol i pád
až na dno. Maria Callas. Výjimečná žena. Výjimečná umělkyně. Operní diva, která
zažila úplný vrchol i pád až na dno. Dagmar Pecková. Přijďte na hodinu zpěvu
a života, kde ve své velké činoherní premiéře vystoupí Dagmar Pecková v roli Marii
Callas. Spojení, které poodhrne oponu světa opery.
Vstupné: 350, 320, 290, 200,- Kč.

so 4.12.
19:00

PRO TEBE COKOLIV

JEAN ROBERT-CHARRIER | DIVADLO KALICH

Náhradní termín. Zakoupené vstupenky zůstávají platné.
Režie: Petr Kracik.
Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček,s další.
Francouzská komedie o tom, že mateřská láska nemá žádné hranice a že i lež
pronesená z čisté lásky zůstává pořád lží a jako taková má krátké nohy...
Délka: 2:15.
Vhodné od 14 let.
Vstupné: 450, 420, 390, 250,- Kč.
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ne 5.12.
15:00

O PRINCEZNĚ, LUCIÁŠOVI
A MAKOVÝCH BUCHTÁCH
CZIDIVADLO

út 7.12.
19:00

SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA
INGMAR BERGMAN | AGENTURA HARLEKÝN

E

DIVADLO

Veselá pohádka s písničkami v sobě ukrývá ponaučení o tom, že odvaha, malý čin
a laskavá mysl, spolu s vírou v kouzelné proměny, umí dělat opravdové zázraky.
Pohádka trvá 60 minut.
Vstupné: 50, 40, 30,- Kč.
Sponzorem nedělních pohádek je Silisan s.r.o.

Hrají: Michaela Badinková, Michal Dlouhý, Kamil Halbich, Barbara Lukešová,
(ze záznamu Simona Stašová).
Režie: Vladimír Strnisko.
Slavný milostný příběh předvádí všechny polohy milostného vztahu. Vyjadřuje naději, že ti, co spolu prožili život, jsou svázáni něžným poutem a jeden pro druhého
se nikdy nemohou stát cizinci.
Vstupné: 400, 370, 340, 200,- Kč.
Délka: 2 hod 5 min včetně přestávky.

čt 9.12.
19:00

VÁNOČNÍ SALOON FEŠÁKŮ

Volná kasa. Vstupné: 280, 260, 240, 200,- Kč.

pá 10.12.
19:00

CAVEWOMAN

EMMA PEIRSON | AGENTURA POINT

UNO

Režie: Irena Žantovská
Účinkuje: Daniela Choděrová
Praktický návod na odchov partnera.
Vstupné: 370, 350, 330, 180,- Kč.
Abonentky skupiny UNO 2019/20 jsou na toto představení platné.
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DIVADLO

st 15.12.
19:00

36

CIKÁNI JDOU DO NEBE

J. DOGA, E. LOTJANU, J. JANDA, P. MALÁSEK
DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ

D2

Režie: Radek Balaš.
Scéna: Jozef Ciller.
Účinkují: Peter Pecha, Kateřina Marie Fialová, Felicita Prokešová a další.
Podmanivé melodie a temperamentní tance. Strhující podobenství o věčné lidské
touze, o svobodě, vášni a lásce, která dokáže zničit sama sebe.
Délka: 2 hod. 10 min., přestávka 20 min.
Vstupné: 450, 410, 370, 280,- Kč.

GENERÁLNÍ PARTNER MĚSTSKÉHO DIVADLA DĚČÍN

HLAVNÍ SPONZOŘI MĚSTSKÉHO DIVADLA DĚČÍN
DIVADLO

Kontakt:
Městské divadlo Děčín, Teplická 587/75, Děčín IV, PSČ 405 02
www.divadlodecin.cz, tel.: 412 530 630, e-mail: trnka@divadlodecin.cz
Pokladna divadla je otevřena:
PONDĚLÍ až PÁTEK 15.00 – 20.00 a VŽDY HODINU PŘED PŘEDSTAVENÍM
tel.: 412 530 630.
Divadelní pub:
Místa rezervujte na čísle 770 100 562.

Pokud potřebujete další informace, spojte se mezi 8:00 a 14:00 s Lucií Ortovou,
tel.: 608 891 865.
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AKCE / HUDBA
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Band
13.11. 20:00

ATMO music

Městské kino Benešov nad Ploučnicí
Vstupné 200 Kč

Předprodej v pokladně MěU Benešov nad Ploučnicí.
Akci podporuje město Benešov nad Ploučnicí.
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AKCE / HUDBA

Fast Food
Orchestra
4.12. 20:00

Vojtaano

Městské kino Benešov nad Ploučnicí
Vstupné 200 Kč

Předprodej v pokladně MěU Benešov nad Ploučnicí.
Akci podporuje město Benešov nad Ploučnicí.
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GARÁŽOVÝ KVÍZ
JE ZPĚT!
Oblíbená kvízová soutěž v klubu Le Garage Noir už se opět rozběhla, a tak si
i vy můžete zajít potrápit své mozkové závity. Na to, jak to chodí a koho je těžké
porazit, jsme se zeptali tvůrce a moderátora kvízu Jakuba Bureše.
Garážový kvíz se opět vrací po delší
odmlce. Jak vlastně kvíz ve vašem
podání vypadá?
Kvíz se samozřejmě inspiruje v podobných
kvízech, které se odehrávají na mnoha
místech České republiky. Pár rozdílů
se ale přeci jen najde. Jednak si je
vymýšlíme kompletně sami, ostatní kvízy
jsou vyráběny centrálně, což znamená,
že jsou následně od Aše po Ostravu
stejné. Druhým rozdílem je poněkud
vyšší obtížnost, kterou je Garážový kvíz
velmi charakteristický. Klade na soutěžící
opravdu velmi vysoké nároky. O to větší
je však radost, pokud se podaří zvolit
správnou odpověď, či dokonce zvítězit.
Otázky jsou z různých oborů nebo
se věnujete například i tématickým
večerům?
Otázky jsou úplně ze všech myslitelných
oborů, často také napříč obory, abychom
soutěžící prověřili opravdu důkladně.
Tématické kvízy v současné době chystáme,
pravděpodobně nebudou řazeny do
klasického ligového hodnocení. Zatím
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vymýšlíme, která témata by mohla pro
soutěžící být nejzajímavější.
Kolik týmů se může účastnit?
Kapacita klubu Le Garage Noir umožňuje
přihlášení cca 14-15 týmům. Jeden tým
pak může být v maximálním složení pět
osob. V tuto chvíli se nám daří kapacitu
plnit.
Je v Garážovém kvízu nějaký tým,
který pravidelně poráží ostatní?
Máme samozřejmě favorizované týmy,
které si v průběhu kvízů vybudovaly
silnou pozici. Každý ale může překvapit
a zvítězit, takže se nikdo nemusí bát, že
by nutně nemusel uspět. Dlužno dodat,
že se takové Dešťovky, Frei Bodenbach či
vítězové prvního kvízu sezóny 2021/2022
Bratrstvo kočičí pracky, nebudou chtít
svého postavení vzdát bez boje.
Své týmy na Garážový kvíz
přihlašujte na FB událostech, či na
emailu burjak@post.cz
-es-

SILNÝ PODZIM V KLUBU
LE GARAGE NOIR
19.11. Vypsaná fixa
Koncerty jedné z nejúspěšnějších klubových
kapel současnosti v klubu Le Garage Noir jsou
výjimečné hlavně proto, že tato pardubická
legenda v podobně malých prostorech už
prakticky nekoncertuje. Garage však mají
Márdi, Mejla a Pítrs rádi, a to nás nesmírně
těší! Pokud chcete vidět Vypsanou fixu tváří
v tvář, rozhodně pospěšte s nákupem.

3.12. Cocotte Minute acoustic
Pokud jste někdy byli na koncertu kapely
Cocotte Minute, jistě víte, že se rozhodně
nejedná o folkovou kapelu. Běžně jde
o pořádný nářez plný kytarových riffů
a řevu. Co se však stane, když tuto kapelu
převlečeme do akustického hávu? To se
ukáže právě první prosincový koncert
v klubu Le Garage Noir!

27.11. Pocta Radimu Hladíkovi
Radim Hladík byl nepochybně jednou
z největších hudebních legend, která se
pohybovala po českých pódiích. 4. prosince
to bude pět let, co nás tento kytarový mág
a zakladatel kapely Blue effect navždy
opustil. Spoluhráči z poslední sestavy
Blue effect si pozvali několik hostů a dávají
vzpomenout nejen na Radima Hladíka, ale
na tvorbu jeho kapel obecně. Na koncertě
vystoupí také řada hostů. Těšit se můžete
například na Viktora Sodomu, Adama
Krofiána (The Atavists) Tomáše Frödeho
(ex Imodium), Yannicka Teviho (Vanua2) či
Romana Helcla (November 2nd, Vanuta2).

10.12. Mňága a Žďorp
Ano, je to tak, legendární kapela
z Valašského Meziříčí se vrací do klubu Le
Garage Noir! Statisticky pravděpodobně
nejúspěšnější kapela v historii tohoto
děčínského klubu má vždy beznadějně
vyprodáno. Čím je vlastně Mňága
výjimečná? Srozumitelností, nádhernou
smutnoveselou poetikou a samozřejmě
také charismatem frontmana Petra Fialy.
Nemůžeme také zapomenout na desítky
hitů, které mapují celou hudební kariéru
této legendy. My už se nyní nemůžeme
dočkat, až 10. prosince opět pohladí naše
uši i duše.
-jb-
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V děčínském klubu Le Garage Noir se chystá hned několik koncertů, které si
zaslouží zvýšenou pozornost. Zde je výběr těch nejzajímavějších!

Celý program klubu najdete na FB Hudební klub Le Garage Noir a na www.vstupenkadecin.cz
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SALON
YVETT RÖHRICH
SLAVÍ 20 LET
AKCE

Děčínský kadeřnický salon Yvett Röhrich letos slaví kulaté výročí, což se
neobejde bez pořádných oslav. Majitelky salonu Yvety Röhrichové jsme se
zeptali na začátky salonu i na to, jak budou oslavy probíhat.
Salon Yvett Röhrich se v Děčíně těší
velké oblibě už 20 let. Jaké byly
začátky salonu?
Na počátku bylo hlavně nadšení a láska pro kadeřnickou práci, která nám
pomohla překonat všechny problémy,
které postupně přicházely. Řekla bych,
že nadšení a láska k práci je společným
jmenovatelem pro všechny kadeřnice
a kadeřníky, kteří kdy byli součástí týmu YR
a já si jich všech vážím.
Být tak dlouho na výsluní v rámci
jednoho města svědčí o tom, že to,
co děláte, děláte opravdu dobře.
Co podle Vás stojí za takovým
úspěchem?
Jsme srdcařky a hlavně jsme tým. Vždy
se snažíme dělat něco navíc a být stále
v obraze. Účastníme se soutěží, pořádáme
módní přehlídky, stále se vzděláváme
a držíme krok s aktuálními trendy. Také
si hýčkáme naše zákaznice a zákazníky
a tvoříme pro ně příjemnou atmosféru,
kam se rádi vracejí.
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V rámci oslav 20 let proběhne v prostorách Kina Sněžník kadeřnická talk
show. Proč Vás napadlo zvolit právě
tento formát?
Za těch x let se z většiny našich zákaznic
a zákazníků stali přátelé, slýcháme jejich
starosti a radosti, a tak nás napadlo, že i je
bude zajímat, jaké jsme mimo práci. Jak
žijeme a jak moc je naše práce spojena
s našimi životy.
Prozradíte našim čtenářům, na co se
v rámci večera mohou těšit?
Připomeneme akce, které jsme pořádali
a jak už jsem řekla, diváci se dozví něco
o mě a mých kolegyních Lence Bechyňové
a Janě Lapáčkové. Moderátorem večera
bude Karel Kašák, kterého znáte z TV
Nova, chybět nebude samozřejmně ani
kadeřnická přehlídka a určitě uděláme
i dobrý skutek. Volná místa ještě jsou, tímto
čtenáře srdečně zvu.
Děkuji za rozhovor.

-es-

Yvett Röhrich
hair design & salon

AKCE

kadeřnická

TALK SHOW
aneb zpět do budoucnosti
16. listopadu 2021
od 18:00 hodin

Kino Sněžník
Děčín

Předprodej vstupenek na www.vstupenkadecin.cz
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ČTENÁŘSKÝ KLUB BOOKS & COFFEE
Rádi čtete? Podělte se o své dojmy a zážitky z čtení společně vybraných knih.
Knihou na listopad je Vražda v salónním coupé od Cimrmana.

bez vstupného

coffee & deutsch

úterý 23. listopadu, 19 hod

DEUTSCHER SPRICHABEND #7/ německý konverzační večer
Kommen Sie zu einem Abend mit deutscher Konversation.
bez vstupného
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AKCE / HUDBA

PROGRAM LISTOPAD 2021
PROGRAM LISTOPAD 2021

PROGRAM LISTOPAD 2021

bez vstupného

Pohraniční 3, Děčín 1
www.coﬀeeabooks.cz
Svá místa si můžete rezervovat emailem, osobně nebo přes zprávu na fcb. Změna programu vyhrazena.

coffee & deutsch

50

úterý 23. listopadu, 19 hod

Svá místa si můžete rezervovat emailem, osobně nebo přes zprávu na fcb. Změna programu vyhrazena.

DEUTSCHER SPRICHABEND #7/ německý konverzační večer
Kommen Sie zu einem Abend mit deutscher Konversation.
bez vstupného

AKCE / HUDBA
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GASTRONOMIE

SVATOMARTINSKÁ
SVATOMARTINSKÁ
HUSA
SVATOMARTINSKÁ
HUSA
čtvrtek 11.11.
– neděle 14.11. 2021
HUSA
čtvrtek 11.11.
– neděle 14.11. 2021
Husí kaldoun s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi
59,-Kč
polévka

polévka
předkrm

čtvrtek 11.11. – neděle 14.11. 2021

dezert
hlavní
jídlo
a bramborovým
knedlíkem, sypané vídeňskou cibulkou
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a
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vídeňskou
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Domácí štrůdl Svatého Martina s vanilkovou zmrzlinou
dezert

Domácí štrůdl Svatého Martina s vanilkovou zmrzlinou

59,-Kč
99,-Kč
59,-Kč
99,-Kč

269,-Kč
99,-Kč
269,-Kč
69,-Kč
269,-Kč
69,-Kč

GASTRONOMIE

Husí kaldoun s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi
Pomalu
tažená husí prsa v Teriyaki marinádě, podávaná
polévka
spředkrm
višňovou
redukcí
a bylinkovou bagetkou
Husí
kaldoun
s játrovými
a domácímipodávaná
nudlemi
Pomalu
tažená
husí prsa vknedlíčky
Teriyaki marinádě,
hlavní
jídlo
spředkrm
višňovou redukcí a bylinkovou bagetkou
Konfitované
husíhusí
stehno
brusinkovém
zelí se
špekovým
Pomalu
tažená
prsana
v Teriyaki
marinádě,
podávaná
hlavní jídlo
a
bramborovým
knedlíkem,
sypané
vídeňskou
cibulkou
sKonfitované
višňovou redukcí
a bylinkovou
bagetkouzelí se špekovým
husí stehno
na brusinkovém

69,-Kč

Dovezeme až k Vám
Dovezeme až k Vám

Dovezeme až k Vám

KOCANDA
- HOTEL – RESTAURACE – DĚČÍN -

KOCANDA

- HOTEL – RESTAURACE – DĚČÍN -

KOCANDA

- HOTEL – RESTAURACE – DĚČÍN -

HOTEL A RESTAURACE
www.kocanda-decin.cz
tel.: A
739
012 280
HOTEL
RESTAURACE
Děčín Staré město
www.kocanda-decin.cz
tel.: A
739
012 280
HOTEL
RESTAURACE
Děčín Staré město
www.kocanda-decin.cz
tel.: 739 012 280
Děčín Staré město
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GASTRONOMIE

BAR BODENBACH
V NOVÉM HÁVU

K výčepu nikoho nepouštím

Podmokelský bar Bodenbach je oblíbeným místem setkávání na této straně
Labe. Jeho majitel Jiří Hommer je důkazem toho, že nelze usínat na vavřínech
a věci je třeba zdokonalovat. Z Bodenbachu se stal craft bar a nově se také
chystá i pivotéka...
Pamatuji si Bar Bodenbach z dávné
doby. Co je tam teď nového?
Úplně všechno. Od interiéru přes sortiment
až po název. Do něj
se vloudilo ono veledůležité slovo „craft“,
což v překladu znamená „řemeslo“ a v souvislosti s pivem mluvíme o řemeslném
pivovaru, tedy v našich podmínkách

54

minipivovaru, který produkuje řemeslná,
nefiltrovaná a nepasterizovaná piva různých pivních stylů.
O tom je tedy Craft
Bar?
Když pominu společenskou hodnotu, tak
je to hlavně o chuti
a možnosti experimentovat. Vylézt ze své
ulity a zkoušet nové chutě a vůně, nebát

se riskovat. Víte, že existuje přes 90 pivních
stylů a pověstný Český ležák je „pouze“
jedním z nich?

GASTRONOMIE

Různá řemeslná piva mají v nabídce
i místní pivovary. V čem je rozdíl?
Rozdíl je především ve svobodě výběru.
Já když objednávám pivo, tak si vybírám
z minimálně 300 špičkových piv ze sta
předních minipivovarů nejen z Čech, ale
i z USA, Británie, Švédska, Německa nebo
Belgie. A tato nabídka se během roku
ještě několikrát obměňuje podle sezóny
a různých svátků. Takže je stále co
objevovat. No a potom je tu ještě jedna
věc: O pivo se starám výhradně já sám –
vybírám, čepuji, každý večer sanituji výčep
a vylévám několik litrů piva „do kanálu“.

Takže v baru se i vaří?
Samozřejmě, ale hvězdičkovou gastronomii tady nehledejte, nicméně dobré
jídlo stavěné přesně pivu na míru tu
máme. Pečené fazole s klobásou z vlastní
udírny, teplé sendviče s trhaným masem,
sýrový raclette, zadělávané dršťky, preclíky
nebo nakládaný italský sýr.

V pivotéce bude z čeho vybírat

Nevšední jídlo k pivu na míru

Vylévat pivo? Není to škoda?
To je řemeslo. Já se pohybuji v gastronomii
už skoro dvacet pět let, během své
kuchařské kariéry jsem nahlédl i do
michelinské restaurace a naučil jsem se
určitým až pedantským návykům a těch se
těžko zbavuje (smích).

A co dál, slyšela jsem o nějaké
pivotéce?
Ano, málem bych zapomněl, pivotéka!
Na Prokopce, hned vedle Craft Baru
Bodenbach, otevíráme 15. listopadu
pivotéku! Více než 100 druhů piv
v lahvích, cider, chilli omáčky, netradiční
likéry, pražení červi a cvrčci – to bude velká
sranda a rozhodně zajímavá zastávka pro
předvánoční nákup!
-red-
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Restaurace a Hotel Kortus

RESTAURACE & HOTEL

GASTRONOMIE

KORTUS
Firemní večírek, školení,
nebo Teambuilding v srdci
Českého Švýcarska?
Kapacita 30 hostů

Bohaté vyžití po okolí

20 míst k parkování

Ubytování včetně snídaně

Konferenční místnost

Restaurace po celý den

www.hotelkortus.cz

Vysoká Lípa 60, Jetrichovice
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+420 604 604 666

+420 604 604 777

info@hotelkortus.cz

GASTRONOMIE
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GASTRONOMIE

GASTRONOMIE
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KŘÍŽEM KRÁŽEM

GENERÁL PAVEL
V CAFE PROSTORU_

60

Generál Petr Pavel po dvou letech opět dorazí na přednášku s besedou do
děčínské kavárny Cafe Prostoru_. Přednáška bude na téma KRIZE V NÁS
A KOLEM NÁS a výtěžek z akce poputuje na konto organizace Post Bellum, jejíž
současná výstava je zároveň naším tématem měsíce.
V politických kruzích je často označován
za možného kandidáta na prezidenta
České republiky. Možná, že právě jeho
pevná ruka, odvaha i erudovaný vhled do
zahraniční politiky z něj dělají osobnost,
kterou by si leckdo dokázal v čele státu
představit. Armádní generál Ing. Petr
Pavel, M.A., bývalý náčelník generálního
štábu české armády, který v letech 2015 –
2018 působil jako předseda vojenského
výboru NATO, se i v civilu věnuje otázkám
bezpečnosti a krizovým řešením. Na svých
cestách nejen po ČR debatuje se studenty,
akademiky i širokou veřejností.
V rámci své první besedy v Děčíně, která
proběhla v listopadu roku 2019, se pan
generál věnoval tématům bezpečnosti
a obrany, aktuálním bezpečnostním hroz-

bám a jejich závažnosti, mezinárodním
vztahům, našemu členství v NATO a EU,
i hodnotám. „Jsem rád, že je o tato témata
zájem, protože se nás dotýkají mnohem
bezprostředněji, než si uvědomujeme,”
řekl tehdy v rozhovoru pro Enter.
Během letošního léta generál objížděl
se svým expertním týmem republiku,
kde besedoval s lidmi a analyzoval jarní
koronavirovou etapu. S přednáškou KRIZE
V NÁS A KOLEM NÁS nyní přijíždí i do
Děčína. Ve světle zkušeností se současnou
koronakrizí Pavel apeluje na to, aby stát
vypracoval ucelenou strategii ke zvládání
takových krizí. Jeho názory i případné
odpovědi na vaše otázky si můžete přijít
poslechnout 18.11. od 19 hodin.
-es-

KŘÍŽEM KRÁŽEM
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Listopad 2021
So 13. 11. Sváťovo dividlo

ZÁMEK

16:00 Barokní sál | Loutková pohádka Perníková chaloupka
v podání Sváti a Alenky Horváthových. Nutno rezervovat.
Vstupné: 50 Kč děti/ 80 Kč doprovod.

Ne 28. 11. Zrodilo se ve dřevě - vernisáž
výstavy vyřezávaných betlémů Petra Jelínka
15:00 zámecká galerie | Výstava potrvá do 6. 1. 2022
Vstup volný
Ne 28. 11. Duo Kchun: Purgatio – 1. adventní
koncert
18:00 Kaple sv. Jiří | Projekt Purgatio je naprosto ojedinělé
audiovizuální dílo, spojující gregoriánský chorál, renesanční polyfonii,
mluvené slovo a kresbu světlem v jeden celek.
Vstupné: 180 Kč / 160 Kč studenti, senioři, ZTP.

Úniková hra
Rozpolcený rytíř
Přijďte si zahrát!
www.zamekdecin.cz
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ZÁMEK

1. adventní koncert
Duo Kchun: Purgatio
neděle 28. listopadu |18:00 zámecká kaple sv. Jiří

Zrodilo se ve dřevě
Výstava vyřezávaných betlémů Petra Jelínka.
Neděle 28. 11. 2021– středa 6. 1. 2022.
Jednotné vstupné: 30 Kč.
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ZOO

AKCE
64

3. – 7.11. | HOROR CIRKUS OHANA
DĚČÍN - STARÉ MĚSTO

“Velehrozné publikum, pro letošní rok jsme si připravili nový
mezinárodní program plný hororu, extrému i punku. Těšit se můžete
na umělecký tým artistů z Venezuely, Ruska, Polska a České republiky,”
vzkazuji umělci a artisté z prvního hororového cirkusu v ČR, který na
pět dní vyroste pod Novým mostem.

KŘÍŽEM KRÁŽEM
Phobiacs Písničky a Čaj o páté, aneb 3 roky Ve Vlnách! Přijďte do
čajovny na tradičně skvělou show nejen děčínských Dj’s. Zahrají Juan
Aqua, Syntax, Kama Zi, Soopy Mood, Khomix, WRM, Spin, Skooma,
Stendli či Jeanisko.Začátek v 17:00.

AKCE

13.11. | PHOBIACS PÍSNIČKY A ČAJ O PÁTÉ
ČAJOVNA VE VLNÁCH
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KŘÍŽEM KRÁŽEM

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

27.11.

11:00—18:00 Vánoční trhy
15:00—18:00 Hudební program

28.11.

11:00—18:00
12:00—16:45
17:00—17:05
17:05—18:00

4.12.

18:00—19:00 Krampus čerti
19:00—20:00 Hudební program

Vánoční trhy
Hudební program, řeč primátora
Rozsvícení stromu
Hudební program

KŘÍŽEM KRÁŽEM

Dílny pro děti, stánky s vánočním zbožím.
Vystoupení: Tomáš Kostka a Iva Šulcová
+ děčínský pěvecký sbor SaH.
Občerstvení: káva, svařené víno,
bombardino, horká čokoláda, párky
v rohlíku, klobásky na grilu.
Slet andělů: 11:00—15:00—17:00

Statutární město Děčín vás zve užít si začátek adventu v Děčíně.
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11/2021

3.11. 17.00 | Přednáškový sál

Po stopách Čechů ve světě

KNIHOVNA

Popularizační přednáška o našich slavných krajanech v exilu.
Zajímavosti z archivů, osobnosti, které neznáme,
ale měli bychom být na ně pyšní.
Přednáší historik a politolog Martin Nekola.

11.11. 17.00 | Přednáškový sál

Omán

Cestovatelská přednáška Zdeny Zámečníkové.

12.11. 19.00 | Přednáškový sál

Večer poezie:

KNIHY

křest nové sbírky Tomáše Řezníčka „Hřeby“

68

KNIŽNÍ NOVINKA - SARAH FLINT:

TÁTOVY HOLKY

Původně neměl v úmyslu zabíjet a ohrožovat staré lidi. Vyhledával
jen příležitosti si s nimi promluvit a zavzpomínat. Jenže to by se
nesměl vkrádat do jejich ložnic uprostřed noci a kromě vzpomínek
a památečních předmětů je zbavovat i toho nejcennějšího, co jim ještě
zůstává – posledních pár let života mezi dětmi a vnoučaty.

Výstava chodba 3. patro:

Soužití s velkými šelmami

Ve spolupráci s Hnutím DUHA. Výstavu doplní přednáška 15. 11. Od 17 h.

Výstava chodba 2. patro:

Dětský svět

Fotografie Emílie Mrazíkové.

Pozor, v knihovně je kocour!

Komiksy Kláry Smolíkové s ilustracemi Vojty Šedy.

15.11. 17.00 | Přednáškový sál

Soužití s velkými šelmami.
Jak se žije vlkům, rysům a medvědům v Čechách? Kde se pohybují
vlčí smečky a odkud pocházel loňský rys z Českého Švýcarska? Přednáší Radek
Kříček z Hnutí DUHA, koordinátor Vlčích hlídek na Děčínsku.

Večer reprodukované vážné hudby

W. A. Mozart – to nej z Kouzelné flétny.
Večerem provází Jan Bučina.

KNIHOVNA

22.11. 18.15 | Přednáškový sál

24.11. 18.00 | Přednáškový sál

Hrady Děčínska
Přednáší Rostislav Procházka.

POZDĚJI

Novinka od krále hororu. Syn svobodné matky, Jamie Conklin, nechce
nic víc než prožít obyčejné dětství. Jenže Jamie není obyčejné dítě.
Jamie se narodil s nadpřirozenou schopností, matka ho ale nabádá,
aby to tajil. Může vidět to, co nikdo jiný nevidí, a naučit se to, co se
nemůže naučit nikdo jiný.

KNIHY

KNIŽNÍ NOVINKA - STEPHEN KING:
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25.11. 17.00 | Přednáškový sál

Nejkrásnější národní parky Španělských Pyrenejí
Projekce manželů Pípalových. Vstupné dobrovolné.

26.11. 18.00 | Přednáškový sál

2+KK: s děčínskou rodačkou Lucií Hermannovou,
která představí svou prvotinu báSNĚNÍ, a Šimonem Leitgebem, letošním
laureátem Ceny Jiřího Ortena. Hudební doprovod: multiinstrumentalista
Radek Šafařík, moderuje: Radek Kolínský.

9.11. 15.30 | Dětské oddělení

Tvoření z listů
KNIHOVNA

Výtvarná dílna pro děti + čtení z pohádky.

27.11. 9.00–13.00 | Dětské oddělení

Den pro dětskou knihu
• 9.30 Povídejme si. Interaktivní workshop herečky
Báry Milotové na motivy pohádek Karla Čapka.
• 10.30 Nedopečený koláček. Loutková pohádka divadla Loutky
bez hranic. Po pohádce následuje vánoční cukrářská dílna.
+ fotokoutek, hraní s písmenky, pexesoklání, vánoční dílny

KNIHY

www.dcknihovna.cz | www.facebook.com/mekdc
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KNIŽNÍ NOVINKA - LUCY MAUD MONTGOMERYOVÁ:

EMILY Z NOVOLUNÍ

Emily Starrová nikdy nepoznala, co to znamená být osamělá – dokud
jí nezemřel milovaný tatínek. Teď je Emily sirotek a její upjatí příbuzní
z hrdého starého rodu ji berou k sobě, aby s nimi žila na farmě Novoluní.
I když je přesvědčená, že tam nikdy nebude šťastná, Novoluní ji na první
pohled okouzlí.

6.11. 9.00–12.30 | Výtvarná učebna

Animační workshop pro děti (od cca 6 do 13 let)
Vyzkoušejte si různé animační techniky pod vedením lektorky Růženy
Pekařové. Cena 150.-/os., přihlášky na vzdelavani.dcknihovna.cz

9.11. 16.00 | Akce mimo knihovnu

Procházka s architektem #10: Městský mobiliář
Po akcentu na dopravu a řešení okolí kostela na Husově náměstí
se při třetí procházce Prokopkou zaměříme na mobiliář - lavičky,
odpadkové koše, lampy, možnosti předzahrádek a úprav v případě
společenských akcí. Sraz před kostelem na Husově náměstí.

PŘIPRAVUJEME

Užijte si s námi den plný vánoční atmosféry pod knihovnou
– první společný projekt Městské knihovny a Infocentra – koledy, vánoční dílny,
svařák a překvapení – na slet andělů už nemusíte jezdit až do Úštěka!

4.12. 10.00-12.00

KNIHOVNA

3.12.

Namluv si svou vlastní vánoční pohádku
Workshop s herečkou Bárou Milotovou.

12.12. 15.00

Sněhová královna

Loutková pohádka divadla Kejklíř.

SEXY DORTY

Výjimečná vizuální podívaná a originální chutě ve smyslném provedení
od mistra cukráře Jestli v cukrařině existuje královská disciplína, pak
jsou to určitě dorty! A když se do jejich přípravy pustíme společně,
upečeme nejedno umělecké dílo. Kouzlo těch nejlepších dortů totiž
spočívá v tom, že lahodí nejen chuťovým pohárkům, ale také oku.

KNIHY

KNIŽNÍ NOVINKA - JOSEF MARŠÁLEK:
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13. 11. 2021

KŘÍŽEM KRÁŽEM

od 17:00 hod.

Jedinečná noc
v Hopsáriu Děčín!
Cena 450,- Kč

Centrum Pivovar Děčín, Sofijská 2, 405 02, Děčín VI
+420 735 036 000 | www.hopsarium.cz
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KŘÍŽEM KRÁŽEM
Už pošesté se letos sejdeme a vzpomeneme na oběti boje za svobodu. Už
pošesté si připomeneme,že demokracii a svobodu je třeba stále kultivovat,
pěstovat ji uvnitř nás. Stejně jako morálku a etiku. Musíme hledat cesty,
jak spojovat. A i když se možná může ve světle volebního výsledku zdát, že
jsme dosáhli toho, co jsem chtěli, tak tato cesta neskončila.

AKCE

17.11. | DĚČÍNSKÝ LISTOPAD
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
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SAUNOVÉ CEREMONIÁLY
V AQUAPARKU DĚČÍN

AQUAPARK

Horká sauna je po náročném pracovním dni skvělým relaxem. Ale co když se
k tomu přidá ještě příjemná vůně, hudba nebo specifická práce s párou? Na
novinku v podobě saunových ceremoniálů jsme se zeptali Ing. Igora Bayera
z Aquaparku Děčín.
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V Aquaparku Děčín bude nově
provozováno takzvané zážitkové
saunování ve formě saunových
ceremoniálů. Jak takové saunování
probíhá?
Saunové ceremoniály jsou ohromným
zážitkem, jde o propojení hudby, vůní,
změní se poměr teploty a vlhkosti vzduchu
a parní „nárazy“ otevřou klasickému
saunování jiný rozměr. Tělo se hlouběji
prohřeje, oleje stimulují nervovou
soustavu a jejich inhalace má řadu
pozitivních účinků na zdraví. Zážitkové
saunování mění zaběhlé stereotypy a jen
podporuje fakt, že je sauna prospěšná jak
našemu tělesnému zdraví, tak i psychice.

další takoví nadšenci, tak aby nemuseli
kvůli saunovým ceremoniálům projet půl
republiky :).

Ceremoniál vždy provádí saunový
mistr jinak zvaný také saunér. Kdo
bude tím vaším saunérem?
Ano, je to tak, saunový mistr je nadšenec,
který prošel intenzivní průpravou. Při
samotném ceremoniálu zohledňuje
zásady správného saunování, využívá
znalostí aromaterapie, muzikoterapie
a relaxační techniky. Návštěvníci se mají na
co těšit. Paní Zdeňka Bohdalová je saunová
nadšenkyně z Ústí nad Labem, která za
zážitkovým saunováním jede klidně až do
Brna. Chtěla by lidem ukázat, že saunování
může být něco mnohem víc, než jen sedět
a potit se... A hlavně, pokud se tu najdou

Budou ceremoniály smíšené nebo
budou zvlášť pro muže a zvlášť pro
ženy?
V úterý je saunovací den vymezený
pro dámy a v pátek je sauna smíšená,
takže službu chceme nabídnout široké
veřejnosti. Pro dámy získáváme další
prostor, kdy jim chceme nabídnout
tělové peelingy a tělové přípravky, kdy
můžou pravidelně rozmazlovat svá těla.
Ceremoniály budou probíhat ve wellness
centru v úterý a v pátek od 17:30, 18:30
a 19:30 s tím, že každý z ceremoniálů trvá
zhruba 12 - 15 minut.
-es-

Saunování bude probíhat ve
stávajících finských saunách nebo
budou k dispozici jiné prostory?
Ano, ceremoniály budou probíhat ve
stávajících saunách, zvažujeme úpravu
provozní doby Relax clubu, kdy ho ve
dnech saunových ceremoniálů otevřeme
širší veřejnosti. A samozřejmě uvidíme, co
čas ukáže. Budeme podle toho reagovat
na zájem. Dlouhodobě máme s rozvojem
wellness zóny plány, narážíme však na
nedostatek investičních prostředků.

A Q U A PA R K D Ě Č Í N
Užijte si nekonečnou pohodu
v podobě zážitkového saunování

AQUAPARK

SAU N OV É
C E R E M O N I Á LY
Uvolněte tělo i mysl
ÚTERÝ
17:30 • 18:30 • 19:30

PÁTEK
17:30 • 18:30 • 19:30

NUTNÁ REZERVACE: 412 704 218
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ZIMNÍ STADION DĚČÍN
PROGRAM • LISTOPAD 2021

SPORT

sobota 6.11. |1800
sobota 13.11. |1800
neděle 14.11. |1600

středa
sobota
středa
sobota

3.11. |1600
6.11. | 830
10.11. |1600
13.11. | 830

středa
sobota
středa
sobota

17.11. |1600
20.11. | 830
24.11. |1600
27.11. | 830

středa 3.11. |1800

MOSTEČTÍ LVI

středa 17.11. |1800

HC DRACI BÍLINA

sobota 27.11. |1800

HC VLCI JABLONEC

hcdecin.cz
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sobota 20.11. |1800
neděle 21.11. |1600
neděle 28.11. |1600

hokejdecin

SPORT
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PÁTEK 17. LISTOPADU
1989 V DĚČÍNĚ
Úvodník tohoto Enteru napsal velmi emotivně Vláďa Jindra, tehdejší student
a pamětník událostí v roce 1989. Výstava Paměti národa v Křížové ulici je
tématem měsíce (více na stranách 6 - 9). A o čem jiném by mohlo být naše
historické okénko než o událostech z pátku 17. listopadu před 32 lety? Pojďme
si tuto revoluční dobu připomenout...
17. listopadu 1989 byly jen v několika
málo městech veřejné akce jako v Praze. V Děčíně se odpoledne v 15:30
u podmokelského pivovaru shromáždilo
cca. 30 lidí, převážně studentů děčínského gymnázia s transparenty „Dýcháme
to všichni“, „Kdo za to může“, „Chceme
čistší vzduch“ atp., což byla reakce
na neúnosné inverzní podmínky ve
městě. V Děčíně přesahovalo znečištění
exhalacemi hranice pro ohrožení lidského
zdraví, proto zde docházelo k omezování

pohybu, doporučovalo se nechodit
s dětmi ven, nevětrat ve školách a mateřských školkách, což bylo právě v této
době aktuální. Z Podmokel se skupina
vydala podél Labe do Děčína a cestou
se k nim přidávali další lidé. U budovy
Okresního výboru KSČ (přezdívané
Kokos – komunistický kostel, dnes
budova ČVUT), už bylo něco kolem 220
osob, které se držely za ruce a vyvolávaly
hesla. Zde se snažili organizátoři předat
petici, nikdo jim ale neotevřel. Odtud

shromáždění pokračovalo. V půl desáté
se uskutečnil mítink zhruba 300 studentů
na Komenského náměstí. I tady se zvalo
na velkou demonstraci na pátek 24.
listopadu 1989.
V pátek 24. listopadu ve 14:30 se sešlo
před hotelem Grand cca. 3000 studentů
děčínských středních škol s trikolórami,
kteří se vydali průvodem s vlajkami
a transparenty k děčínské tovární čtvrti
Rozbělesy, aby se k nim přidali dělníci
končící ranní směnu. Po celé trase byly
rozmístěny hlídky stávkových výborů
z řad studentů, aby bránily provokacím.
Následně se průvod s částí dělníků vrátil
k hotelu Grand a shromáždění se pak
přesunulo před budovu Městského
národního výboru na Mírovém náměstí
(dnes budova Magistrátu města). Právě
v pátek 24. listopadu 1989 zažil Děčín
největší novodobou demonstraci.

H I S T OZ R
ÁB
I EA VD AĚ Č Í N A

se nakonec vrátili zpět do Podmokel
k hotelu Grand, kde se shromáždění
pomalu rozešlo někdy kolem 17:20 hod.
Organizátory protestu Jaroslava Polu
a Vladimíra Jindru vyslýchali příslušníci
děčínského oddělení Státní bezpečnosti.
Bohužel z této první demonstrace zatím
není fotodokumentace. Už tehdy se
mezi organizátory mluvilo o dalším
shromáždění v pátek 24. listopadu.
Další demonstrace se uskutečnila ve
středu 22. listopadu, a to už v 6:30
ráno, kdy se na Komenského náměstí
sešlo shromáždění zástupců středních
škol s asistencí Veřejné bezpečnosti.
Odtud se organizátoři přesunuli do
sportovní haly v Maroldově ulici, kde

Dobový graficky motiv. Odkazovalo se na
uvolňování cenzury a veřejných aktivit na
jaře 1968.
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PETICE NĚKOLIK VĚT
Petice Několik vět byl dokument
vypracovaný hnutím Charta 77 na jaře
roku 1989 a zveřejněný 29. června.
Hlavními iniciátory petice byli Václav
Havel, Jiří Křižan, Stanislav Devátý
a Alexander Vondra. Název vymyslel Jiří
Křižan. První uveřejnění petice po jejím
sepsání proběhlo vysíláním rozhlasových

stanic Hlas Ameriky a BBC, v tištěné
formě byl text uveřejněn v samizdatových
Lidových novinách.
Ihned následujícího dne byl v deníku
Rudé právo uveřejněn článek nazvaný
Kdo seje vítr, který odsuzoval autory petice
a její signatáře za snahu o „konfrontaci se
socialistickým státním zřízením“. Hlavním

terčem kritiky byly zejména známé
osobnosti, které též připojily svůj podpis
– např. Josef Kemr, Jiří Menzel, Jiří Suchý
či Daniela Kolářová. Tímto článkem došlo
k uvědomění široké veřejnosti o existenci
petice.
I když Několik vět nevybízelo ke změně
vlády, ani nebyla zpochybněna ústavně
daná vedoucí úloha KSČ, byla proti petici
vedena státními orgány (neúčinná)
protikampaň. Na podzim roku 1989 bylo
pod peticí podepsáno zhruba 40 000 lidí.
Jména signatářů petice byla pravidelně
vysílána zahraničními rozhlasovými
stanicemi Svobodná Evropa a Hlas
Ameriky. Přestože byla petice Několik vět
oficiálně kritizována, nebylo jednoduché
si jí přečíst. Museli jste znát někoho, kdo
jí znal a měl.

Výzvy k svobodným volbám jsou z doby až
po 24. listopadu. Do té doby se ani moc
o změně režimu nemluvilo. Teprve odchod
generálního tajemníka KSČ znamenal
zlom, kdy se většina lidí přestala bát.

H I S T OZ R
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Unikátní záběry Vilibalda Liebschera ml.
z demonstrace 24. listopadu u Městského
národního výboru. Je rozpoznatelné, že
zde nejsou jen studenti. Také je důležité
vědět, že v tuto dobu ještě nebylo nic
jistého. Generální tajemník komunistické
strany Československa Miloš Jakeš
odstoupil ze své funkce ten den až v 19.
hodin večer. Právě jeho rezignace ukázala
skutečnou slabost režimu.

Výzdoba výloh děčísnkých obchodů.
Rozhodnutí nepoužít násilí k potlačení
demonstrací záviselo pouze na komunistických strukturách moci. Armádu, složky
veřejné a státní bezpečnosti a vše v zemi
do té doby řídili komunisté a nebylo
zvykem poslušnost odpírat.

Tady už končí náš příbeh změny. Jsme
přesvědčeni, že tehdy si nikdo ani
neuměl představit, že bude trvat dalších
32 let, než komunisté skutečně odejdou
z politické scény.
-redakčně upravenoČlánek vznikl ve spolupráci s Oblastním
muzeem v Děčíně. Foto: archiv OMVD.
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TIP NA VÝLET ZA HRANICE

TIP NA VÝLET

MOTÝLÍ DŮM
V JONSDORFU
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Motýlí dům - v německém originále s krásně poeticky úderným názvem
Schmetterlingshaus :) - se nachází v malém německém městečku kousek za
českými hranicemi - Kurort Jonsdorf. Jak už název napovídá, dům je věnovaný
motýlům, a to především těm tropickým. Zajít sem můžete každý den včetně
nedělí a svátků od 10:00 do 18:00.
Motýlí dům funguje v Jonsdorfu už od
roku 2004 a patří mezi oblíbené turistické
cíle česko-saského pohraničí. I v sychravých
podzimních dnech se můžete ocitnout
v tropickém pralese v obklopení palem,
banánovníků, bambusovníků a samozřejmě
i motýlů.
Dojem reálného pralesa podtrhuje jezírko
s vodopádem a velké a pestrobarevné
motýly můžete nejlépe pozorovat na
všudypřítomných miskách s ovocem
a květinami. To vše se nachází v osmihranné
hale na 500 m čtverečních, kde se objevují
motýli především z Indonésie, Austrálie
i Střední a Jižní Ameriky.
Na rostlinách pak můžete najít motýlí
vajíčka, housenky i kukly, z nichž se tito
překrásní motýli líhnou. Možná zde narazíte
i na párek kosmanů bělovousých, kteří se

prohánějí v korunách stromů. Ve vstupním
prostoru a v prvním patře se pak nacházejí
různí obojživelníci, například chameleoni,
želvy, ještěrky, hadi, sklípkani a různý hmyz.
Přímo u motýlího domu je parkoviště, takže
si můžete zajet až tam. Doporučujeme si
ale udělat výlet z české strany a projít si
městečko Jonsdorf. Auto můžete zaparkovat
na české straně na parkovišti v Dolní Světlé,
odkud vede trasa po zelené až do Jonsdorfu.
V centru města se pak napojíte na žlutou
a ta vás dovede až ke Schmetterlingshausu.
Trasa je dlouhá zhruba 4,5 km, takže tam
a zpátky je to krásných 9 km.
Cestou projdete i zdejší park, v němž se
nachází velká kašna, příjemná kavárna,
jezírko a kousek od něj ptačí voliéry, kde si
můžete prohlédnout exotické ptactvo.
-es, zja-

TIP NA VÝLET

Osobně výlety testujeme
a hledáme pro vás ty nejlepší!

JONSDORFSKÉ SKALNÍ MĚSTO

Cestou zpět se můžete vydat po jiné trase, která vás provede
zdejším skalním městem (od jonsdorfského parku po zelené).
V něm můžete obdivovat až 30 metrů vysoké skalní věže, „pokličky“,
„hřiby“ a jiné útvary vzniklé působením přírodních živlů. Některé
přírodní výtvory vzniklé erozí pískovce připomínají skalní zoo.

83

PARTNEREM KŘÍŽOVKY V ENTERU JE SKI BARTOŇ SPORTS

ZÁBAVA
Kutná Hora se řadí k nejzachovalejším středověkým hornickým městům. Během 14. a 15. století byla se svými asi 10.000 obyvateli druhým největším městem v Čechách. Při zápisu Kutné
Hory na seznam UNESCO (1995) se k ní přidal i nedaleký cisterciánský... (TAJENKA).
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ZÁBAVA

najdi
všechny
obrázky

Odpovědi: 1/ Figurka jezdce na šachovnici.
2/ Tvoje jméno.

HÁDANKY

1/ Na bojovém poli jsem druhý zprava i zleva. Do boje vyrážím tak, jak
je třeba. Dva kroky vpřed a jeden vždy v bok. Tráva pode mnou se střídá
každý skok. Kdo jsem?
2/ Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají víc než ty. Víš co to je?
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PŘÍLOHA DOMOVNÍČEK

OTOČTE ENTER

NÁSLEDUJE

BUDU NEÚSTUPNÁ!

HMMM!

CAJK

Píše: Joky
Kreslí: Igor

DRUHÝ DEN

CO TO MUMLÁTE?

JESTLI NEDOSTANU PRIDÁNO,
DÁM VÝPOVED!!!

NO... JÁ… JÁ BYCH
RÁDA… POŽÁDALA O…
JEN ...
TROŠKU
PROSÍM

JAKO VYNIKAJÍCÍ PRACOVNICE
JSEM SE ROZHODLA RÍCT SI
O VYŠŠÍ PLAT!

CERNÁ KACHNA: PEVNÁ JAKO SKÁLA!

