DIVADELNÍ SEZÓNA
JE V PLNÉM PROUDU
ZDENĚK IZER
NA PLNÝ COOLE
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Akce

ZIMA 2021
Skvělé ceny
a kvalitní
servis

Vybírejte
z široké nabídky
zimních pneu

Ať si sněží. Ať si prší.
Ať si mrzne.
Nová WinterContact™ TS 870 P.
Bezpečné řešení navržené v Německu, které
si poradí s jakýmikoli zimními podmínkami.

a dalších značek.
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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

V říjnu

SLEVA

10%

PRODEJ KRMIV A POTŘEB
NEJEN PRO PEJSKY A KOČIČKY

na celý
sortiment

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

ŘÍJNOVÝ ÚVODNÍK

POZVÁNKA DO KNIHOVNY
Vážení a milí,
zdá se, že jsme v knihovně šťastně překonali covid, věříme a doufáme, že další
omezení se nám vyhnou a startujeme do
nové sezóny na plný plyn.
Stačili jste v době lockdownu přečíst
všechny knížky z domácí knihovničky? Pak
máte příležitost přijít
a pátrat, co jsme pro
vás nového zakoupili.
Knižní trh se nezastavil
a i my jsme pro vás
připravili novou krásnou beletrii i nejrůznější publikace.
Ale naše knihovna již
dávno není jen půjčování papírových a elektronických knížek.
Nabízíme kolem sedmdesáti dlouhodobých kurzů, stačí si jen vybrat. Chcete tipy? Tak třeba mediální kurzy
s děčínskou rodačkou, herečkou a fotografkou Bárou Milotovou. Lektor Karel Suchánek je na roztrhání v přehršli hudebních
kurzů, ale máme i nového skvělého lektora
hry na saxofon Humberta Sólorzána. Stále
větší popularitu si získávají výtvarné kurzy,
např. keramické jsou již téměř zaplněné...
Stihli jste se přihlásit? Naše kurzy nabízíme
za výhodnou cenu, ale například jazykové
dopolední kurzy jsou ještě cenově výhodnější – primárně jsou nabízeny seniorům,
ale rádi uvítáme každého, komu vyhovuje
dopolední termín. Senioři, ale především
seniorky, si rády přijdou každé páteční do-

poledne zacvičit pod vedením profesionální trenérky.
Knihovna je místem setkávání, snažíme
se být jakýmsi obývákem města a pobyt
se snažíme co možná nejvíc zpříjemnit.
Možná uvítáte otevření nové recepce
u hlavní půjčovny a studovny, kde se dozvíte o všech akcích a nabídkách knihovny.
Určitě si nenechte ujít
besedu s renomovaným autorem Jaroslavem Rudišem již 4.
října (autor známého
románu Nebe pod
Berlínem nebo např.
scénářů k filmům
Grandhotel či Národní
třída). Pokračujeme
v procházkách Děčínem
s městským architektem, v organizování
hudebních i vlastivědných večerů, výtvarných workshopů
a finišujeme s přípravami na Den pro
dětskou knihu, který se uskuteční první
adventní sobotu.
Tohle všechno a ještě mnoho dalšího
nabízíme pro širokou veřejnost, a to
většinou zdarma nebo jen za symbolický
poplatek. Více najdete zde v Enteru, na
našem webu či Facebooku.
A nezapomeňte, že půjčujeme i v neděli
odpoledne!
Mgr. Ladislav Zoubek
ředitel děčínské knihovny
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TÉMA MĚSÍCE

MĚSTSKÉ DIVADLO:
NOVÁ SEZÓNA
ÚSPĚŠNĚ ZAHÁJENA
Nová divadelní sezóna byla v Městském divadle Děčín zahájena v úterý 28.
září. Slavnostní večer začal ve foyer vernisáží maleb Petra Bareše a prvním
představením se stala hra Milionový údržbář s Veronikou Freimanovou
a Petrem Nárožným v hlavních rolích. Naplněný sál vypovídal o tom, jak moc
se diváci do svého oblíbeného divadla po dlouhé pauze těšili. Sál děčínského
divadla letos slaví už 120 let od svého otevření. Na počátku 20. století zde
totiž fungovalo varieté, které bylo v roce 1918 rozšířeno o jeviště a provaziště.
Nyní divadlo prošlo rozsáhlejší rekonstrukcí, a tak se diváci kromě představení
mohou těšit například i na nově vymalované prostory, které si kvůli uzavření
v uplynulé sezóně ještě nemohli pořádně prohlédnout. Na nadcházející sezónu
i novinky jsme se zeptali ředitele divadla MgA. Jiřího Trnky.
Městské divadlo Děčín vplulo do
nové sezóny. Na jaký program se
diváci mohou těšit?

6

V zásadě je to program z loňského podzimu,
který jsme nerealizovali vzhledem ke
covidovému lockdownu, který trval celou

loňskou sezónu. Nové premiéry se objevují
až teď v září, takže mi vlastně ani nic jiného
nezbylo. Nicméně jsou to skvělé kusy.
Těžko bych dělal reklamu na to či ono. Ať
je to Dejvické divadlo, Palmovka anebo
Liberec s operetou, všechno má vysokou
úroveň a nechci nic vyzdvihovat zvlášť.

Předně chci říci, že divadlo je po celkové
sanaci, neboť zde byl zásadní problém se
statickým ukotvením budovy. Následně
pak došlo ke kompletní rekonstrukci
interiéru divadelního sálu včetně balkónů,
schodišť a foyeru divadla. Vlastně to před
rokem téměř nikdo neviděl, takže to bude
pro diváky novinka. A ano, pokračovali jsme
v drobných úpravách mnoha dalších věcí,
například zadní části divadla u Jílovského
potoka, spodních pater pod jevištěm, kde
jsou staré šatny atd.

hezké něco divadelního udělat. A to přímo
u divadla. A my už jsme u divadla léta
piplali ten náš malý amfiteátřík u kašny.
Takové divadelní nádvoří. Jsem tudíž moc
rád, že po osm letních středečních večerů
v červenci a v srpnu tahle akce proběhla.
Byla to malá představení a koncerty
většinou divadelních herců a hereček.
Hezké letní zpestření.

TÉMA MĚSÍCE

Čas, který nemohl být věnován
běžnému chodu divadla, byl
využit k rekonstrukci, kdy došlo
k úpravě umělecké výzdoby a výmalbě divadelního sálu, úpravě
vzduchotechniky a dalším pracem.
Proběhly od té doby ještě nějaké
další úpravy?

Nová výmalba interiéru divadla

Uvažujete o využití tohoto formátu
i pro příští rok?

MgA. Jiří Trnka

Letošní novinkou se stalo Malé
divadelní léto, kdy se každou
prázdninovou středu odehrávalo
nějaké představení, a to ve
venkovních prostorech u kašny před
divadlem. Kde se tento nápad vzal?
Zrodil se v hlavě mé a v hlavě pana Kočky,
nového nájemce divadelní kavárny. Říkali
jsme si, že po tom ročním půstu by bylo

Do budoucna by něco takového mohlo
fungovat, ale spíše omezeně, možná více
hudebně. My jsme letos těžili z toho, že
Teplická ulice se opravovala, nebyla tu
žádná doprava, a tak měla představení
relativní klid. Když přeci jenom nějaké
auto tu a tam prokodrcalo ulicí, výrazně to
ovlivnilo slyšitelnost především hraných
– tedy mluvených produkcí. Za plného
provozu na Teplické to na divadlo před
divadlem moc nevidím. Ale v této situaci
po coroně, v tomto čase uzavření Teplické
ulice - tak za těchto okolností to určitě mělo
smysl.
Letošní léto dalo vzniknout i spolupráci s děčínským Pivovarem
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My jsme se s pivovarem Nomád dohodli již
před rokem. Ale nešlo otevřít. Nejen divadlo,
ale ani divadelní pub. Takže divadelní pub

otevřel až teď v létě a zkusili jsme spolu
rozjet celou spolupráci právě uspořádáním
„Malého divadelního léta“. Nicméně hlavní
zátěžová zkouška naší spolupráce proběhne
až teď, když začne sezóna. Jsem nesmírně
šťastný, že některá představení začala plnit
i druhý balkon. To jsem ve skutečnosti po
znepokojivých zprávách z Prahy, kde v září
sály vyprodané rozhodně nebyly, velmi
šťastný. No a hodně lidí v divadle znamená
hodně lidí v divadelním pubu, a tak rostou
nároky na rychlou obsluhu. Takže nám
všem držím palce.

Na co se vy osobně nejvíce těšíte
v nové divadelní sezoně?
Já se těším na tu sezónu jako takovou.
Dvě poslední sezóny byly… , no… , jaké
byly. Já si moc přeji, aby to proběhlo
prostě normálně. Dobře, třeba s jistými
hygienickými omezeními, ale normálně
řádně a celé, se vším všudy. Protože si

TÉMA MĚSÍCE

Nomád, který zde vytvořil “divadelní
pub” jako svou druhou základnu.
Jednalo se pouze o sezónní záležitost
nebo tato spolupráce bude trvat
i nadále?

myslím, že do třetice, kdyby se stalo to,
co dvakrát již, znamenalo by to jistým
způsobem konec starých časů. Těžko bych
pak obnovoval systém našeho abonmá
ve stávající podobě. A i proto tahle sezóna
začíná na Svatého Václava, abychom
u příležitosti 120 let od otevření sálu
divadla v Podmoklech (otevřeno 1901),
měli přímluvce i tam nahoře.
Děkuji za rozhovor.

-es-
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KINO
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 a díky jeho upřímné otevřenosti
vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se
doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl. Zároveň
v něm nechybí Gottův nadhled a humor. Film Karel není a nemá být přehlídkou
nesporné slávy Karla Gotta a jeho pěveckého talentu a úspěchů. Režisérka Olga
Malířová Špátová vstoupila se svou kamerou tam, kde sláva končí a kde se
z fenomenálního Zlatého slavíka Karla Gotta stává pouze Karel, nadšený malíř,
milující manžel a táta svých dcer. Tvůrci totiž zachytili Karla Gotta nejen při jeho
vystoupeních nebo při setkáních s fanoušky u nás i v Hamburku, ale především
v jeho domácím prostředí. Ať už v Praze, na chalupě nebo na vsi, kde trávil
dětství. Zpěvák se ve filmu vydává po stopách svého života na místa, která sehrála
v jeho životě důležitou roli. Odhaluje neznámé zákulisí koncertů i svůj život
s rodinou a soukromí, které si jinak snaží s pokorou a láskou chránit. Díky upřímné
otevřenosti Karla Gotta mohou diváci vidět autentický a jedinečný filmový portrét
plný nečekaných vzpomínek.
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Vaši nemovitost prodáme
za vyšší cenu,
než kdybyste
ji prodávali sami.
+420 776 471 605

regina.maresova@re-max.cz

www.re-max.cz/reginamaresova

KINO

VENOM 2
JE PODLE REŽISÉRA
MILOSTNÝM PŘÍBĚHEM
Naším dalším říjnovým kinotipem je pokračování úspěšného sci-fi filmu Venom
inspirovaného jednou z nejslavnějších komiksových postav společnosti Marvel.
Před kamerou v režii Andyho Serkise se tentokrát potkali hned čtyři herečtí
nositelé oscarových nominací.
Vedle Toma Hardyho a Woodyho Harrelsona, který si zahraje sériového vraha prchajícího z vězení, k nim patří i Naomie Harrisová a Michelle Williamsová. Pokračování
snímku Venom ohlásilo původně svou
premiéru již na loňský podzim, kvůli pandemii se však datum o rok odsunulo. Navíc
musel Venom 2 hledat volný termín mezi
starty jiných odložených komiksů včetně
Spider-Mana.
Zajímavě o snímku pohovořil režisér
Andy Serkis. Ten v novinářském presskitu
snímek popisuje jako milostný příběh
mezi symbiotickým vesmírným organismem a jeho hostitelem. Platí tu všechna
pravidla běžných romancí. Jsou tu vrcholy,
pády i nejrůznější úskalí. Oba dva si navzájem způsobují spoustu stresu a skoro se
nenávidí, ale zároveň jeden bez druhého
nedovedou být.

Snímek možná zároveň rovnou připravuje
půdu pro záporáka zvažovaného Venoma
3. Ve filmu vystupuje detektiv Patrick Mulligan (Stephen Graham), který je zhrzený
z toho, že poslední rozhovor s vrahem
Cletusem Kasadym (Carnage) nepovede
on, ale reportér Eddie Brock. Detektiv se
cítí celoživotně zneuznaný a dusí v sobě
hodně negativních emocí. V komiksových
předlohách se nakonec Mulligan mění
v symbionta jménem Toxin, jenž je v komiksech považovaný za toho vůbec nejnebezpečnějšího, tak uvidíme, zda se filmaři
touhle cestou vydají. Film “Venom 2: Carnage přichází” promítá Kino Sněžník od
14.10., a to v originální verzi s titulky i v českém dabingu.
-redakčně upraveno-
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KINO
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Pá 1.10.

17.30
20.00

Minuta věčnosti
Není čas zemřít

So 2.10.

15.00
17.00
20.00

100% vlk
Není čas zemřít
Minuta věčnosti

Ne 3.10.

15.00
17.00
20.00

100% vlk
Není čas zemřít
Supernova

Po 4.10.

19.00

Pompeje - Město hříchu | výtvarné umění v kině

Út 5.10.

17.30
20.00

Zrcadla ve tmě
Festival pana Rifkina

St 6.10.

17.30
20.00

Festival pana Rifkina
Zrcadla ve tmě

Čt 7.10.

17.30
20.00

Myši patří do nebe
Karel | dokument

Pá 8.10.

17.00
20.00

Karel | dokument
Minuta věčnosti

So 9.10.

15.00
18.45

Karel | dokument
Boris Godunov | Opera MET

Ne 10.10.

15.00
17.30
20.00

Myši patří do nebe
Karel | dokument
Není čas zemřít

Po 11.10.

19.00

Malířka a zloděj | dokument

Út 12.10.

10.00
17.30
20.00

Matky
Karel | dokument
Ada | horor

St 13.10.

17.30
20.00

Karel | dokument
Titan

Čt 14.10.

17.30
20.00

Láska na špičkách
Venom 2: Carnage přichází | titulky

Pá 15.10.

17.30
20.00

Láska na špičkách
Venom 2: Carnage přichází | titulky

So 16.10.

15.00
17.30
20.00

Myši patří do nebe
Láska na špičkách
Venom 2: Carnage přichází | dabing

Vlk a lev: Nečekané přátelství
Venom 2: Carnage přichází | dabing
Zpráva

Po 18.10.

19.00

Miloval jsem svou ženu

Út 19.10.

17.30
20.00

Vlk a lev: Nečekané přátelství
Zpráva

St 20.10.

17.30
20.00

Láska na špičkách
Zpráva

Čt 21.10.

17.00
20.00

Poslední souboj
Duna | titulky

Pá 22.10.

16.00
19.00

Rozbitý robot Ron
Duna | dabing

So 23.10.

15.00
18.45

Rozbitý robot Ron
Oheň v kostech | Opera MET

Ne 24.10.

14.30
17.00
20.00

Rozbitý robot Ron
Duna | dabing
Poslední souboj

Po 25.10.

19.00

Milan Kundera: Od Žertu k Bezvýznamnosti | dokument

Út 26.10.

10.00
17.30
20.00

Jan Werich: Když už člověk jednou je… | dokument
Moje slunce Mad
Duna | titulky

St 27.10.

17.30
20.00

Moje slunce Mad
Halloween zabíjí | horor

Čt 28.10.

15.00
17.30
20.00

Addamsova rodina 2
Kurz manželské touhy
Karel | dokument

Pá 29.10.

17.30
20.00

SEAL TEAM: Pár správných tuleňů
Paroží | horor

So 30.10.

15.00
17.30
20.00

Addamsova rodina 2
Kurz manželské touhy
Halloween zabíjí | horor

Ne 31.10.

15.00
17.30
20.00

SEAL TEAM: Pár správných tuleňů
Kurz manželské touhy
Miluj svého robota

KINO

15.00
17.30
20.00

KINO SNĚŽNÍK – KALENDÁŘ PŘEDSTAVENÍ

Ne 17.10.
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KINO SNĚŽNÍK

Aktuální program si prosím vždy předem ověřte na www.kinosnezik.cz.
Prosíme, mějte u sebe při návštěvě kina respirátor.

KINO

MINUTA VĚČNOSTI | DRAMA

1., 2., 8. 10 | pá /17.30/ so, pá /20.00/

ČR / 2021 / premiéra / 81' / 130,- Kč. Režisér a scenárista Rudolf Havlík na
Islandu v extrémních podmínkách divoké přírody natočil komorní dobrodružné
drama Minuta věčnosti. V hlavních rolích otce a dcery se představují Jiří Langmajer
a Martina Babišová. Režie: R. Havlík. Hrají: J. Langmajer, M. Babišová, D. Švehlík, aj.

NENÍ ČAS ZEMŘÍT | AKČNÍ

1. – 3., 10. 10. | pá /20.00/
so /17.00/ ne /17.00/ ne /20.00/

Velká Británie, USA / 2020 / premiéra / 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.

100% VLK | ANIMOVANÝ / KOMEDIE / RODINNÝ

2., 3. 10. | so, ne /15.00/

Austrálie / 2020 / prem. / 96' / dab. / 130,- Kč, děti 110,- Kč. Čtrnáctiletý Freddy
vypadá jako obyčejný kluk, ale není obyčejný a není ani úplně člověk. Patří do starého
rodu vlkodlaků a těší se na svou první proměnu ve vlka. Je trochu potrhlý, ale až se
stane skutečným vlkodlakem, bude z něj vážený člen smečky. Režie: A. Stadermann.

SUPERNOVA | DRAMA

3. 10. | ne /20.00/

Velká Británie / 2020 / prem. / 93' / 12+ / tit. / 120,- Kč. Držitel Oscara COLIN
FIRTH (Králova řeč, Láska nebeská...) a nominant na Oscara STANLEY TUCCI (Pevné
pouto, Ďábel nosí Pradu, Hunger Games) se spolu vydávají na dojemný road trip a díky
jejich hereckým výkonům to bude pořádná jízda! Režie: H. MacQueen. Hrají: C. Firth, aj.
= JE VELKÁ ŠKODA TENHLE FILM NEVIDĚT! ENTER DOPORUČUJE :)
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POMPEJE - MĚSTO HŘÍCHU |

DOKUMENTÁRNÍ, UMĚNÍ V KINĚ

4. 10. | po /19.00/

Italie / 2021 / prem. / 83' / 12+ / tit. / 100,- Kč. Pompeje jsou unikátním místem,
které každoročně navštíví více než čtyři miliony lidí z celého světa. O jeho utajované,
nespořádané historii se ale obecně mnoho neví. Napravuje to dokumentární snímek
Pompeje – město hříchu. Režie: P. Corsicato. Hrají: Filmem provází: I. Rossellini.

ZRCADLA VE TMĚ | DRAMA / KOMEDIE

5., 6. 10. | út /17.30/ st /20.00/

FESTIVAL PANA RIFKINA | KOMEDIE

KINO

ČR / 2021 / premiéra / 83' / 12+ / 100,- Kč. Tanečnice Marie (Alena Doláková)
a její přítel František se snaží zachránit svůj vztah pomocí odpovědí na 36 otázek, díky
kterým se podle vědců zamilujete do kohokoliv. Jenže čerstvě třicetiletá Marie má
plnou hlavu jiných, mnohem důležitějších otázek. Režie: Š. Holý. Hrají: A. Doláková, aj.

5., 6. 10. | út /20.00/ st /17.30/

USA / 2021 / premiéra / 92' / 12+ / tit. / 120,- Kč
Příběh nové komedie legendárního režiséra a scenáristy Woodyho Allena vypráví
o jeho největší lásce – o magii, kterou dokáže vytvořit stříbrné plátno. Režie: W. Allen,
Hrají: W. Shawn, G. Gershon, E. Anaya, L. Garrel, Ch. Waltz, S. Guttenberg, aj.

MYŠI PATŘÍ DO NEBE

ANIMOVANÝ / DOBRODRUŽNÝ / KOMEDIE

7., 10., 16. 10. | čt /17.30/ ne, so /15.00/

ČR, F, PL, SK / 2021 / prem. / 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.

KAREL | DOKUMENTÁRNÍ

7. – 10., 12., 13., 28. 10. | čt /20.00/
pá /17.00/ so /15.00/ ne, út, st /17.30/ čt /20.00/

ČR / 2020 / prem./ 127' / 130,- Kč.Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý
pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. Renomovaná režisérka natáčela s Karlem Gottem
po dobu celého jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní
až intimní pohled na život slavného zpěváka. Režie: O. Malířová Špátová. Hrají: K. Gott.
= JE VELKÁ ŠKODA TENHLE FILM NEVIDĚT! ENTER DOPORUČUJE :)
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MALÍŘKA A ZLODĚJ | DOKUMENTÁRNÍ

11. 10. | po /19.00/

Norsko / 2020 / premiéra / 102' / 15+ / tit. / 80,- Kč
Mladá česká umělkyně Barbora Kysilková žijící v Oslu je zoufalá z krádeže dvou svých
obrazů. U soudu osloví jejich zloděje a poprosí jej, aby jí stál modelem pro portrét.
Režie: B. Ree. Hrají: K. Bertil-Nordland, B. Kysilková, Ø. Stene, aj.

KINO

MATKY | KOMEDIE

12. 10. | út /10.00/
ČR / 2021 / repríza / 12+ / 60,- 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.
Režie: V. Moravec. Hrají: H. Vagnerová, P. Hřebíčková, S. Nováková, G. Marcinková, aj.

ADA | THRILLER / DRAMA / HOROR

12. 10. | út /20.00/

Island, Švédsko, Polsko / 2020 / premiéra / 106' / 15+ / tit. / 130,- Kč
Mysteriózní islandská balada o daru mateřské lásky, který se může snadno změnit
v nejstrašnější prokletí. Režie: V. Jóhannsson. Hrají: N. Rapace, H. Snaer Gudnason,
B. Hlynur Haraldsson, aj.

TITAN | DRAMA / MYSTERIÓZNÍ / THRILLER

13. 10. | st /20.00/

Francie, Belgie / 2021 / premiéra / 108' / 12+ / tit. / 110,- Kč
Po sérii nevysvětlitelných trestných činů se otec setká se synem, který byl deset
let nezvěstný. Titan: kov vysoce odolný vůči teplu a korozi se slitinami s vysokou
pevností v tahu. Režie: J. Ducournau. Hrají: V. Lindon, A. Rousselle, G. Marillier, aj.

LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
KOMEDIE / ROMANTICKÝ

14. – 16., 20. 10. | čt, pá, so, st /17.30/

ČR / 2021 / premiéra / 94' / 130,- Kč. Příběh romantické komedie je zasazen do
malého města a okolí na Broumovsku. Dramatická krajina koresponduje s náladami
hlavní hrdinky Terezy (36), bývalé primabaleríny Národního divadla, která po úrazu
skončila kariéru profi tanečnice. Režie: P. Zahrádka. Hrají: V. Kerekes, O. Veselý, aj.

NOVINKY
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PITT A CLOONEY OPĚT POHROMADĚ?

Mezi velkými hollywoodskými studii právě zuří nová bitva. Filmová
studia se údajně v těchto dnech přetahují o práva na nový thriller
s dvojící herců George Clooney a Brad Pitt. O zápletce se toho pak
zatím příliš neví, podle všeho se ale snímek bude točit okolo dvojice
konkurenčních „fixerů“, kterým je přidělena ta samá práce. O scénář
a režii se pak má postarat Jon Watts.

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

14. – 17. 10. | čt, pá, so /20.00/
ne /17.30/

USA / 2021 / premiéra / 98' / tit., dab. / 12+ / 130,- 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.

VLK A LEV: NEČEKANÉ PŘÁTELSTVÍ
DOBRODRUŽNÝ / RODINNÝ

17., 19. 10. | ne /15.00/ út /17.30/

ZPRÁVA | DRAMA / HISTORICKÝ / VÁLEČNÝ

KINO

Francie / 2021 / premiéra / dabing / 99' / 120,- Kč
Dvacetiletá dívka Alma přeruší své studium hry na piano a odjede na nějaký čas
na chatu po svém dědečkovi, která leží na ostrově uprostřed majestátní kanadské
divočiny. Režie: G. de Maistre. Hrají: G. Greene, M. Kunz, Ch. Carrick, aj.

17., 19., 20. 10. | ne, út, st /20.00/

ČR / 2021 / premiéra / 94' / 12+ / 120,- Kč
Druhá světová válka, 7. duben 1944. Pro tisíce vězňů z celé Evropy ve špinavých
barácích a s jídlem na příděl den jako kterýkoliv jiný. Zatímco ostatní chtějí jen přežít,
skupinka vězňů připravuje útěk. Režie: P. Bebjak. Hrají: N. Czuczor, P. Ondrejička, aj.

MILOVAL JSEM SVOU ŽENU | ROMANTICKÝ

18. 10. | po /19.00/

Maďarsko, Německo, Itálie / 2021 / premiéra / 169' / 12+ / tit. / 110,- Kč
Námořní kapitán Jacob Störr se v kavárně vsadí s přítelem, že se ožení s první ženou,
která do místnosti vstoupí. A vstoupí Lizzy. Režie: I. Enyedi. Hrají: L. Seydoux, L.
Garrel, J. Trinca, L. Wedler, S. Coppo, G. Naber, S. Rubini, J. Hader, aj.

POSLEDNÍ SOUBOJ | DRAMA / HISTORICKÝ

21., 24. 10. | čt /17.00/ ne /20.00/

USA / 2021 / premiéra / 152' / tit. / 15+ / 130,- Kč
Příběh se odehrává ve Francii 14. století a je o posledním oficiálním, Francií
posvěceném duelu mezi dvěma muži. Jean de Carrouges a Jacques Le Gris jsou
přátelé, ze kterých se stanou rivalové. Režie: R: Scott. Hrají: M. Damon, A. Driver aj.
= JE VELKÁ ŠKODA TENHLE FILM NEVIDĚT! ENTER DOPORUČUJE :)

Studia Illumination Entertainment a Universal teď oznámila novou
adaptaci legendární herní série Super Mario Bros. Připravovaný
animovaný film už má navíc i hlasové obsazení, které nejspíš
fanoušky celkem potěší. V hlavní roli totiž diváci uslyší Chrise Pratta,
kterého dále doplní Anya Taylor-Joy a další.

NOVINKY

FILMOVÝ SUPER MARIO
NABÍRÁ OBSAZENÍ
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DUNA | DOBRODRUŽNÝ / DRAMA / SCI-FI

21., 22., 24., 26. 10. | čt /20.00/ pá
/19.00/ ne /17.00/ út /20.00/

USA / 2021 / premiéra / 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.
Režie: D. Villeneuve. Hrají: T. Chalamet, R. Ferguson, J. Brolin, Zendaya, aj.

ROZBITÝ ROBOT RON

KINO

ANIMOVANÝ / RODINNÝ

22. – 24. 10. | pá /16.00/ so /15.00/
ne /14.30/

USA, VB / 2021 / prem. / 107' / dab. / 130,- Kč, děti 110,- 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.

MILAN KUNDERA: OD ŽERTU K BEZVÝZNAMNOSTI
DOKUMENTÁRNÍ

25.10. | po /19.00/

ČR / 2021 / premiéra / 95' / 110,- Kč. Proč dílo Milana Kundery tak zaujalo po
celém světě? Proč odešel do Francie a začal psát ve francouzštině? Co je za tím,
že bránil překladům svých posledních románů do češtiny? Nebo že se vyhýbá
kamerám a publicitě? Režie: M. Šmídmajer. Hrají: M. Uhde, J. Bartoška, J. Kačer, aj.

JAN WERICH: KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE…
DOKUMENTÁRNÍ

26. 10. | út /10.00/

ČR / 2021 / repríza / 105' / 50,- Kč
Po čtyřech desetiletích od smrti jedné z největších legend českého divadla Jana
Wericha vznikl jeho první velký filmový dokumentární portrét. Režie: M. Šmídmajer,
M. Slunečko. Hrají: J. Werich (a.z.), J. Suchý, Z. Svěrák, J. Bohdalová, P. Taussig, aj.

MOJE SLUNCE MAD | ANIMOVANÝ, DRAMA

26., 27. 10. | út, st /17.30/

ČR, Slovensko, Francie / 2021 / premiéra / 85' / 12+ / dab. / 100,- Kč
Helena opouští všední život v rodné Praze, aby se v Kábulu vdala za svého
milovaného spolužáka Nazira. Pod jménem Herra začíná v exotickém prostředí
novou životní etapu. Režie: M. Pavlátová. Hrají: Z. Stivínová, H. Čermák, I. Trojan, aj.
= JE VELKÁ ŠKODA TENHLE FILM NEVIDĚT! ENTER DOPORUČUJE :)

HALLOWEEN ZABÍJÍ | HOROR

27., 30. 10. | st, so /20.00/

USA / 2021 / premiéra / 105' / 15+ / tit. / 130,- Kč. Některé netvory je fakt
těžké zabít. Tak třeba Michael Myers, legendární tichý zabiják s bílou maskou, už
úspěšně uniká přes čtyřicet let. Horor Halloween zabíjí je další kapitolou v úspěšné
a mimořádně houževnaté sérii. Režie: D. Gordon Green. Hrají: J. Lee Curtis, J. Greer, aj.

ADDAMSOVA RODINA 2 | ANIMOVANÝ, RODINNÝ

28., 30. 10. | čt, so /15.00/

KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
KOMEDIE

28., 30., 31. 10. | čt, so, ne /17.30/

ČR / 2021 / premiéra / 90' / 12+ / 140,- Kč
Film pro partnerské dvojice se smyslem pro humor. Pro ty, kteří po sobě chtějí spíš
toužit, než se láskou udusit nebo rovnou uškrtit. V příběhu není protagonistou tygr
na útěku, ale žena se sebeúctou. Režie: R: Bajgar. Hrají: V. Kotek, J. Bartoška, aj.

SEAL TEAM: PÁR SPRÁVNÝCH TULEŇŮ
ANIMOVANÝ / RODINNÝ

29., 31. 10. | pá /17.30/ ne /15.00/

Jihoafrická republika / 2021 / prem. / 98' / dab. / 130,- Kč, děti 110,- Kč
Statečný mladý tuleň Quinn už má plné zuby žraločích nájezdů na svou vesnici.
Rozhodne se proto sestavit speciální tulení jednotku, která tyto žraločí teroristy
vyžene z jejich území nadobro! Režie: G. Cameron. Hrají: P. Pagáčová, K. Hádek, aj.

PAROŽÍ | HOROR / MYSTERIÓZNÍ

29. 10. | pá /20.00/

USA / 2020 / prem. / 100' / 15+ / tit. / 120,- Kč. Na hororu s názvem Antlers
(Paroží) se sešli producent Guillermo del Toro a režisér Scott Cooper. Ve městečku
Antlers učitelka z Oregonu a její bratr, místní šerif, objeví, že mladý student skrývá
děsivé tajemství s děsivými následky. Režie: S. Cooper. Hrají: K. Russell, aj.
= JE VELKÁ ŠKODA TENHLE FILM NEVIDĚT! ENTER DOPORUČUJE :)

KINO

USA, Velká Británie, Kanada / 2021 / prem. / 93' / dab. / 130,- Kč, děti 110,- Kč
Vyrazte na letní dovolenou s Addamsovou rodinou, která svým nevšedním
a podivným chováním terorizuje nové kraje. Addamsova rodina 2 opět v kinech již
brzy. Režie: G. Tiernan, C. Vernon. Hrají: Ch. Grace Moretz, Ch. Theron, O. Isaac, aj.

MILUJ SVÉHO ROBOTA | KOMEDIE / ROMANTICKÝ / SCI-FI

31. 10. | ne /20.00/

KINO

Německo / 2021 / premiéra / 105' / 12+ / tit. / 110,- Kč
Alma je vědkyně ve slavném Pergamonském muzeu v Berlíně. Aby získala pro
svou práci finanční prostředky na výzkum, je přesvědčena, aby se zúčastnila
mimořádného experimentu. Režie: M. Schrader. Hrají: M. Eggert, D. Stevens, aj.

KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ
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Kontakt: Kino Sněžník - www.kinosneznik.c
z
tel.: 412 531 431 - Po-Ne 15.00-20.00

NOVINKY

= JE VELKÁ ŠKODA TENHLE FILM NEVIDĚT! ENTER DOPORUČUJE :)

22

POKRAČOVÁNÍ PÁNA TYGRŮ
OFICIÁLNĚ POTVRZENO

Netflix potvrdil to, o čem se již nějaký ten týden spekulovalo.
Úspěšná minisérie Pán tygrů se totiž oficiálně opravdu dočká
druhé řady. A co víc, nová minisérie by měla na nejpopulárnější
streamovací službu dokonce dorazit nečekaně ještě před koncem
tohoto roku.

KINO

SEZÓNA 2021/22
NEJVĚTŠÍ OPERNÍ HVĚZDY
VE VAŠEM KINĚ
BORIS GODUNOV
Sobota 9. 10. /18.45/
USA / 2021 / premiéra / přímý přenos / 140' / tit. / 300,- Kč
Basista René Pape patří k nejlepším současným interpretům role Borise Godunova,
cara, jehož trýzní touha po moci, které se však zároveň děsí. Musorgského mistrovské
dílo, které je jedním z pilířů ruského operního repertoáru, bude řídit Sebastian Weigle
v jeho původní verzi z roku 1869. Režie: S. Wadsworth. Hrají: R. Pape, D. Butt Philip, aj.

OHEŇ V KOSTECH
Sobota 23. 10. /18.45/
USA / 2021 / premiéra / přímý přenos / 160' / tit. / 300,- Kč
Hudební ředitelMetYannickNézet-SéguinbudeříditoperníadaptacirománuCharlese
M. Blowa, jejímž autorem je Terence Blanchard, skladatel, jazzový muzikant a nositel
ceny Grammy. Met tak poprvé ve své historii uvede operu černošského skladatele.
Libreto napsala filmová režisérka Kasi Lemmons. Režie: J. Robinson a C. A. Brown.
Hrají: A. Blue, L. Moore, W. Liverman, aj.

www.metopera.cz

Herec Ewan McGregor prozradil, že hlavní produkce na seriálu již
skončila, nyní tak projekt vstoupil do postprodukce, než konečně
dorazí na streamovací službu Disney+ někdy během příštího
roku. Herec pak prozradil, že si natáčení extrémně užil, zejména
spolupráci s režisérkou Deborah Chow (The Mandalorian) nebo
zapojení nových technologií.

NOVINKY

SERIÁLOVÝ OBI-WAN JE NATOČEN
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Březiny 211 | 405 02 Děčín 2

Vhodný dárek pro vaše
blízké nebo obchodní
partnery.

189 Kč
250 g

NEPROSPĚTE
ZIMU
L I M I T O VA N Á E D I C E
ZIMNÍ KÁVY

Nakupujte v naší prodejně
nebo na e-shopu

caffe08.cz
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DIVADLO

so 2.10.
17:00

KDY TO BYLO NAPOSLEDY?

DIVADLO STARBAG | TÝDEN NEJEN PRO SENIORY

ne 3.10.
15:00

JDEME NA JEŽKA

DIVADLO

Skvělá absurdní komedie ukazující mnoho důvodů, které muži v manželství
často podceňují, aniž by si uvědomili, že jim přitom může jít o život. V hlavích roli
Jan Szymik a Radka Stupková. Délka 90 minut.
Vstupné ZDARMA.

TÝDEN NEJEN PRO SENIORY

Vystoupí Ondřej Ruml s Matejem Benko Quintetem. Staré šlágry z Osvobozeného
divadla, když ještě zpíval Voskovec s Werichem.
Vstupné ZDARMA.

út 5.10.
19:00

DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE

Jde o náhradní termín, zakoupené vstupenky jsou stále platné.
Vstupné: 390,- Kč.
Sponzorem koncertu je Constellium.

27

st 6.10.
19:00

LOBKOWICZ TRIO

1. KONCERT ABONENTNÍHO CYKLU KPH 2021/22

K

DIVADLO

Lukáš Klánský – klavír, Jan Mráček – housle, Ivan Vokáč – violoncello.
Špičkoví čeští interpreti, uznávaní sólisté a komorní hráči, tři nepřehlédnutelné
osobnosti současného interpretačního umění.
Program: Robert Schumann: Klavírní trio č. 1, d moll, op. 63, Maurice Ravel
– Piano trio a moll.
Vstupné: 160,- Kč.
Sponzorem cyklu KPH je pan Valdemar Grešík.
Koncert podporuje Nadace Český hudební fond Praha.

čt 7.10.
19:00

DEKKADANCERS

STABAT MATER | BALET | PREMIÉRA

D1

V rámci hudebního festivalu Lípa Musica 21.
Hudba: Marco Rosano.
Zpěv ze záznamu: Andreas Scholl choreografie: Ondřej Vinklát, Stěpán Pechar.
Tančí: N. Sneiderová, O. Vinklát, Š. Pechar.
Vstupné: 400, 300, 250,- Kč.

ne 10.10.
15:00

VODNÍK ČESÍLKO
DIVADLO SCÉNA ZLÍN

Česílko je důvtipný vodník, který bydlí v rybníčku, spolu s kaprem Osmikiláčem.
Přijďte se podívat na pohádku, podle dnes již klasického večerníčku.
Vstupné: 50, 40, 30,- Kč.
Sponzorem nedělních pohádek je Silisan s.r.o.

út 12.10.
19:00

VRAŽDA SEXEM

DIVADELNÍ SPOLEK KAREL ČAPEK DĚČÍN

Dobročinné představení ve prospěch zdravotníků bojujících proti Covidu.
Zadáno.
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čt 14.10.
19:00

NETOPÝR

JOHANN STRAUSS | DIVADLO F. X. ŠALDY LIBEREC

D2

pá 15.10.
19:00

SMRT MU SLUŠÍ

DANIEL HRBEK | ŠVANDOVO DIVADLO

DIVADLO

Na začátku byl malý žertík... nejslavnější opereta krále valčíků. Jen několik operet
z obrovského množství děl tohoto žánru si dodnes udrželo svojí zvláštní přitažlivost – Netopýr je rozhodně jednou z nich. Režie: Martin Otava. Hudební
nastudování: František Babický. Dirigent: Miriam Němcová.
Délka představení: 3:15. Čas přestávky: 19.50 a 21.15.
Vstupné: 350, 330, 310, 200,- Kč. BUS

D3

Režisér: Daniel Hrbek. Hrají: Robert Jašków, Michal Dlouhý, Kamil Halbich,
David Punčochář, Miroslav Hruška, Natálie Řehořová.
Bob Barel je diváky milovaný seriálový herec a kritiky nenáviděný divadelní herec.
Nyní je však na dosah získání ceny Thálie za nejlepší herecký výkon. Od vítězství
ho dělí jen jediné - hlas obávaného kritika, který ve volném čase na objednávku
pořádá koncerty navazující na bytové divadlo Vlasty Chramostové. Komedie
napsaná přímo pro Švandovo divadlo je nekompromisním nahlédnutím do hloubi divadelních útrob.
Délka: 2 hod 20 min včetně přestávky.
Vstupné: 350, 320, 290, 200,- Kč.
Sponzorem skupiny D3 je Ing. Aleš Klaudy.
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čt 21.10.
18:00

JIZERSKÁ 50 | VIDĚNA ŠESTI
VERNISÁŽ VE FOYER

Umělecký projekt Jizerská 50 / Viděna šesti představuje díla předních českých fotografů, kteří se nechali inspirovat nejslavnějším českým závodem v běhu na lyžích.
Vznikla jedinečná kolekce přibližující podmanivou atmosféru „padesátky“. Zároveň
ukazuje různé možnosti přístupu k současné fotografické tvorbě.

čt 21.10.
19:00

OSM EUR NA HODINU

SÉBASTIEN THIÉRY | DIVADLO KALICH

E

Herecké obsazení: Martin Zounar, Martin Kraus, Martina Randová / Daniela
Šinkorová, Antonín Procházka / Zbyšek Pantůček.
Režie: Antonín Procházka.
Produkce: JT PROMOTION s.r.o.
Jacques a Laurence, bohatý buržoazní pár středního věku, zaměstnává na černo
podivnou paní na úklid. Nutno zmínit, že Rosa je ve skutečnosti muž - transvestita.
Vstupné: 370, 340, 310, 200,- Kč
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Autor: Jan Zátorský

ŠTEFAN MARGITA

INTIMITY | MICHAL KINDL, IRIS MORIS

Jde o náhradní termín, zakoupené vstupenky jsou platné.
Štefan Margita, operní pěvec, tenor se z operního světa poprvé vydá do světa šansonu! Pro svoje fanoušky si tentokrát připravil více než hodinový koncert plný zcela
nových písní, které pro něj napsal zpěvák a skladatel Michal Kindl.
Vstupné: 490, 450, 420,- Kč.

ne 24.10.
15:00

DIVADLO

pá 22.10.
19:00

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
DIVADLO POHÁDKA

Hudba: Jan V. Kovářík.
Scénář, výprava a režie: Tomáš Kraucher.
Celá inscenace je ozvláštněna scénickým využitím prvků černého a luminiscenčního divadla.
Vstupné: 50, 40, 30,- Kč.
Sponzorem nedělních pohádek je Silisan s.r.o.

po 25.10.
19:00

NEPERTE SE, PROSÍM VÁS!
GUR KOREN | DIVADLO PALACE

D2

Překlad a režie: Petr Svojtka.
Hrají: Martina Hudečková / Zuzana Slavíková, Zuzana Kajnarová, Miroslav Etzler, aj.
Tři sourozenci se sešli v advokátní kanceláři, aby si vyslechli otcovu poslední
vůli. Brilantní izraelská komedie, plná překvapivých zvratů a především břitkého
židovského humoru, který má tolik společného s tím českým.
Vstupné: 380, 350, 320, 200,- Kč.
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út 2.11.
19:00

NA POSLEDNÍ CHVÍLI
AGENTURA HARLEKÝN

E

S anglickým humorem řeší povedený tatínek malér s dospívajícími dětmi.
Václav Vydra a Jan Čenský ve volném pokračování celosvětově úspěšné komedie
"1+1=3". Londýnský taxikář John Brown si dvacet let tajně užívá života se dvěma
manželkami. Povedený tatínek má s jednou syna Gavina a s druhou má dceru Vicki. Ti dva mladí se seznámí na internetu a chtějí se osobně poznat. Jejich otec se
jim v tom snaží se svým přítelem Stanleyem narychlo a s vypětím všech sil zabránit.
Vstupné: 400, 360, 320, 250,- Kč.

st 3.11.
19:00

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. Je lepší být svobodný, sám a žít na poušti, nebo mít dům, ženu, děti, práci
a nakupovat v supermarketu? Dva bratři protichůdných životních názorů se setkávají po pěti letech v domě své matky. Otevírají se staré křivdy a potřeba dokazovat,
kdo je lepší. Může tulák přebrat scénáristovi job? Existuje dnes ještě pravý Západ?
Vstupné: 300, 270, 240, 200,- Kč.
Sponzorem skupiny D3 je Ing. Aleš Klaudy.

ne 7.11.
15:00

HONZA A HEJHULÁK
J. Š. KUBÍN | DIVADLO POHÁDKA

Známá postava klasických českých pohádek „Honza“ prochází světem, aby se
mnohému naučil, všude se dobře díval a nakonec si nevěstu vyhledal. Malovaná
scéna, výpravné kostýmy a písničky dotvářejí toto představení, které rozšiřuje osvědčenou poetiku a styl Divadla Pohádka.
Vstupné: 50, 40, 30,- Kč. Sponzorem nedělních pohádek je Silisan s.r.o.
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po 8.11.
19:00

PERFECT DAYS

LIZ LOCHHEADOVÁ | PANTHEON PRODUCTION

D2

st 10.11.
19:00

DIVADLO

Hrají: Lenka Vlasáková, Jan Dolanský, Jan Hofman a další. Režie: Petr Kracik.
Romantická komedie nejen o ženách a nejen pro ženy.
Vstupné: 380, 350, 310, 200,- Kč.

TERESA KABAN - KLAVÍR,
HENRYK BLAZEJ - FLÉTNA (POLSKO) K
2. KONCERT CYKLU KRUH PŘÁTEL HUDBY 21-22

Letošní ročník festivalu "Tóny nad městy" představí dva přední polské umělce.
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, aj. Délka: 2h 25min, s přestávkou.
Vstupné: 450, 420, 390, 250,- Kč.
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ne 14.11.
19:00

ANETA LANGEROVÁ

DVĚ SLUNCE ANEB JAK KRÁSNÉ JE BÝT MILOVÁN

DIVADLO

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.

út 16.11.
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.

čt 18.11.
19:00

CASANOVA
NA DUCHCOVSKÉM ZÁMKU

KARL GASSAUER | DIVADELNÍ SPOLEK KAREL ČAPEK DĚČÍN
Premiéra
Vstupné: 120,- Kč.

pá 19.11.
19:00

MŮŽEM I S MUŽEM
VIP ART COMPANY

Náhradní termín.
Vstupenky zůstávají platné.
Vstupné: 480, 430, 390, 250,- Kč.
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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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PRIJDTE SI UZIT

AKCE / HUDBA

1.10. 2.10.
14.00-21.00

11.00-21.00

HUSOVO NAMESTI A PROSTORY STARE TRZNICE
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ROZHOVOR:
AKCE / HUDBA

ZDENĚK IZER
Slavný český komik, bavič a imitátor Zdeněk Izer sice téměř zmizel z televizních
obrazovek, ale o to více se věnuje živému vystupování. Důkazem jsou
i představení “Na plný coole!” u nás na severu, a to v Benešově nad Ploučnicí
a v Ústí nad Labem.
K nám na sever přijedete se svou
show "Na plný coole!". Na co se
diváci mohou těšit?
Na mě a na dědu. A na pár písniček. Víc
neprásknu.
V čem se liší formát pořadu "Na plný
coole!" od pořadů , které jste dělal
v minulosti?
No...je to formát nový. Vše je vymyšleno
tak, abych mohl být na pódiu sám. A s tím
mi pomáhá děda.
I Vás se určitě dotkla velká nejen
kulturní pauza během pandemie
covidu. Jak si užíváte opětovný
návrat na pódia?
No, po roce bez hraní a nekompetentním
žvanění ministra kultury, jakou podporu
mají lidi bez práce, jsem se rozhodně těšil.
Nebýt roušek v hledišti, je to jako dřív.
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Kde berete inspiraci pro své scénky?
Nejlepší zdroj inspirace je nedostatek času
před premiérou nového pořadu. Jinak

bych se k vymýšlení novinek nedokopal.
Zažil jste někdy negativní reakci
od profesí dotčených vašimi vtipy?
Například od policistů a podobně.
Vůbec ne. Třeba právě policisti mě berou
jako polovičního kolegu.
Jezdíte k nám na sever celkem
pravidelně. Jak se vám u nás líbí?
Máte zde nějaká oblíbená místa?
Ještěd, Panská skála, Hřensko, přehrada
v Mařenicích. A Oybin, ale to už je v zemi
krále Miroslava.
Koho nejraději imitujete?
Nejvíc mě bavil pan Patrovič z Talentu.
Vnímáte nějaké změny v tom, jak
se vtipy s dobou mění či jak na ně
diváci reagují? Nebo stále funguje
osvědčená klasika?
Lidi reagují díky bohu pořád stejně. Smějí
se na správném místě.
-es-

AKCE / HUDBA

43

44

AKCE / HUDBA

PROGRAM ŘÍJEN 2021
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AKCE / HUDBA
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ě
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u
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J
Band
29.10. 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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Restaurace a Hotel
Kortus

GASTRONOMIE

KORTUS
RESTAURACE
& HOTEL

Otevreno denne: Po – Ne 10:00 – 22:00 h
Vysoká Lípa 60, Jetřichovice
+420 604 604 666
+420 604 604 777
info@hotelkortus.cz

www.hotelkortus.cz

A na závěr výletu,
dobrý oběd nebo večeře...
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KOCANDA
BURGER
GASTRONOMIE

WELLNESS

HOTEL

PRIVÁTNÍ
WELLNESS

Vždy
s čerstvou vodou po každé navštěvě !

Prodej a rezervace: 736 481 003

www.kocanda-decin.cz

49

Oslavte výrOčí republiky pohybem společně
se sOkOlským během republiky v Děčíně
Jak oslavit 28. října výročí založení republiky a při tom udělat
něco dobrého i pro sebe? Přece pohybem! Na více než stoletou
sokolskou tradici navazuje Sokolský běh republiky, jehož třetího
ročníku se zúčastní nejen T.J. Sokol Maxičky, ale dalších více než
45 míst nejen v Česku, ale i daleko za oceánem.
Registrace na běžecké závody v národních barvách, které se budou konat 28.
října 2021 v Děčíně, jsou spuštěny na
webu behrepubliky.cz, kde najdete také
všechny podrobnosti závodu.
Trasy jsou připravené nejen pro dospělé
běžce (v délce 5 km), ale také pro ty
nejmenší (1 km). Sokolský běh republiky je pro všechny, bez omezení věku
či zdatnosti. Za odměnu vás bude po
závodě zdobit originální kovová medaile

ve tvaru lipového listu, kterou můžete
využít také jako brož nebo přívěsek.
Sokolský běh republiky v Děčíně se také
může pochlubit tím, že jeho ambasadorem je mistr světa v boxu, Lukáš Konečný. Všichni závodníci se tak s ním budou
moct setkat na startu závodu 28. října.
Stejně jako v Děčíně, tak i po celé zemi
odstartuje hlavní závod ve stejný čas,
a to ve 14 hodin. Přidejte se i vy a zaregistrujte se na behrepubliky.cz!
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GASTRONOMIE

PEKÁRNA CIZRNKA:
„S VDĚČNOSTÍ SLEDUJEME,
JAK VŠE ROSTE”
Firma CIZRNKA vznikla v Děčíně před pěti lety a od té doby si získala srdce
mnoha zákazníků. Výborné kváskové chleby, oceněné krekry, hamburgerové
bulky a mnoho dalšího stojí za to ochutnat. Majitelky pekárny jsme se zeptali
nejen na to, kam na pečivo můžeme zajít.
Kvalitním a s láskou dělaným
produktům se dobře daří, a to je
i případ CIZRNKY. Kde a jak začal její
příběh?
Na mateřské “dovolené”. Doputoval ke
mě žitný kvásek s dotazem, zda z něj
nechci zkusit upéct chléb. Tak
jsem zkusila a pak druhý,
třetí… Někde okolo stého
chlebu jsem se odvážila
dát ochutnat i kamarádům
a známým, pak začala péct
i pro ně, pak pro známé
známých… a když jsem se
rozhodovala na konci mateřské
co dál, skončilo to vlastní pekárnou.
Vaší doménou jsou především
kváskové chleby, které při dobrém
skladování vydrží až týden. Čím to
je, že tak dlouho vydrží?
Žitný kvas (kvásek), ze kterého chleby
pomocí třístupňového kvašení vyrábíme,
vzniká prvotně smícháním mouky a vo-
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dy. Tato směs začne díky bakteriím a kvasinkám obsaženým ve vodě a mouce po
určité době přirozeně kvasit - fermentovat.
V rámci tohoto procesu vzniká kromě
oxidu uhličitého (který nám dělá bublinky
a tím způsobuje kynutí) i množství
různých kyselin a aromatických
látek jako například kyseliny
mléčná a octová, které
ovlivňují nejen výslednou
chuť, barvu a konzistenci
výrobku, ale zároveň fungují
díky vyšší kyselosti těsta i jako
přirozené konzervanty. Řádné
propečení také napomáhá trvanlivosti
výrobku.
V pečivu kypřeném droždím je obsažena
jen jedna kvasinková kultura (rod
Saccharomyces cerevisae). Tyto kvasinky
se v těstě sice také rozmnožují a produkují
bublinky oxidu uhličitého, nicméně již
zde není dostatečné množství ostatních
látek, které by fungovaly jako přirozený
konzervant.

Zmínila jste krekry v bezlepkové
verzi. Pečete bezlepkově i jiné
pečivo?
Pro celiaky máme v nabídce nejen
bezlepkové kváskové chleby a běžné
pečivo, ale i dva druhy krekrů, sladké
sušenky a po dohodě i jiné druhy pečiva.

Vaše kváskové krekry dokonce
nedávno získaly cenu v soutěži
“Potravina z kraje Přemysla Oráče”.
Můžete o soutěži prozradit více?
Jde o projekt na podporu malých a středních producentů lokálních potravin,
přičemž kritéria jejich výběru a hodnocení

jsou obdobná jako u soutěže Regionální
potravina. Přihlášený produkt musí být
vyroben v našem regionu a pocházet
zejména z tuzemských surovin. Soutěží
se ve 14 kategoriích, o jejichž vítězích
rozhoduje hodnotitelská komise. Na
výstavě Zahrada Čech v Litoměřicích pak
každoročně probíhá vyhlášení vítězů.
Kde všude je možné dobroty z CIZRNKY ochutnat? A pečete i pro
veřejnost?
Vzhledem k výše zmíněné trvanlivosti
pečeme pro veřejnost dvakrát týdně,
a to v pondělí a ve čtvrtek. Na tyto dny
si lze objednat z nabídky na našem
facebookovém profilu a vyzvednout pečivo
v provozovně CIZRNKA na Pivovarské ulici.
Neděste se frekventované komunikace
a přijeďte k nám spodem okolo zadního
traktu divadla podél Jílovského potoka.
Pravidelně dodáváme do bezobalového
obchodu Biokoko v Lázeňské ulici. Naše
hamburgerové housky můžete ochutnat
v KARLS grill baru a v restauraci U Přístavu,
toastové chleby v Craft Baru Bodenbach,
chléb a kváskovou focacciu v Café Prostoru
nebo mlátové krekry (opět kváskové)
v pivovaru Nomád. Z mimoděčínských
destinací pak v ústeckém bezobalovém
obchodu Špajz, v mostecké Sýrárně Ráj
nebo v Hotelu Kortus na Vysoké Lípě.

GASTRONOMIE

Sortiment CIZRNKY je samozřejmě
mnohem širší. Co všechno pečete
a vyrábíte?
Kromě zmíněných kváskových chlebů
pečeme i další kváskové pečivo jako jsou
bagety, bulky, italská focaccia, sladké
mazance, koláče aj. Do “kváskového
sortimentu” patří také slané krekry, a to
i v bezlepkové verzi. Z droždí jsou pak
vyrobeny pletýnky, toastové chleby,
hamburgerové housky, různé druhy bulek,
bagetek a samozřejmě spousty slaných
i sladkých koláčů a buchet. Vždy jen
s vlastními náplněmi.

Co vás na této práci nejvíce baví?
V podstatě úplně všechno. Spíše než
se zájmem sledujeme s vděčností, jak
vše roste. Ve smyslu kynutí těsta, ale
i v přeneseném smyslu růstu firmy :).
Za oboje patří velké DÍKY všem
spolupracovníkům, těm současným, ale
i těm minulým a samozřejmě našim
stálým zákazníkům.
-es-
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KDYŽ MÁTE POCIT,
ŽE SE NĚKDE JEZDÍ RYCHLE,
UDĚLEJTE S TÍM NĚCO
Děčínské pracoviště Fakulty dopravní ČVUT se mimo jiné zabývá řadou
činností v oblasti silniční dopravy. V tomto článku bychom vás rádi informovali
o jednom ze způsobů měření rychlosti a intenzity silničního provozu, kterým
je mobilní radar.
Naše radary úmyslně nevypadají jako
měřící zařízení, aby vozidla okolo nich
jedoucí nebyla nijak ovlivněna. Z tohoto
důvodu jejich vzezření nebudeme blíže
popisovat. Při průjezdu vozidla jsou
zaznamenány datum a čas, rychlost vozidla,
rozměry, kategorie a několik dalších
informací o konkrétním vozidle. Není však
měřen žádný identifikační údaj jako SPZ či
fotografie, tedy na základě tohoto měření
není možné udělovat pokuty. K čemu tedy
takové měření vůbec je?
Pokud má někdo podezření, že se někde
jezdí rychleji, než by tomu tak mělo být,
může se s námi domluvit a my na daném
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místě dočasně umístíme mobilní měřící
zařízení. Většinou měříme týden, jelikož
při jízdě do práce či do školy se řidiči
chovají jinak, než například při cestě za
turistikou o víkendu. Po tomto týdnu
předáme přehledné statistiky o nejrychleji
projíždějících vozidlech, o počtu vozidel
překračujících nejvyšší dovolenou rychlost
a mnoho dalších zajímavých a užitečných
informací.
Teď, když máme teorii za sebou, pojďme
se podívat na několik konkrétních případů.
V posledních měsících jsme dělali řadu
dopravních průzkumů pro obce v blízkém
okolí Děčína.

V Huntířově jsme měřili
také v květnu. Přímo v křižovatce
s přechodem pro chodce na I/13 (Děčín Česká Kamenice). Tam máme rekordmana
jedoucího v osobním vozidle s rychlostí
143 km/h v půl jedné odpoledne.
Nejrychlejší návěsová souprava tam
projela 115 km/h odpoledne v 18:12. Ve
všedních dnech tam 50 km/h překračuje
40 % vozidel.
V Krásné Lípě jsme měřili v červenci. Tam se
jednalo o vjezd do obce po II/265 ve směru
od Varnsdorfu. Jedná se o malou klikatou
silnici vjíždějící z lesa do obce mezi domy.

Pokud tuto silnici znáte, pochopíte, že náš
rekordman vjíždějící mezi první baráky na
motocyklu v rychlosti 110 km/h v jedenáct
dopoledne hrál hru se životem. Pomyslnou
stříbrnou medaili dostal řidič osobního
vozidla s rychlostí 95 km/h po šesté večer.
Co ale s těmito informacemi dělat? Ve
skutečnosti hodně. V některých místech
jsou výsledky skutečně alarmující a slouží obcím jako velice urgentní
ukazatel závažného problému. Jeho řešením
mohou být stavební
úpravy komunikací znemožňující takto rizikovou jízdu, instalace
trvalého měření rychlosti pokutující řidiče za
její překračování nebo
jednoduše vyslání hlídky
policie v ten správný čas, kdy
řidiči porušují rychlost nejčastěji
či nejnebezpečněji. Řešení je mnoho, jen
je potřeba vědět, kde všude je problém.
Dobrou zprávou je, že i vy se můžete
podílet na jeho odstranění.

KŘÍŽEM KRÁŽEM

V květnu jsme měřili v obci Líska spadající
pod Českou Kamenici v místě, kde se
nachází autobusová zastávka a přechod
pro chodce na průtahu obcí. Za týden
měření v tomto místě projelo 16 vozidel
rychlostí vyšší než 100 km/h, z toho 4
byly nákladní. Tyto extrémně rizikové
průjezdy obcí by si člověk představil někdy
v nočních hodinách, ale není tomu tak.
Většinou se jedná o dobu jízdy do nebo
z práce. Ve všedních dnech na tomto
místě 75 % řidičů překračuje
nejvyšší dovolenou rychlost
50 km/h, 30 % překračuje
60 km/h, 7 % překračuje
70 km/h. Mimochodem
7 % se zdá málo, ale i to
představuje v tomto
místě okolo 280 vozidel
denně.

Znáte místo, kde je s rychlostí vozidel
problém? Řekněte zástupcům vaší obce, ať
nás kontaktují nebo nás kontaktujte přímo
vy. Měření je nízkonákladové a velice
rychle realizovatelné. Pokud se problém
potvrdí, můžeme vám také poradit, co se
s tím dá dělat.
-Martin Scháno-
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říjen 2021
So 2. 10. Sváťovo dividlo
16:00 Barokní sál
Loutková pohádka Neposlušná kůzlátka v podání
Sváti a Alenky Horváthových.
Vstupné: 50 Kč děti/ 80 Kč dospělí.

ZÁMEK

Čt 21. 10. Varhanní koncert – Aleš Nosek
17:30 Kostel Povýšení sv. Kříže
Přední český varhaník uvede skladby Johanna Sebastiana Bacha,
Josefa Kličky a Alexandra Guilmanta.
Koncert se koná v rámci 15. ročníku Českého varhanního festivalu.
Vstupné: 200 Kč/ senioři, studenti 160 Kč.
Pá 29. 10. + so 30. 10. Noční prohlídky
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 hlavní zámecké nádvoří
Pro velký úspěch přidáváme speciální hrané prohlídky, které nás
zvedou do časů, kdy zámek navštívil slavný skladatel Fryderyk
Chopin. | Vstupné: 220 Kč, děti 160 Kč.
So 30. 10. Halloweenský karneval
14:00–17:00 Knihovní sál
Na karneval ve strašidelných maskách zveme všechny děti, které
rády tančí, soutěží a umí se bavit. Program zajišťuje Sváťovo dividlo.
Těšit se můžete také na kouzelnické vystoupení.
Vstupné: 50 Kč děti/ 90 Kč dospělí.

www.zamekdecin.cz
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ZÁMEK

Noční prohlídky
pá 29. října a so 30. října 2021
18:00, 19:00, 20:00, 21:00 hlavní zámecké nádvoří
sváŤovo dividlo
opět na zámku
2. 10. Neposlušná kůzlátka.
30. 10. Halloweenský karneval.
13. 11. Perníková chaloupka.
11. 12. Jak kočička s pejskem slavili Vánoce.
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KNIHOVNA

NOVÝ KURZ S HEREČKOU
BÁROU MILOTOVOU
Věděli jste, že šeptání může být velmi namáhavé? A že správná práce s dechem
může vést k mnohem lepšímu verbálnímu projevu? Kurzy Městské knihovny
Děčín letos nově oživí kurz herečky Báry Milotové, která nabídne své herecké
znalosti a dovednosti k tomu, aby zájemce naučila, jak správně pracovat
s hlasem i řečí těla. Jak bude kurz probíhat a co vlastně úspěšnou herečku na
Děčínu baví?
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V děčínské knihovně nově povedete
kurz s názvem Vědomá práce s hlasem a řečí těla. Co si pod tím
představit?
Kurz by měl především účastníky uvolnit,
zbavit stresu a dodat jim sebevědomí při
jakékoli formě veřejného projevu. Práce
s dechem, intonací, hloubkou, intenzitou
hlasu, hlasová hygiena, technické
nedostatky, špatná artikulace, logopedická

cvičení, práce s řečí těla, to vše bude
součástí kurzu. Vyzkoušíme si i improvizaci
a asociační řetězce (volný proud myšlenek
na dané téma). Přihlásit na kurz se můžete
na www.vzdelavani.dcknihovna.cz.
Co je hlasová hygiena?
Hlasová hygiena je třeba to, že je dobré
se vyspat, nejen pro krásu, ale třeba i proto, aby si naše hlasivky také odpočinuly

a nebyly přepjaté. Malokdo také ví, že
šepot je velmi namáhavý a pokud máme
unavené nebo přetažené hlasivky, neměli
bychom rozhodně šeptat.

jsou dětská šikana a kyberšikana. Do Děčína
jsem se vrátila po 20 letech a musím říct,
že se z něj za tu dobu stalo krásné město
a jsem ráda, že jsem tu doma.

Pro koho je Váš kurz vhodný?
Kurz je vhodný pro kohokoli, kdo se chce
zlepšit ve verbálním projevu. Není omezen
věkově.

Za 20 let se toho určitě změnilo
hodně. Co Vás nyní na Děčínu nejvíce
baví?
Město je plné zeleně, otevřené turismu,
sportu, s nádherným okolím. Dříve jsem si
uvědomovala jen jakousi šeď, ale možná je
to jen věkem a změnou hodnot :)

Vy sama jste herečkou. Dá se říci,
že to, co kurzisty učíte, je určitou
formou herectví?
Určitě. Práce s hlasem je jednou z nejdůležitějších disciplín herce. Pokud herec
není technicky vybaven hlasově, nejen že
mu není na jevišti rozumět, ale jeho projev
není přesvědčivý. Navíc si velmi často své
hlasivky ničí.

Narodila jste se u nás v Děčíně, ale
jako divadelní herečka jste se živila
v Brně. V jakých divadlech? A co Vás
přivedlo zpět sem na sever? :)
V Brně byly mými divadly Divadlo v 7
a půl a divadlo Feste. V dalších Brněnských
divadlech jako je Reduta, Divadlo Husa
na Provázku, Mahenovo divadlo nebo
divadlo Facka, jsem hostovala v několika
inscenacích. Zpět do svého rodného města
jsem se se svými třemi dětmi vrátila po
složité životní situaci. Zde jsem založila
divadlo Prožij si to, ve kterém se věnuji
prožitkovému vzdělávání dětí formou
interaktivních představení, jejichž tématy

Zmínila jste také své divadlo Prožij
si to a prožitkové vzdělávání formou
interaktivních představení. Můžete
detailněji přiblížit, jak takové
vzdělávání probíhá?
Jezdím do škol s interaktivními
představeními. Hraji vždy ve třídách, které
se mění v jeviště. Učitelský stůl se promění
v postýlku malého Martínka, jehož šikanují
spolužáci, celá třída se všemi žáky se promění
v soudní tribunál, na tabuli bydlí Straka,
která si stále kupuje na internetu šperky
z Jablonexu, pod okny stojí krmelec
se senem a děti se stávají spolužáky
šikanovaného chlapce, soudci,zvířátky v lese.
Základním prvkem je prožitek, pocit, který si
děti odnášejí z jednotlivých představení.
Nedělám přednášky o kyberšikaně,
nastavuji dětem zrcadlo a snažím se, aby si
odnesli pocit, že šikana nebo kyberšikana
je špatná, nepříjemná a nesmí být součástí
jejich života.
-es-

KNIHOVNA

Jste především divadelní herečkou,
ale diváci vás mohli vidět i v několika
českých filmech a seriálech. Kde
například? A věnujete se natáčení
i v současnosti?
Z projektů, ve kterých jsem hrála, bych
určitě doporučila seriál pro HBO Terapie 3.,
filmy Pouta nebo Šarlatán.
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10/2021
1.10. 10.00 | Přednáškový sál

Cvičení s Míšou

Šetrné cvičení pod vedením Michaely Schäffer Rupp,
vyškolené trenérky lékařského fitness. Ukázková lekce zdarma!
S sebou podložku a pohodlné oblečení.

KNIHOVNA

4.10. 17.00 | Přednáškový sál

Jaroslav Rudiš: Winterbergova cesta
Autorské čtení z poslední autorovy knihy. Moderuje Martin Kraftl.
Ve spolupráci s Euroregion Elbe-Labe.
Vstup 100.- (www.vstupenkadecin.cz nebo na místě).

12.10. 17.00 | Přednáškový sál

Co skrývala babiččina špajska,
aneb, Čím předkové tužili svou imunitu.

KNIHY

Přednáší Jana Vlková, gastronomická novinářka a autorka
blogu Kytky k jídlu. Vstup volný.
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KNIŽNÍ NOVINKA - JACOBSOVÁ ANNE ALIAS BACH LEAH:

NĚŽNÝ MĚSÍC NAD USAMBAROU

Povstání změnilo německou východní Afriku. Charlotta a George, jejichž
životní cesty se konečně sešly, už nepoznávají zemi, ve které chtěli
vychovávat svou malou dcerku. Táhne je to zpátky do vlasti. Tam ale na ně
nečekají s otevřenou náručí. Přes jejich snahu vybudovat si v severním
Německu nový život, si oba brzy přiznávají, že stále touží po Africe.

Výstava chodba 3. patro: Soužití s velkými šelmami
Ve spolupráci se spolkem Ochrana velkých šelem.

14.10. 17.00 | Přednáškový sál

Feministický večer: Dívčí válka
- vyprávění a zpěvy Jana Buriana o nelehkém údělu moderní ženy,
aneb, Feministou ano či ne? Jana Buriana, novináře, písničkáře, cestovatele… netřeba v Děčíně nějak obzvlášť představovat, tentokrát
zabrousíme do trochu jiných vod. Přijďte se pobavit, vstup volný.

20.10. 17.00 | Přednáškový sál

Martina Málková: Autorské čtení
Autorka společenských románů (Dvojitý gambit; Závity z ulit; Pérka,
drátky, kolečka) bude číst ze své poslední knihy, moderuje Radek Kolínský.

Večer reprodukované vážné hudby

F.X. Brixi: Nejslavnější koncerty pro varhany a orchestr.

KNIHOVNA

25.10. 18.15 | Přednáškový sál

Večerem provází Jan Bučina.

12.10. 15.30 | Dětské oddělení

Výtvarná dílna se čtením (pro děti od 4 let)
O třech prasátkách + vyrob si svůj domeček. Vstup zdarma.

ŽÁRLIVOST A JINÉ POVÍDKY

Nevěra se nevyplácí a nakonec vždycky vyjde najevo. A když se vášeň
proplete se žárlivostí, k pomstě zbývá už jen krůček. Dva úplně stejní
horolezci bojují o krásnou řeckou servírku. Taxikář nachází v šéfově
autě náušnici své manželky. Žena letící z New Yorku do Londýna se
kvůli manželově nevěře rozhodla spáchat sebevraždu.

KNIHY

KNIŽNÍ NOVINKA - JO NESBØ:
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17.10. 15.00 | Dětské oddělení

Zvířátka a loupežníci
Pohádku Františka Hrubína přebásnila Marka Míková.
Hrají Renáta Kubišová a Kristýna Skalická. Cena 50.-/dítě, doprovod zdarma.

23.10. 9.00–12.30 | Výtvarná učebna

Animační workshop pro děti
Vyzkoušejte si různé animační techniky pod vedením lektorky
Růženy Pekařové. Cena: 150,-/os., přihlášky na: vzdelavani.dcknihovna.cz

5.10. 16.00 | Akce mimo knihovnu

KNIHOVNA

Procházka s městským architektem #9
Téma: Revitalizace nábřeží. Sraz: u kruhového objezdu u Mototechny.
Neváhejte se zúčastnit se svými podněty a připomínkami, můtete je probrat
s architektem Ondřejem Benešem osobně. Ve spolupráci s Kanceláří městského
architekta a Děčínsko-podmokelskou vlastivědnou společností.

9.10. 17.00 | Akce mimo knihovnu

Nikki trio pod knihovnou
Jedinečná směs Rnb/jazzu/popu v podání Nikki Madi (zpěv, klávesy),
Beta Solorzana (saxofon) a Daniela Meleho (bicí).
Udělejme si společně pohodové babí léto! Vstup volný.

AKCE

www.dcknihovna.cz | www.facebook.com/mekdc
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4.10. | VI. VZDĚLÁVACÍ VELETRH ČVUT DĚČÍN

Veřejná akce pro pedagogy a pedagogy volného času. Zaměření
veletrhu: Biologie, chemie, fyzika, matematická a digitální gramotnost,
řemesla, robotika a logika. Vystavovatelé: RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.
- Geometrické aktivity pro talentované studenty, Mindok - Moderní
společenské hry a eskové hry pro matematiku, Veselá věda - ukázky
činnosti, aj. Informace na www.rskuk.cz.

Saxofon (výuka hry)

Lektor: H. L. Solorzano Angulo

Kurzovné: 400,-/měsíc (1x týdně 30 min.)

Termín: pátek, přesný čas dle dohody

S velkou radostí vám oznamujeme, že se nám
podařilo obnovit výuku hry na saxofon s hvězdou našich
balkonových koncertů Humbertem Solórzánem.
I když se přestěhoval do Prahy, v pátek odpoledne bude
v Děčíně dál učit hru na saxofon a nově také španělskou
konverzaci, tak neváhejte!
Více informací a přihlašovací formulář najdete na webových stránkách.

KNIHOVNA
Festival KULT je největší divadelní přehlídka v Ústeckém kraji. Pestrá
dramaturgie nabízí činohru, taneční a pohybové divadlo, nový cirkus,
loutkové divadlo i alternativní experimenty. Součástí programu jsou
také inscenace primárně určené dětem a studentům. Více informací
najdete na www.festivalkult.cz.

AKCE

13. – 23.10. | DIVADELNÍ FESTIVAL KULT
/ ÚSTÍ NAD LABEM
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KŘÍŽEM KRÁŽEM

16. 10. 2021
od 17:00 hod.

KŘÍŽEM KRÁŽEM

Jedinečná noc
v Hopsáriu Děčín!

Pro děti máme připravené soutěže o ceny a další.

Cena 450,- Kč

Centrum Pivovar Děčín, Sofijská 2, 405 02, Děčín VI
+420 735 036 000 | www.hopsarium.cz
69

KŘÍŽEM KRÁŽEM
decin.evangnet.cz | facebook.com/fsccedecin | instagram.com/cce_decin | decin@evangnet.cz

pravidelné bohoslužby v kostele na Teplické ul. v Děčíně
každou neděli od 10:00
(od listopadu na faře v ulici Bezručově, čp. 4)
70
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KŘÍŽEM KRÁŽEM
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AQUAPARK

AKCE
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Dopřejte Vašim nejmenším
ZDRAVÉ a ZÁBAVNÉ SAUNOVÁNÍ!
E: skolaplavani@aquaparkdecin.cz
M: (+420) 774 329 175

15. – 17.10. | COMIC-CON PRAGUE 2021

Legendární událost Comic-Con se vrací do Prahy! Nejslavnější
popkulturní festival se zaměřuje na filmy a seriály, hry, komiksy
a knihy, nejčastěji v žánru sci-fi, fantasy a horor. Každý návštěvník si
přijde na své! Lístky zakoupíte v síti Ticketmaster.cz.
Více na www.comiccon.cz

ZOO
Na hradě Střekov bude dne 16.10. 2021 od 11 hodin sobota plná
zábavy. Můžete se těšit na šermířské vystoupení, hudbu dobovou
i novější, stánky plné rozličného zboží, kovárnu, lukostřelbu, čajovnu
a mnoho dalšího. Za příznivého počasí - projížďka na koních. Parkování
je u hradu spousta, MHD zastávka je nedaleko a případně je na hrad
hezká procházka z centra města.

AKCE

16.10. | RYTÍŘI NA HRADĚ STŘEKOV
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SPORT

ZIMNÍ STADION DĚČÍN
PROGRAM • ŘÍJEN 2021

NE 24.10. |1600
ČT 28.10. |1600
PÁ 29.10. |1600

SO 30.10. |1800
NE 31.10. |1600

SO 2.10. | 830
ST 6.10. |1600
SO 9.10. | 830

ST 13.10. |1600
SO 16.10. | 830
ST 20.10. |1600

SO 23.10. | 830
ST 27.10. |1600
SO 30.10. | 830

SO 2.10. |1800
SO 9.10. |1800

HC Vlci Jablonec n. N.

SO 16.10. |1800
SO 23.10. |1800

BK Nová Paka

ST 27.10. |1800

HC Letci Letňany

hcdecin.cz

SPORT

NE 3.10. |1600
NE 10.10. |1600

HC Wikov Hronov
HC RODOS Dvůr Králové

hokejdecin
75

SPORT

AKCE
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16.10. – 17.10. | PODZIM NA VESNICI
/ MUZEUM V PŘÍRODĚ ZUBRNICE

Období sklizně skončilo a naplno začíná zpracování plodin
- vyzkoušejte si výmlat obilí, vázání provazů, zpracování lnu či mletí
obilí na mlýně. Historická sušárna nabízí sušení ovoce s ochutnávkou
křížal a výstavu tradičních ovocných odrůd. Pro nejmenší je připravena
stezka pro děti. Více informací na www.nmvp.cz.

SPORT
Né jedna show, né jeden koncert, ale 3 shows zároveň v jeden den,
v jednu noc! Sergei Barracuda, Smack a Dollar Prync přijedou zapálit pub
Doma a to 16.10.2021! Takže si nic neplánuj a doraž na tuhle epickou
show! Sergei Barracuda, Smack One, Dollar Prync, Hypemani: Epic
& Pivoth. Afterparty pokračuje v music pubu Doma.

AKCE

16.10. | SMACK / SERGEI B. / DOLLAR PRYNC
/ ÚSTÍ NAD LABEM, PUB DOMA
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Vizualizace jsou dílem studentů architektury
na Fakultě stavební ČVUT ateliéru Karla Hájka a Patrika Kotase.

ZDENĚK ŘÍHA:
VÝCHODNÍ NÁDRAŽÍ JE
TŘEBA SMYSLUPLNĚ VYUŽÍT
Historická budova východního nádraží v Děčíně je několik posledních
let předmětem různých spekulací o tom, jak by s ní mělo nebo mohlo
být naloženo. Jedním z iniciátorů záchrany a využití budovy je i Doc. Ing.
Zdeněk Říha, Ph.D. z Děčína, který pracuje jako docent v oboru Technologie
a managementu dopravy a vyučuje na VŠ ekonomie a managementu a VŠ
logistiky. V rozhovoru jsme si popovídali o tom, jaká by mohla být budoucnost
této významné děčínské památky.
Od roku 2016 se aktivně věnujete
studiím ohledně možností využití
budovy východního nádraží v Děčíně. Jaká by tedy mohla být její
budoucnost?
Předně je důležité uvést, že budova
děčínského východního nádraží je
významnou architektonickou památkou,
a to i z hlediska celé České republiky. Proto
je důležité, aby byla nejen zachována, ale
i smysluplně využívána. To samozřejmě
znamená i to, aby bylo možné ufinancovat
její provoz. V tomto ohledu je nutné hledat
možnosti, jak prostory této budovy využít.

Samozřejmě velmi nákladná bude i její
rekonstrukce, kde by bylo vhodné a možné
využít fondy Evropské Unie.
Jaká je Vaše osobní vize pro záchranu
této historické památky?
Myslím, že dnes už to nejsou jen mé vize,
i když jsem se na jejich vzniku podílel.
Dominantní část budovy může sloužit
jako pracoviště Fakulty dopravní ČVUT,
což samozřejmě znamená kromě učeben
a laboratoří i využití pro vysokoškolskou
kolej nebo menzu. A sál, který sloužil jako
tělocvična, by mohl fungovat jako muzeum

se zaměřením na popularizaci technických
oborů. Zároveň je možné budovu využít pro
pořádání konferencí. Těmto záměrům by
mělo být uzpůsobeno
i okolí budovy.
Změny se tedy
budou týkat nejen
budovy, ale také
kolejiště. To má být
významně redukováno. Co to znamená
v praxi?
Kolejiště bude redukováno, ale ne co do
počtu kolejí. Těch bude
stejný počet, ale tím,
že budou blíže u sebe, vzniknou na
okrajích současného kolejiště volné plochy.
Tyto plochy potom budou využity převážně
pro výrobní činnost a s tím souvisí i vznik
pracovních míst. Určitě by pak byla
zajímavá kombinace
vysokoškolského pracoviště a průmyslu.
Jaký je časový horizont této redukce?
Redukce kolejí se
předpokládá nejdříve
v roce 2025. S tím
jsou spojeny následné
kroky, jakými je sanace
území a příprava na
vytvoření podmínek
pro průmysl, tedy dostatečná infrastruktura a sítě. Bohužel, ne vše může jít tak rychle, jak
bychom si představovali. V loňském
roce byla dokončena studie, na jejímž
zpracování jsem se podílel, která celý
prostor komplexně řeší. Pokud dojde
k úpravám kolejí, je už jen na našem
městě, jak rychle budeme schopni celý

prostor včetně budovy transformovat na
daleko zajímavější část města, než je tomu
v současnosti.
Teď trochu osobnější otázka. Jako
vysokoškolský učitel jste byl roky
pracovně vytížený
v Praze, kde jste
také žil. Proč jste se
rozhodl vrátit zpět
do Děčína, kde nyní
s rodinou žijete?
Je to jednoduché.
Chtěli jsme pro sebe
i pro naše děti daleko
více přírody, které je tu opravdu hodně.
Stačí si vybrat. Navíc tu mám maminku,
které tak můžu více pomáhat. Ale do Prahy,
kde přednáším na dvou vysokých školách,
stále jezdím.
Kromě působení na
vysokých školách se
věnujete i politice
prostřednictvím
kandidatury za hnutí Trikolóra. Co vás
k tomuto rozhodnutí vedlo?
Jednoznačně trendy
ve společnosti, které
vedou k úbytku svobody pro každého
jednotlivce. Evropská
unie nyní přichází se zákazem spalovacích
motorů a podporou elektromobility. Navíc
tyto ekologické plány - aniž by ekologii
nějak pomohly - již vedou k citelnému
zdražení energií. Větší zásah do lidské
svobody tu od konce socialismu nebyl.
Proti tomu chci ze všech sil bojovat.
-es-

„VÝCHODNÍ NÁDRAŽÍ”
H I S T OZ R
ÁB
I EA VD AĚ Č Í N A

ANEB Z BERLÍNA AŽ DO ISTANBULU
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Na začátku května letošního roku zastupitelstvo města schválilo studii
využitelnosti území rozvojové zóny Děčín - východní nádraží. Zdá se, že tato
lokalita opět nabude na větší zajímavosti a obnoví se zašlá sláva. Pojďme se
společně podívat na historii východního nádraží.
byla později i vlastníkem Rakouské
severozápadní paroplavební společnosti,
takže logisticky zajišťovala spojení od
moře po Labi přes Čechy na Dunaj dále
na Balkán. Ve své době byla největším
investorem v Děčíně.

Železniční areál nádraží Rakouské
severozápadní dráhy byl součást velkého
železničního projektu z let 1867-1873,
který vytvořil síť 800 km železnic mezi
Vídní a Děčínem a ve východních
Čechách. Rakouská severozápadní dráha

V Děčíně k síti Rakouské severozápadní
dráhy patřilo část kolejí v Děčíně-Horním
Žlebu s železničním mostem přes Labe
v Loubí, tunely pod Kvádrberkem, drážní
těleso z Loubí k tzv. „východnímu nádraží“,
kde byla místní centrála společnosti, dále
do vnitrozemí po pravém břehu Labe přes
Boletice, tunelem u Nebočad ve směru na
Lysou nad Labem a Nymburk. Součástí sítě
bylo i zbořené nádraží v Praze-Těšnově.

Vybudování děčínského „dolního“ - dnes
spíše „východního“ nádraží v letech 18734 - si vyžádalo velké terénní úpravy, při
nichž dělníci museli přemístit cca. 500 000
kubických metrů zeminy a 60 000 štěrku.
Kromě honosné výpravní budovy zde
vyrostly, celnice, sklady, opravny, v areálu
nádraží byly položeny koleje o celkové
délce 24 km.

H I S T OZ R
ÁB
I EA VD AĚ Č Í N A

Po 35 letech samostatného provozu
došlo v roce 1909 k zestátnění firmy, což
přirozeně znamenalo řadu provozních
změn v organizaci železnice. V Děčíně
vznikl velký komplex majetku železnice
tvořený původně ze čtyř rakouských
soukromých drážních společností, který po
roce 1945 rozšířil i majetek původně saské
dráhy. Děčínskému východnímu nádraží
byla přisouzena role obslužného nádraží
pro přístav v Děčíně-Loubí a odstavného
nádraží na čekající vlaky v trase po pravém
břehu Labe směrem do Německa.

Na území České republiky areál nádraží
nemá obdobu a je unikátní i z evropského
pohledu. V celém areálu se podařilo
uchovat velké množství původních prvků.
Vlastní budova nádraží je projektována
vídeňským architektem Rudolfem Freyem
a ve své době patřila k nejmodernějším
v Rakousko-Uhersku. Po trati Rakouské
severozápadní dráhy jezdil rychlík z Berlína do Vídně a Istanbulu v Turecku.
Objekt se zachránil vlastně náhodou,
posledních padesát let již neslouží ani
veřejné dopravě. První představy o jiném
využití se objevily po roce 2000, kdy zde
Národní technické muzeum chtělo zřídit
velké muzeum české železnice. Od toho
záměru bylo bohužel upuštěno. Z iniciativy
Hospodářské a sociální rady okresu byl
v roce 2015 zahájen proces přípravy
proměny celého areálu, který vede k novému využití. Rozhodnutí zastupitelstva
města zvýšilo šanci nádraží zachránit.
-redakčně upravenoZdroj a foto: zonadecin.cz, Ing. Vlastimil
Pažourek, Oblastní muzeum v Děčíně.
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HRAD KALICH
- PO STOPÁCH
JANA ŽIŽKY

TIP NA VÝLET

Víte o tom, že máme v našem kraji jediný sídelní hrad našeho nejslavnějšího
vojevůdce Jana Žižky z Trocnova? Jedná se o hrad Kalich tyčící se nad obcí
Třebušín v okrese Litoměřice. Při jeho návštěvě vás možná překvapí jeho
mohutnost i unikátní způsob opevnění.
Původní tvrz, která patřila neznámým
majitelům, byla roku 1421 dobyta
Janem Žižkou a přestavěna na jeden
z nejmodernějších a nejlépe chráněných
hradů své doby. Vstup do hradu chránily
hned dvě brány a okrouhlá věž. Byly zde
také mohutné hradby a dělostřelecká terasa
a celkový systém obrany dopomohl k tomu,
že hrad nebyl nikdy dobyt.
O dobytí Kalichu se mimo jiné pokoušel
i Zikmund z Vartenberka, který si poblíž
nechal dokonce vystavět dva hrady - Pannu
a Litýš. Zbytky obou hradů můžete taktéž
navštívit.
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I když Jan Žižka později přezdívaný také jako
Jan Žižka z Kalichu na hradě bydlel, zdejší
posádce pravděpodobně velel jeho bratr
Jaroslav. Hrad pak zůstal v držení husitů i po

Žižkově smrti v roce 1424, kdy připadl právě
Jaroslavovi.
Dnes je z hradu krásný výhled do kraje
a pokud jej navštívíte, pravděpodobně
zde potkáte členy spolku Hrady Českého
středohoří Kalich, kteří hrad postupně
rekonstruují už šest let. Kromě postupného
odkrývání jednotlivých částí hradu sestavují
zdi z původního kamení, které se našlo při
archeologických výzkumech.
Vstup na hrad je volný, každý návštěvník ale
může přispět do kasičky na jeho obnovu.
A jak se k hradu dostanete? Hrad se nachází
na vrcholu kopce ve výšce 536 metrů nad
mořem a přímo z Třebušína k němu vede
žlutá turistická značka. Pokud přijedete
autem, můžete zaparkovat například
u místního hřbitova.
-es, zja-

TIP NA VÝLET

Osobně výlety testujeme
a hledáme pro vás ty nejlepší!

HRAD PANNA

Jen drobné pozůstatky po hradu najdete na vrcholu
stejnojmenného kopce Panna. Ten se nachází naproti hradu Kalich
a dříve sloužil jako opěrný bod proti Žižkovu Kalichu. Nechal jej
zbudovat Zikmund Děčínský z Vartenberka, který se odsud snažil po
neúspěšném obléhání Kalichu sledovat znepřátelený hrad. Pannu
pak husité dobyli už v roce 1423.
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AMBULANTNÍ

www.rekoma.cz

REHABILITACE
Vám přináší služby navíc

MANUÁLNÍ
LYMFODRENÁŽE

KRANIOSAKRÁLNÍ
TERAPIE

HIPOTERAPIE

RADIÁLNÍ
RÁZOVÁ VLNA

Vlastní zdravotnickou péči je možno čerpat
dvojím způsobem:
1. Na doporučení lékaře (hrazené zdr.
poj. 111, 201, 205, 207, 209, 211, 213)

2. bez doporučení lékaře
(hrazené klientem)

•
•
•
•

•
•
•

nutný předpis od lékaře (FT)
pooperační a poúrazové stavy
chronické bolesti
LTV (Lehká Tělesný Výchova) – skolioza,
VDT (Vadné Držení Těla), bolesti zad

•

individuální fyzioterapie
vířivé koupele - horní, dolní končetiny
elektroléčba, magnetoterapie, ultrazvuk,
terapie rázovou vlnou
kineziotaping

REHABILITACE DĚČÍN

HIPOREHABILITACE

Teplická 401/148, 405 02 Děčín 4
734 346 266
decin@rekoma.cz

Březiny 197, 405 02 Děčín 27
605 288 613
hipo@rekoma.cz

PARTNEREM KŘÍŽOVKY V ENTERU JE REHABILITACE REKOMA

ZÁBAVA
(TAJENKA)... nachází specializovaná ptačí ZOO, sloužící nejen k seznámení lidí se zvířaty, ale
také jako odchovná stanice, která umožňuje ve spolupráci s ochránci přírody odchov mláďat
ohrožených druhů a jejich návrat do přírody.
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ZÁBAVA

najdi
všechny
obrázky

Odpovědi: 1/ Čtyři. Každá kočka ze svého rohu vidí 3 ostatní,
které sedí v dalších rozích. 2/ Pouze zebra. Ostatní šli od vody.

HÁDANKY

1/ Pokoj má 4 rohy a v každém rohu sedí jedna kočka. Před každou
kočkou sedí 3 kočky. Kolik koček je v pokoji celkem?
2/ Na cestě k vodě potkala zebra 6 žiraf. Každá žirafa měla na zádech 3
opice. Každá z opic měla na ramenou 2 ptáky. Kolik zvířat šlo k vodě?
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PŘÍLOHA DOMOVNÍČEK

OTOČTE ENTER

NÁSLEDUJE

UŽ ABY
BYLO
RÁNO!

JSEM JAK KOULE.
MUSÍM UŽ VÁŽNE
ZHUBNOUT!

POZDEJI
V NOCI

KE SNÍDANI
SI DÁM JENOM
VODU...

A K OBEDU
SUCHAR...
A VODU.

CERNÁ KACHNA: PREPÁLENÉ STARTY

ÁM
MNÁ K
AS
ML

OUU, TO MI ALE
KRUCÍ V BRÍŠKU.

Píše: Joky
Kreslí: Igor

