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JE NABITÝ AKCEMI
ZNOVUOTEVŘENÝ
GLORIET

LUKRAM s.r.o.
se sídlem v Horním Podluží,
člen americké skupiny BELDEN,
výrobce propojovacích signálních
a datových kabelových konektorů
zejména pro průmyslovou
automatizaci, hledá posilu
do výrobních týmů:

Operátor/-ka

nástupní mzda

ve výrobě

22.000,- Kč
(120,-Kč/hod pro 1. tarifní třídu)
mzda po zapracování

Nabízíme:
•

BEZPLATNÝ firemní svoz

•

25 dní dovolené

z Českolipska, Děčínska a Šluknovska

• bonus za aktivní přístup/efektivitu

2.500,- Kč za každý měsíc

• stravenkový paušál 72,- Kč za každou

odpracovanou směnu

•

2 dny zdravotního volna
za odpracovaný kalendářní rok

• příspěvek 3.600,- Kč/rok
na penzijní připojištění

až 29.000,- Kč
náborový a stabilizační
příspěvek pro nové operátory

v celkové výši

30.000,- Kč

Požadujeme:
• schopnost jemné manuální práce
a dobrý zrak
• práce ve 3-směnném provozu
• týmová spolupráce

DÁLE HLEDÁME:
• Vedoucí linky • Seřizovač
• Směnový mistr

Zaujala Vás nabídka? Své životopisy
prosím zašlete na emailovou adresu: prace@belden.com
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PROTAHUJE A UVOLŇUJE PÁTEŘ
BĚHEM SPÁNKU

PŘIJĎTE SE PORADIT,
JAK ZDRAVĚ SPÁT...

Matrace z kolekce MagniStretch využívají tlaku
lidského těla na matraci a při zatížení se dvě zóny
matrace roztahují opačným směrem. Tím v průběhu
spánku jemně natahují páteř a umožňují regeneraci
jednotlivých meziobratlových plotének a zádového
svalstva, uvolňují skřípnuté nervy, zpomalují proces
sesedání páteře a zlepšují krevní oběh. Spánek na
této matraci má podobný účinek jako 30 minut
intenzivního strečinku.

KOMFORT
A TERMOREGULACE
DÍKY PATENTU NASA
Spánek je ještě více regenerační díky paměťové pěně
Memoform prošité v potahu a termoregulační textilii
Outlast® původně vyvinuté NASA pro vesmírné
skafandry s cílem poskytnout tělu optimální tepelný
komfort.

PANDA NÁBYTEK
U Plovárny 1262/12, Děčín
412 519 740
info@nabytekpanda.cz
www.nabytekpanda.cz
Po-Pá 9:00 - 17:30
So 9:00 - 12:00

ZÁŘIJOVÝ ÚVODNÍK
Vážení čtenáři,
dovolte mi Vás přivítat do nového školního
roku. Pevně věřím, že návštěva školy bude
pro děti každodenním rituálem a online
vyučování jen alternativou vyučovacího
procesu. Těm z nás, kteří provozují volnočasové aktivity, ať už sportovní, kulturní
či jiné, se v loňském roce trochu zastavil
čas, a proto se nyní o to více budeme
ucházet o přízeň především nejmladších
školáků a předškoláků,
abychom je přilákali
do svých klubů, spolků
a kroužků. V Děčíně je
celá řada úspěšných
sportovců, ale také
trenérů, kteří jsou často
oceňováni za hranicemi
našeho okresu, kraje
i republiky. A právě ti se
těší, že se naplno vrátí
ke své práci a budou se
znovu snažit přesvědčit
Vás a Vaše ratolesti
o tom, že aktivní pohyb je nejlepší alternativou pro trávení volného času. Vybírejte
zodpovědně a pečlivě, ale ne příliš dlouho,
protože čím dříve začnou děti sportovat,
tím lépe. Měsíc září bude v našem městě
přímo nabitý rozmanitými akcemi, které
po dlouhé vynucené pauze zcela jistě
osloví mnoho diváků a návštěvníků. Já
jsem přes prázdniny navštívil vyprodané
promítání letního kina na děčínském zám-

ku a stejnou návštěvnost bych přál všem,
kteří se snaží v Děčíně uspořádat jakoukoliv akci. Za náš klub mi dovolte Vás pozvat
především na akci pořádanou v rámci
Tyršova Děčína, která proběhne 19. 9. na
Mariánské louce a bude tradiční přehlídkou sportovních klubů a organizací.
Období zahájení nového školního roku je
pro naši organizaci ve znamení náborové
činnosti, jejíž součástí je také tzv. Týden
hokeje. Jedná se o sportovní akci pro
děti ve věku 4–8 let
(a jejich rodiče), při níž
mají unikátní příležitost
seznámit se s ledním
hokejem a vytvořit si
svůj prvotní hokejový
zážitek. Pro děti je připraven zábavný program
na ledě i mimo něj,
rodiče mají možnost
se detailně seznámit
s tím, co obnáší mít
doma malého hokejistu nebo hokejistku a jaký je přínos tohoto sportu pro fyzický
a osobnostní rozvoj dětí. Pro účastníky jsou
připraveny drobné dárky s hokejovou tematikou. Moc rád Vás a Vaše děti na našem
zimním stadionu při této akci dne 21. 9.
přivítám!
Školní rok bez omezení a krásné babí léto
přeje manažer HC Děčín
Jan Havlíček
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TYRŠŮV DĚČÍN
JE NABITÝ AKCEMI
V polovině září, konkrétně o víkendu 17. až 19. září, bude město pulzovat
hudbou a sportem. Vzhledem k jarním protipandemickým opatřením se část
tradičních akcí, které byly spojené s Městskými slavnostmi, přesunula právě
na tento víkend. Na co vše se můžeme těšit, jsme se zeptali Martina Pošty
a Igora Bayera.
Odpovídá Mgr. Martin Pošta,
náměstek primátora pro školství,
kulturu a sport
17. září to bude 189 let od narození
děčínského rodáka Dr. Miroslava
Tyrše. Jeho odkaz je tradičně
oslavován hlavně pohybem, na
jaké sportovní akce se tedy můžeme
těšit?
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Tyršův Děčín je akce, která spojuje sport

a kulturu. Je tak mnoho sportovních akcí,
které se od 17. do 19.9. v Děčíně uskuteční
a mají v názvu odkaz tohoto slavného
děčínského rodáka.
Sokol Raptor pro veřejnost a zvlášť pro
družstva ZŠ, Sprint k Tyršovi, Pochod
krajem Dr. Miroslava Tyrše, Volejbalový
pohár, Spartan Workout, Sokolské
sportovní odpoledne, Stezka odvahy
v zámeckém areálu, Prezentace sportovních
klubů na Mariánské louce a mnohé

Oslavy jsou významné především
pro sokolskou obec. Jakým
způsobem se místní Sokol na akci
podílí?

září proběhne také tradiční Mistrovství
floristů ČR – Děčínská kotva. V zaří se
rozloučí několika posledními nedělními
koncerty se sezónou Rogalo DC, které se
svým žánrově pestrým repertoárem bylo
v Děčíně každou neděli. Zaří je v Děčíně
velkolepým rozjezdem kultury a sportu
a já věřím, že si z té pestré nabídky každý
vybere. Tímto všechny zvu.

TÉMA MĚSÍCE

další. Samozřejmě velkou sportovní ale
i diváckou událostí je i Adrenalin Chalange.
Je dobře, že při pokračujícím rozvolnění
se připomene důležitá role sportu
a prezentují místní sportovní kluby.

Velmi významně. Je jedním z hlavních
organizátorů sportovní části. Pokud se
nemám opakovat u výše vyjmenovaných
akcí, kde většinu zajišťuje organizačně
právě Sokol, tak v jeho režii se tradičně
koná i pietní akt u sochy Dr. Miroslava Tyrše
a slavnostní pochod na zámek.

Odpovídá Ing. Igor Bayer,
organizátor Tyršfestu a Adrenalin
Challenge

Jaké další doprovodné akce budou
v rámci slavností v září probíhat?
Letos je září opravdu nabité. Součástí
Tyršova Děčína je i Tyršfest. Začátkem září je
v Křížové ulici dvoudenní festival Pouličního
divadla nebo na Nebíčku swingová
tančírna. Na zámku se konají slavnosti
Medu a vína a v zámeckých zahradách pak
v rámci akce Energie pro kulturu koncert
Davida Kollera nebo známé představení
Jaroslava Duška Čtyři dohody. V polovině

Na Tyršfestu se objeví takové hvězdy,
jako Majk Spirit, Lenka Filipová,
Visací Zámek, ale i místní kapely. Jak
náročné bylo v současné době získat
taková jména?
To je trefná otázka a zjednodušená
odpověď zní – žádná legrace, nic moc.
Takovéto akce se standardně chystají rok
dopředu a u Labefestu se nám časový
předstih v posledních letech už dařil. Nyní
v době covidové je složité organizovat
cokoliv, postihlo to i Tyršfest, ten má oproti
Labefestu poloviční rozpočet a přesto
má zajímavý Line up. Dostali jsme se do
časového problému a od chvíle, kdy vláda
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ním zářijovém termínu nějaké novinky oproti uplynulým ročníkům?
Tak největší výzvou bude uspořádat
všechny 3 eventy v jeden den. Konkrétně
se jedná o Adrenalin Challenge Main
Event, Race a Kids, každý je pro jinou
cílovou skupinu. Obnáší to více než 30
disciplín, z nichž jsou mnohé technicky
velice náročné a ukočírovat všechno je
velmi veselé. Aktuálně jednáme (v době
vydání Enteru jsme spíše jednali) o změně
ve skoku z mostu, opět jde o technický
oříšek, ale kde je vůle, je i cesta a věřím,
že záměr vyjde. Už se na to moc těším,
víc teď prozrazovat nebudu, ale bude to
vážně výzva. Propozice a novinky najdete
na našich webových stránkách www.
adrenalinchallenge.cz a sociálních sítích.

TÉMA MĚSÍCE

pustila stavidla zábavě se vyrojila spousta
akcí napříč Českem a mám pocit, že nejvíc
napumpovaným měsícem je právě září. Je
obrovský přetlak koncertů, interpreti mají
v jeden den dvojáky i trojáky, poptávka
je obrovská. S termínem nic neuděláme,
v září se v Děčíně narodil M. Tyrš, a to se
přece musí oslavit :). Vedení města, které má přehled o výdajích a příjmech akce
navíc rozhodlo, že po dlouhé době, plné
protikovidových opatření by měl mít možnost odpočinout si a pobavit se u skvělého
programu úplně každý, a proto bude pro
návštěvníky festival ZDARMA. Městem
uvolněná částka je maximální a pracujeme
na tom, aby se ani nedočerpala.

Zúčastníte se i vy osobně nějakých
nabízených adrenalinových aktivit?

Bude na festivalu vyžadováno
splnění aktuálních podmínek pro
vstup? Bohužel i tohle je důležitá
součást dnešních dní…
Přesně tak, festival se bude řídit v danou
dobu platnými vládními opatřeními.
Nicméně, slaví se narození pana Tyrše, tj.
Sportujme a buďme zdraví.
V sobotu 18.9. proběhne tradiční
Adrenalin challenge. Budou v letoš-

Účastníky pouštím vždy do toho, co si sám
vyzkouším a za ta léta už mám díky celému
produkčnímu týmu možnost výzvu během
dne absolvovat, byť někdy nestihnu vše,
tak Extreme traverz, skok z mostu a můj
milovaný vodní skútr se snažím stihnout.
Souběžně běží hudební festival, takže je
to velice nabitý a organizačně náročný
den a v pondělí je člověk zase v práci,
zeměkoule se točí dál a někdy dost rychle.
Účastníkům vždy říkám, že po absolvování
adrenalinové výzvy je člověk zrelaxovaný
jako po víkendu na chalupě. Adrenalin
Challenge pořádám už 23 let a patří mezi
novodobé sportovní tradice Děčínska, je
mladší sestrou Streetball manie :) a stále
mám chuť a potřebu ji vylepšovat. Dveře
dobrovolníkům, kteří se nebojí přiložit ruce
k dílu, jsou otevřeny.
-es, zja-
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DENÍČEK
MODERNÍHO FOTRA
NATOČIL DĚČÍŇÁK!
Hitem letošního léta se stala česká komedie Deníček moderního fotra dle
populárního blogu a knihy Dominika Landsmana. V hlavní roli můžeme vidět
Jiřího Mádla a Terezu Ramba, kterým komediální žánr vyloženě sedí. Režie se
chopil Jan Haluza, který by se dle filmového kritika Kamila Fily mohl stát novým
objevem. Film je ovšem spojen také s Děčínem. Kameraman Radim Střelka je
totiž náš. Kluk z Děčína. Kluk ze Starého Města. A jeho hvězda stoupá…
Ahoj Radime, jak ses dostal k natáčení filmu Deníček moderního
fotra?
Ahoj, s natáčením mě oslovil režisér Jan
Haluza, se kterým jsem před tím dělal
jeden krátký film a několik reklam. Pro
Honzu to byl, stejně jako pro mě, celovečerní debut a jemu vděčím za to, že
jsem mohl být součástí.
Jak moc bylo natáčení náročné? A co
vše profese kameramana obsahuje
u takového projektu?
Tak ono celkově připravit a natočit celovečerní film je docela náročný a obsáhlý
proces, o to víc když je to první věc. Já byl
předtím zvyklý dělat primárně reklamy, kde
ten objem práce a náročnost je úplně jiná
a zároveň jsou to krátkodobější projekty.
S Honzou jsme nechtěli podcenit přípravu
a rozmysleli si každý záběr, nakreslili půdo-

rysy lokací s umístěním kamer, zároveň
jsme museli jezdit na lokační obhlídky, kde
jsme vybírali ty správné lokace, měli jsme
několik schůzek s vedoucími jednotlivých
departmentů, rozbory scénáře a pak už
samotné natáčení, které díky naší přípravě
už bylo o to jednodušší (ale určitě ne jednoduché :-D ).
Na natáčení pak jako kameraman mám
pod sebou několik deparmentů, se kterými
musím řešit dílčí věci a hledat řešení
k tomu, abychom docílili co nejlepšího
výsledku - osvětlovači, asistenti kamery,
grip (pohybová technologie), rekvizitáři,
druhá kamera atd.
Jaká byla spolupráce s herci a štábem?
Myslím, že se nám povedlo poskládat
celkem pohodový štáb plný profesionálních lidí, což je u tak dlouhého projek-
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tu potřeba. Myslím, že až na pár mini
zádrhelů všechno šlapalo skvěle. S herci
jsme měli podobné štěstí.
Vraťme se ale na začátek… Jak ses
k natáčení dostal?
No tak paradoxně jsem se k natáčení dostal
právě v Děčíně, kde jsem začínal v takovém
mini kroužku v DDM, pak jsem měl pár let
pauzu ale tohle moje "hobby" si mě pak
znovu našlo o několik let později v Praze,
kde jsem se postupně prodíral, učil se
a zlepšoval - myslím, že tenhle obor je
o nekonečném hledání nových věcí,
nových přístupů a neustálém učení, protože když člověk usne na vavřínech, přestane se posouvat. Zároveň kreativita a objevování nových principů je to, co člověka
udělá odlišným a originálním, což je velká
výhoda.

se všechno naučil sám a musím říct, že to
není úplně jednoduchá cesta. Když člověk
vyjde z filmové školy, tak je většinou na
plac nepoužitelný a všechny praktické
věci se teprve začíná učit. Zároveň mě
tahle práce neskutečně naplňuje a vlastně to je ten hnací motor, díky kterému
jsem došel až sem. Obětoval jsem tomu
spoustu času a energie. Filmařský život je
plný práce, člověk má málo volného času,
dlouhé směny a absolutní nemožnost
si něco plánovat s nějakou pravidelností
a předstihem, ale je to úžasný obor plný
super lidí a zároveň je to věc, kterou většina z nás miluje.
Věnuješ se převážně reklamní tvorbě a točení hudebních klipů. Jakým
hudebním umělcům jsi dělal klipy?
Poslední dobou jsem začal točit primárně
reklamy, na klipech jsem začínal, protože je
to skvělá věc, na které vám nikdo kreativně
nesvazuje ruce a většinou se dá vytvořit
i nějaký alternativnější počin. Poslední dobou se ale klipům snažím vyhýbat a beru
jen věci, které mě opravdu něčím zaujmou.
Ale jmenovitě jsem dělal klipy pro Rytmuse, Kontrafakt, PSH, Chinaski, Davida
Kollera, Bena Cristovao, Milion+, Lenny,
Marpa....
Můžeme vidět v televizi nějakou tvoji reklamu?
Určitě ano, ale nějak ztrácím přehled, co
zrovna běží a co běželo nebo běžet bude.
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Je složité prosadit se v tomto oboru,
když jsi de facto samouk?
Musím říct, že na té úrovni, na které to
dělám, jsem relativně velká výjimka, většina úspěšných kameramanů kolem mě má
filmové školy. Já jsem jeden z mála, který

V letošním roce se ti podařilo stát se
součástí jedinečného projektu, kde
v hlavní roli byla Formule 1 a Karlův
most a samozřejmě Red Bull. Pověz
nám více o tomto projektu…
Tak tohle byl asi nejtěžší projekt, který
jsem kdy dělal. Náročné a dlouhé přípravy, spousta technologických výzev, super

náročné natáčení plné cestování, ale výsledek stál si myslím za to a zároveň si myslím,
že Formuli 1 už nikdy na takových lokacích
jezdit neuvidíme.

nereálné, ale cesta je ještě dlouhá a myslím,
že bude ještě dost náročná. Mám teď nějaké
agentury, které mě zastupují a ty mi v tom
trochu pomáhají. Potom bych se chtěl dostat k zahraničním projektům, které se točí
v Čechách, dělá se tu spousta obrovských
seriálů a filmů pro Netflix, HBO atd...
To, co hlavně chci, je aby mě ta práce pořád
bavila, aby přicházely nové výzvy, které mě
někam posouvají a abych se snažil dávat

Závěrem mi pověz jaký je tvůj vztah
k Děčínu a zda bys něco Děčíňákům
vzkázal…
Tak na Děčín vzpomínám rád, mám tam
rodinu a spoustu kámošů, které teda už
skoro nevídám, ale prožil jsem zde dětství a rád se vždycky vracím a vzpomínám

KINO / FILM

Jaké máš plány do budoucna?
Chtěl bych se dostat do zahraničí, což je
takový můj cíl na další roky, pár lidem v Čechách se to povedlo, takže to není úplně

do každého projektu maximum.

na to. Mám dvě děti, a tak se bohužel do
Děčína už moc často nedostanu. Jinak
teda zdravím všechny, které jsem dlouho
neviděl!
Každopádně bych všem vzkázal, ať se nebojí vystoupit z komfortní zóny a občas
udělat rozhodnutí, která jsou odvážnější
a riskantnější, protože tak jsem to udělal já.
Díky za rozhovor.

-joky-

13

KINO SNĚŽNÍK
Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk (Jiří Bartoška) jde do důchodu. Celý
život byl vyhlášeným lékařem a nyní se těší na zasloužený odpočinek. Ještě víc
se však těší jeho rodina – manželka Olga (Zuzana Kronerová), která se už nemůže
dočkat, až o něj bude pečovat, stejně tak jako jeho dcera Zuzana, jejíž manželství
s Karlem (Jiří Langmajer) se nedávno rozpadlo. Nejvíc nadšená je však Zdeňkova
vnučka Aneta (Martina Czyzová), která dědu vždy považovala za svůj velký vzor
a píše o něm seminárku do školy. Jenže Zdeněk není tak dokonalý, jak se zdá. Má
jedno velké tajemství. Už téměř 40 let udržuje milenecký poměr s ortopedkou
Danou (Ivana Chýlková). A Dana samozřejmě očekává, že na ni Zdeněk teď bude
mít konečně víc času. Na Zdeňka tak čekají pěkně horké chvilky a rozhodně ne
bezstarostná pohoda, kterou si plánoval… Jeden z nejuznávanějších českých
scenáristů Petr Kolečko (seriály Most!, Lajna, Okresní přebor, filmy Masaryk,
Bajkeři) se při psaní komedie Zbožňovaný nechal inspirovat svým dědou.
Hrají: J. Bartoška, I. Chýlková, Z. Kronerová, J. Langmajer, P. Hřebíčková a další.
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St

1. 9.

17.30
20.00

Prvok, Šampón, Tečka a Karel
Deníček moderního fotra

Čt

2. 9.

17.30
20.00

Atlas ptáků
After: Tajemství / titulky

Pá

3. 9.

17.30
20.00

Shang-Chi a legenda o deseti prstenech / dabing
After: Tajemství / titulky

So

4. 9.

15.00
17.30
20.00

Mimi šéf: Rodinný podnik
Shang-Chi a legenda o deseti prstenech / dabing
After: Tajemství / dabing

Ne 5. 9.

15.00
17.30
20.00

Mimi šéf: Rodinný podnik
Shang-Chi a legenda o deseti prstenech / titulky
Atlas ptáků

Po

6. 9.

19.00

Smolný pich aneb Pitomý porno

Út

7. 9.

17.30
20.00

Shang-Chi a legenda o deseti prstenech / titulky
Deníček moderního fotra

St

8. 9.

17.30
20.00

Atlas ptáků
Prvok, Šampón, Tečka a Karel

Čt

9. 9.

17.30
20.00

Cesta domů
Rodinu si nevybereš

Pá 10. 9.

17.30
20.00

Cesta domů
Zhoubné zlo / horor

So 11. 9.

15.00
17.30
20.00

Mimi šéf: Rodinný podnik
Jedině Tereza
Zhoubné zlo / horor

Ne 12. 9.

15.00
17.30
20.00

Tlapková patrola ve filmu
Jedině Tereza
Cesta domů

Po 13. 9.

19.00

Jednotka intenzivního života / dokument

Út 14. 9.

17.30
20.00

Cesta domů
Klícka

St 15. 9.

17.30
20.00

Klícka
Zátopek

Čt 16. 9.

17.30
20.00

Jedině Tereza
Marťanské lodě

Cesta domů
Zelený rytíř

So 18. 9.

15.00
17.30
20.00

Tlapková patrola ve filmu
After: Tajemství / dabing
Zelený rytíř

Ne 19. 9.

15.00
17.30
20.00

Mimi šéf: Rodinný podnik
Rodinu si nevybereš
Marťanské lodě

Po 20. 9.

19.00

Stingl - Malý velký Okima / dokument

Út 21. 9.

17.30
20.00

Marťanské lodě
Atlas ptáků

St 22. 9.

17.30
20.00

Klícka
Zelený rytíř

Čt 23. 9.

17.30
20.00

Zbožňovaný
Oasis Knebworth 1996 / koncert v kině

Pá 24. 9.

17.30
20.00

Zbožňovaný
Mainstream

So 25. 9.

15.00
17.30
20.00

100% vlk
Zbožňovaný
Quo vadis, Aida?

Ne 26. 9.

15.00
17.30
20.00

100% vlk
Zbožňovaný
Quo vadis, Aida?

Po 27. 9.

19.00

Gogo / dokument

Út 28. 9.

15.00
17.30
20.00

100% vlk
Zbožňovaný
Jedině Tereza

St 29. 9.

10.00
17.30
20.00

Prvok, Šampón, Tečka a Karel
Mainstream
Quo vadis, Aida?

Čt 30. 9.

17.30
20.00

Supernova
Není čas zemřít

Pá 1. 10.

17.30
20.00

Minuta věčnosti
Není čas zemřít

KINO SNĚŽNÍK

17.30
20.00

KINO SNĚŽNÍK – KALENDÁŘ PŘEDSTAVENÍ

Pá 17. 9.
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Aktuální program si prosím vždy předem ověřte na www.kinosnezik.cz.
Prosíme mějte u sebe při návštěvě kina respirátor.

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
KOMEDIE

1., 8., 29. 9. | st /17.30/
st /20.00/ st /10.00/

Česko / 2021 / repríza / 115' / 12+ / 120,- Kč. Film „Prvok, Šampón, Tečka
a Karel“ natočil podle svého stejnojmenného knižního hitu režisér Patrik Hartl.
Čtyři kamarádi vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi středního věku tím,
že se rozhodnou plnit odvážné úkoly. Režie: P. Hartl. Hrají: M. Pechlát, D. Švehlík, aj.

DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
KOMEDIE

1., 7. 9. | st, út /20.00/

Česko / 2021 / repríza / 97' / 130,- Kč
Nová česká komedie podle stejnojmenného knižního bestselleru Dominika Landsmana. Někdy vás život náhodně dostane do situace, kterou nečekáte, ale musíte se s ní
vyrovnat jako chlap! Režie: J. Haluza. Hrají: J. Mádl, T. Ramba, L. Hejlík, aj.

ATLAS PTÁKŮ | DRAMA

2., 5., 8., 21. 9. | čt /17.30/
ne /20.00/ st /17.30/ út /20.00/

Česko, Slovinsko, Slovensko / 2021 / premiéra / 90' / 12+ / 130,- 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, aj.

AFTER: TAJEMSTVÍ | ROMANTICKÝ / DRAMA

2. – 4., 18. 9. | čt, pá, so /20.00/
so /17.30/

USA / 2021 / premiéra / titulky, dabing / 99' / 12+ / 130,- Kč
Třetí díl filmového a knižního fenoménu After přinese pro osudovou lásku Tessy
a Hardina zatím největší zkoušku. Zkoušku, která může zanechat jejich silný vztah
v troskách. Režie: C. Landon. Hrají: H. Fiennes Tiffin, J. Langford, A. Kebbel, aj.

NOVINKY

= JE VELKÁ ŠKODA TENHLE FILM NEVIDĚT! ENTER DOPORUČUJE :)
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TRAILER NA SPIDER-MANA
PORAZIL AVENGERS

Myslím, že odpověď na otázku, kterého superhrdinu mají vlastně
lidé nejradši, je díky posledním pár dnům už docela jasná. Fanoušci
zkrátka milují Spider-Mana, nebo spíš – Spider-Many. Jakmile totiž
prosákly ven informace, že se v nadcházejícím snímku Spider-Man:
Bez domova objeví kromě Toma Hollanda rovněž bývalí Spider-

SHANG-CHI A LEGENDA O DESETI PRSTENECH
DOBRODRUŽNÝ / FANTASY / AKČNÍ

3. – 5., 7. 9.
pá, so, ne, út /17.30/

USA / 2021 / premiéra / 133' / dab., tit. / 130,- Kč, děti 110,- Kč
Hlavním hrdinou je superhrdina čínského původu Schang-Chi, který je konfrontován
se svojí minulostí, když je zapleten do sítě tajemné organizace Deset prstenů. Jedná
se o druhý film ze čtvrté fáze MCU. Režie: D. Daniel Cretton. Hrají: S. Liu, Awkwafina, aj.

4., 5., 11., 19. 9.
so, ne, so, ne /15.00/

ANIMOVANÝ / KOMEDIE

USA / 2021 / premiéra / dabing / 107' / 130,- Kč, děti 110,- Kč
Pamatujete si na přechytralý mimino v obleku a jeho staršího bráchu Tima? S komedií
Mimi šéf před pár lety „zbourali“ kina a teď se pustí do další akce. Režie: T. McGrath.
Hrají: V českém znění: M. Ruml, P. Šrom, J. Ježková, L. Bouček, O. Coco Rafajová, aj.

SMOLNÝ PICH ANEB PITOMÝ PORNO
DRAMA / KOMEDIE / EROTICKÝ

6. 9. | po /19.00/

KINO SNĚŽNÍK

MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK

RO / HR / ČR / L / 2021 / premiéra / 106' / tit. / 18+ / 100,- Kč. Kariéra učitelky Emi
se ocitne v ohrožení, když se na internetu objeví video, v němž se oddává sexu se svým
manželem. Nenápadná třicátnice je proto postavená před rodiče svých žáků, kteří mají
rozhodnout o jejím setrvání v učitelském sboru. Režie: R. Jude, Hrají: K. Pascariu, aj.

CESTA DOMŮ | KOMEDIE / ROMANTICKÝ

9., 10., 12., 14., 17. 9.
čt, pá /17.30/ ne /20.00/ út, pá /17.30/

Česko / 2021 / premiéra / 92' / 12+ / 120,- Kč. Svůj nový film Cesta domů
uvede režisér Tomáš Vorel do kin s koncem letošního léta 9. září. Snímek navazuje
na Vorlovy filmy Cesta z města a Cesta do lesa, vytvoří z nich uzavřenou trilogii a završí
osudy všech stěžejních postav. Režie: T. Vorel st.. Hrají: T. Vorel ml., L. Šteflová, aj.

RODINU SI NEVYBEREŠ | KOMEDIE

9., 19. 9. | čt /20.00/ ne /17.30/

Francie / 2021 / prem. / 92' / 12+ / tit. / 120,- Kč
Kam se hrabou problémy manželů Verneuilových ve filmu CO JSME KOMU UDĚLALI?!
Morelovic rodinu čeká ještě šílenější jízda a věřte, že být v kůži své pubertální dcery (nebo
syna) není zrovna jednoduchý úkol. Režie: J. P. Benes. Hrají: A. Lamy, F. Dubosc, aj.
= JE VELKÁ ŠKODA TENHLE FILM NEVIDĚT! ENTER DOPORUČUJE :)

NOVINKY

Mani Tobey Maguire a Andrew Garfield, vzrostl zájem o film rekordní rychlostí. Promítlo se
to pak i na počtu přehrání prvního traileru, který za prvních 24 hodin nasbíral 355,5 milionů
zhlédnutí. Překonal tak dokonce i ukázku k filmu Avengers: Endgame, jež za první den
nasbírala 289 milionů zhlédnutí. To jsou velmi vysoká čísla a vzhledem k tomu, že trailer
stále nepředstavil všechny navracející se postavy a herce, je klidně možné, že ten další
bude atakovat hranici 400 milionů. Pozitivní čísla tak kazí jen fakt, že reálně se to nejspíš
v prosinci až tak dobře nepromítne i do tržeb, které by totiž před covidem-19 mohly relativně
snadno vyšplhat až někam k miliardě a půl.
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ZHOUBNÉ ZLO | HOROR / KRIMINÁLNÍ / DRAMA

10. – 11. 9. | pá, so /20.00/

KINO SNĚŽNÍK

USA / 2021 / premiéra / 111' / 15+ / tit. / 130,- Kč
James Wan se vrací ke svým žánrovým kořenům příběhem o dívce Madison, kterou
paralyzují neustávající vize strašlivých vražd, které bohužel mají daleko k obyčejným
snům. Režie: J. Wan. Hrají: A. Wallis, M. Hasson, G. Young, M. Briana White, aj.

JEDINĚ TEREZA | ROMANTICKÝ / KOMEDIE

11., 12., 16., 28. 9.
so, ne, čt /17.30/ út /20.00/

Česko / 2021 / premiéra / 102' / 130,- Kč. Příběh lásky, která se ocitla
v nejkritičtějším bodě. Co udělá zamilovaný člověk, aby ji zachránil? Úplně všechno.
Navzdory tomu, že ho čekají četné nástrahy, omyly a fatální nedorozumění. Láska
prostě bolí. Režie: J. Fuit. Hrají: I. Orozovič, V. Khek Kubařová, M. Ruml, D. Matásek, aj.

TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU
ANIMOVANÝ / KOMEDIE

12., 18. 9. | ne, so /15.00/

USA / 2021 / repríza / 88' / dab. / 130,- Kč, děti 110,- Kč. Asi nejslavnější
a rozhodně nejroztomilejší záchranáři vyrážejí na plátna kin ve svém prvním filmovém
dobrodružství. A bude to pořádná jízda, ostatně co jiného byste mohli od Tlapkové
patroly čekat. Režie: C. Brunker. Hrají: V českém znění: I. Korolová – Veselá, P. Tesař, aj.

JEDNOTKA INTENZIVNÍHO ŽIVOTA
DOKUMENT

13. 9. | po /19.00/

ČR / 2021 / premiéra / 76' / 12+ / 100,- Kč
Lékaři Ondřej a Kateřina se při své práci často dotýkají nedotknutelného. Průkopníci
české nemocniční paliativní péče otevírají v celovečerním dokumentu témata, která
z našich životů v podstatě zmizela. Režie: A. Komrzý.

KLÍCKA | DRAMA

14., 15., 22. 9. | út /20.00/ st, st /17.30/
USA / 2020 / premiéra / 107' / 15+ / tit. / 100,- Kč. S vidinou snadno nabytého
bohatství v tepajícím Londýně konce 80. let 20. století opouští obchodník Rory (Jude
Law) svůj pohodlný život v USA a přesouvá se s celou rodinou do pronajatého
velkolepého sídla na anglickém venkově. Režie: S. Durkin. Hrají: J. Law, C. Coon, aj.

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

ZÁTOPEK | DRAMA / ŽIVOTOPISNÝ

15. 9. | st /20.00/

ČR / 2021 / repríza / 130' / 130,- 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, R. Mikluš, aj.

Česko / 2021 / premiéra / 77' / 130,- Kč. Martin a Eliška, hlavní hrdinové
filmu Marťanské lodě, se poprvé setkávají na narozeninové party ve vybydlených
prostorách brněnského nádraží. Mladá psycholožka hudebníka pozve na přednášku,
kterou pořádá. Režie: J. Foukal. Hrají: E. Křenková, M. E. Kyšperský, aj.

ZELENÝ RYTÍŘ | FANTASY / DRAMA

17., 18., 22. 9. | pá, so, st /20.00/

USA, Irsko / 2021 / premiéra / 130' / 15+ / tit. / 120,- Kč
Chrabrý ale svéhlavý rytíř kulatého stolu, synovec krále Artuše, Sir Gawain, se vydává
na troufalou cestu, na jejímž konci ho čeká osudový vyzyvatel - obrovský a tajemný
Zelený Rytíř. Režie: D. Lowery. Hrají: D. Patel, A. Vikander, J. Edgerton, aj.

STINGL - MALÝ VELKÝ OKIMA | DOKUMENTÁRNÍ

20. 9. | po /19.00/

Česko / 2021 / premiéra / 90' / 100,- Kč
Celovečerní dokumentární film o životním poznání slavného etnografa,
cestovatele a nejvydávanějšího českého spisovatele všech dob Miloslava Stingla.
Režie: S. Lichtag. Hrají: Miloslav Stingl.

ZBOŽŇOVANÝ | KOMEDIE

23. – 26., 28. 9. | čt, pá, so, ne, út /17.30/

Česko / 2020 / premiéra / 99' / 12+ / 130 ,- Kč
Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk (Jiří Bartoška) jde do důchodu. Celý život
byl vyhlášeným lékařem a nyní se těší na zasloužený odpočinek. Režie: Petr Kolečko.
Hrají: J. Bartoška, Z. Kronerová, I. Chýlková, P. Hřebíčková, J. Langmajer, aj.
= JE VELKÁ ŠKODA TENHLE FILM NEVIDĚT! ENTER DOPORUČUJE :)

KINO SNĚŽNÍK

16., 19., 21. 9. | čt, ne /20.00/
út /17.30/

MARŤANSKÉ LODĚ | DRAMA / ROMANTICKÝ

OASIS KNEBWORTH 1996 | HUDEBNÍ / DOKUMENTÁRNÍ

23. 9. | čt /20.00/

KINO SNĚŽNÍK

Velká Británie / 2021 / premiéra / 108' / 15+ / originál / 250,- Kč
10. a 11. srpna 1996 se sešlo 250 000 mladých fanoušků v Knebworth parku, aby
zhlédli Oasis zahrát dvě přelomové show, které utvářely dějiny. Tyto koncerty byly
vyprodány během jednoho dne a vstupenky si koupilo přes 2 % Angličanů. Hrají: Oasis.

MAINSTREAM | DRAMA / KOMEDIE

24., 29. 9. | pá /20.00/ st /17.30/

USA / 2020 / prem. / 94' / 12+ / tit. / 110,- Kč
Kousek nad hollywoodským bulvárem žije Frankie, mladá žena, která se snaží zjistit,
kým chce být. Režie: G. Coppola. Hrají: A. Garfield, M. Hawke, C. Camp, Ch. Messina,
J. Schwartzman, A. Demie, N. Wolff, J. Knoxville aj.

100% VLK | ANIMOVANÝ / KOMEDIE

25. – 26., 28. 9., 2. – 3., 10.
so, ne, út, so, ne /15.00/

Austrálie / 2020 / premiéra / 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.
Režie: A. Stadermann.

QUO VADIS, AIDA? | DRAMA

25., 26., 29. 9. | so, ne, st /20.00/

BIH, A, RO, NL, D / 2020 / premiéra / 101' / 15+ / tit. / 100,- Kč
Je rok 1995 a Aida pracuje jako překladatelka pro OSN ve Srebrenici. Její rodina
je mezi tisícovkami místních, kteří hledají v „bezpečné zóně" OSN útočiště před
srbskou armádou. Režie: J. Žbanić. Hrají: J. Đuričić, J. Heldenbergh, R. Thiry, aj.

GOGO | DOKUMENTÁRNÍ

27. 9. | po /19.00/

Francie / 2020 / premiéra / 87' / tit. / 110,- Kč.
Bylo nebylo, v jedné keňské vesnici žila Gogo, nejstarší školačka na světě…
Režie: P. Plisson. Hrají: P. „Gogo“ Sitieneiová, D. Chepkering Chepsirorová,
E. Jepkoesh, S. Chepsiror, E. Wamalwa, L. Talamuaová, aj.

NOVINKY

= JE VELKÁ ŠKODA TENHLE FILM NEVIDĚT! ENTER DOPORUČUJE :)
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DRUHÝ VENOM NAKONEC
AŽ V LEDNU

Byť se studio Sony Pictures z počátku tvářilo, že měsíční odsun
dvojky Venoma bude už fakt poslední, nakonec to tak podle
mnohých zdrojů nebude. Server Variety má údajně informace
o tom, že snímek Venom 2: Carnage přichází s Tomem Hardym
a Woodym Harrelsonem nakonec dorazí až v lednu příštího

SUPERNOVA | DRAMA

30. 9., 3. 10. | čt /17.30/ ne /20.00/

GB / 2020 / premiéra / 93' / 12+ / tit. / 120,- Kč. Držitel Oscara Colin Firth (Králova
řeč, Láska nebeská, Bridget Jones...) 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.

30. 9. – 3. 10. | čt, pá /20.00/ so, ne /17.30/

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. Joji Fukunaga. Hrají: D. Craig R. Malek, aj.

MINUTA VĚČNOSTI | DRAMA

1. – 2. 10. | pá /17.30/ so /20.00/

KINO SNĚŽNÍK

NENÍ ČAS ZEMŘÍT | AKČNÍ

Česko / 2021 / premiéra / 81' / 130,- Kč
Režisér a scenárista Rudolf Havlík na Islandu v extrémních podmínkách divoké
přírody natočil komorní dobrodružné drama Minuta věčnosti. Režie: R. Havlík.
Hrají: J. Langmajer, M. Babišová, D. Švehlík, aj.

, Karel,
í do nebe
Myši patř rnage přichází,
Ca
ách
Venom 2: boj, Láska na špičk
ou
Poslední s
= JE VELKÁ ŠKODA TENHLE FILM NEVIDĚT! ENTER DOPORUČUJE :)

NOVINKY

roku. Měl by si tak zabrat slot Morbiuse, který místo toho dorazí o pár měsíců později.
Důvodem jsou, jak jinak, přetrvávající nejistoty okolo situace s covidem-19. Oficiální
rozhodnutí sice zatím nepadlo, mnozí se však shodují na tom, že studio vše potvrdí,
jakmile skončí právě probíhající CinemaCon. Stejně tak je pak možné, že tento krok
přinutí ostatní hollywoodská studia, aby premiéry svých filmů začala také posouvat. Může
se tak opakovat situace z konce loňského roku.
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ČINOHERNÍ STUDIO

1972—2022
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2 Sezóna 50
čt

20.00 hrad Střekov

Podzimní štace

Černá sanitka

Teenagerská komedie.

19. 9.

foyer Činoherního studia

Off-program

Slavnostní zahájení 50. sezóny

ne 19.00 Velký sál

19. 9.

Harila aneb Čtyři z punku a pes

Závratná jízda čtyř punkerů. Punk is not dead.
po 19.00 Velký sál

20. 9.

Pábitelé

Lehkonohá koláž obrazů a zápisků Bohumila Hrabala.
čt

19.00 Velký sál

23. 9.

Stepní vlk

Završení trilogie adaptací středoevropských románů.
ne 19.00 Velký sál

26. 9.

Heda Gablerová

Premiéra 49. sezóny

Ibsenovo proslulé komediální drama o strachu ze života.
út

19.00 Velký sál

28. 9.

Najal jsem si vraha

Poprvé v divadle

Divadelní adaptace stejnojmenného filmu Aki Kaurismäkiho.
st

19.00 Velký sál

29. 9.

Lobby Hero

Čtyři lidé, čtyři lidské osudy.

Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o. Varšavská 767/7, 400 03 Ústí nad Labem. Změna programu vyhrazena.

ne 17.00

ČINOHERNÍ STUDIO

9. 9.

cinoherak.cz
25

ČINOHERNÍ STUDIO

Já, Feuerbach

8 10 2021
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DIVADLO DĚČÍN

ne 26.9.
15:00

LOTRANDO A ZUBEJDA
STUDIO PRODIVADLO

Divadelní zpracování pohádkového muzikálu. Lotrando a Zubejda ožívají na
divadle. Pojďte s námi prožít tento oblíbený pohádkový příběh. Nechte se přenést
do originálního prostředí dálného východu, zahrajte si s námi na loupežníky, zazpívejte si (třeba i jen tak pod fousy) písničky Jaroslava Uhlíře, ale hlavně si užijte
vtipný děj, skvělé herecké výkony, krásné kostýmy a jevištní efekty.
Vstupné: 50, 40, 30,- Kč. Sponzorem nedělních pohádek je Silisan s. r. o.

út 28.9.
18:00

PETR BAREŠ – PASTELY A OBRAZY

út 28.9.
19:00

MILIONOVÝ ÚDRŽBÁŘ

VERNISÁŽ VE FOYER

ÉRIC ASSOUS, AGENTURA HARLEKÝN

E

Režie: Antonín Procházka, Hrají: Petr Nárožný, Veronika Freimanová, Zuzana
Žáková / Anna Kotlíková, Robert Hájek / Martin Zahálka ml., Antonín Procházka /
Vasil Fridrich, Lucie Zedníčková / Štěpánka Křesťanová.Komedie. Séverinu opustil
manžel Jean Pierre před dvaceti lety. Jednoho dne se tento kdysi světácký exmanžel objeví před jejími dveřmi, aby se omluvil, a jako nezaměstnaný se vlastně
zeptal i na práci. Vstupné: 400, 370, 320, 200,- Kč.
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st 29.9.
19:00

VYSAVAČ
STUDIO DVA

UNO

Náhradní termín. Zakoupené vstupenky jsou stále platné.
One man show Bohumila Klepla.
Vstupné: 420, 390, 350, 250,- Kč.

út 5.10.
19:00

DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE

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

st 6.10.
19:00

LOBKOWICZ TRIO

1. KONCERT ABONENTNÍHO CYKLU KPH 2021/22

K

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 (prostě jako dříve na KPH).
Sponzorem cyklu KPH je pan Valdemar Grešík.
Koncert podporuje Nadace Český hudební fond Praha.
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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, Štěpán Pechar
tančí: N. Sneiderová, O. Vinklát, Š. Pechar.
Stabat Mater líčící bolest Panny Marie pod Kristovým křížem je odjakživa jednou z nejpřitažlivějších duchovních předloh, která zlákala nespočet hudebních
skladatelů různých hudebních stylů a epoch. Fascinujícím způsobem se tohoto
úkolu zhostil italský soudobý hudební skladatel Marco Rosano, jehož kompozici fantasticky na nahrávce zvěčnil kontratenorista Andreas Scholl. Rosano navíc
na objednávku festivalu své dno Stabat Mater doplnil o kontrastní expresivní
hudební plochy, které katalyzují duchovní téma do nové podoby. Jakým způsobem
se touto skladbou nechá inspirovat progresivní taneční soubor Dekkadancers
složený ze špičkových tanečníků národních baletních scén v Praze, Brně, Mnichově
či baletní Mekce Moskvě v čele s Ondřejem Vinklátem, výjimečnou baletní osobností mladé generace, dvojnásobným držitelem Ceny Thálie, který se ujme spolu se svým kolegou Štěpánem Pecharem i role choreografa? Pojďme si společně
vychutnat tento mimořádný okamžik ve světové premiéře a v podání jednoho
z předních souborů v oblasti současného tance u nás, ceněného pro výjimečnou
pohybovou invenci, energii a virtuozitu.
Vstupné: 400, 300, 250,- Kč.
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TV A IN
www.starnet.cz

• rychlost až 30
• instalace – 1 K
• router – 1 Kč

GENERÁLNÍ PARTNER MĚSTSKÉHO DIVADLA DĚČÍN

HLAVNÍ SPONZOŘI MĚSTSKÉHO DIVADLA DĚČÍN

DIVADLO DĚČÍN

Kontakt:
Městské divadlo Děčín, Teplická 587/75, Děčín IV, PSČ 405 02
www.divadlodecin.cz, tel.: 412 530 630, e-mail: trnka@divadlodecin.cz
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.

Na první zářijový víkend jsme připravili další ročník Festivalu pouličního divadla.
Také u kašny, ale v Křížové ulici. Těšíme se na vás v nové sezóně, vaše divadlo.
Pokud potřebujete další informace, spojte se mezi 8:00 a 14:00 s Lucií Ortovou,
tel.: 608 891 865.

NTERNET

00Mb/s
Kč

•

předplatné
na 3 měsíce

800 555 025

95

Kč /
měs.

INZ032021
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Navštivte nás na Revolučním náměstí 3 (křižovatka „na hvězdě“), Děčín IV - Podmokly
Otevřeno Po - So 10 - 20 h.

773117811

@legendbarbershopdecin

Lukáš Trnka
Váš realitní makléř

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

www.REALITY-TRNKA.cz

+420 736 467 023
schwarz@caffe08.cz

REKLAMNÍ & DÁRKOVÉ
PLECHOVKY
Už máte vybraný dárek pro vaše zaměstnance, obchodní
partnery, zákazníky...? Vyberte si náplň dle vaší chuti,
kávu, čaj, bonbóny a jiné :)

www.doplechu.cz

AKCE / HUDBA

NECHCEME
ZŮSTAT NA MÍSTĚ
Se zářijovým rozhovorem do hudební rubriky jsme se obrátili na ostřílené
muzikanty z děčínské kapely Eredar, kterou tento měsíc čeká velký koncert se
skupinou Tři sestry. Co na sebe Eredar prozradili?
Ahoj kluci, jak je u nás zvykem, i vás
je třeba nejdříve trochu představit
těm, kteří vás ještě neznají. Tak vám
předávám slovo :)
Eredar funguje přibližně 5 let a stále
prochází vývojem. Je to dáno složením
kapely, které se průběžně obměňuje
a každý příchozí člen přináší nový úhel
pohledu. Zakládáme si na vlastní tvorbě
a českých textech, které snad mají co sdělit.
Minulý rok jste natočili klip k písni
Beltain, což je keltský svátek. Má
i jméno vaší kapely něco společného
s keltskou mytologií?
S mytologií ano, ale spíš s tou herní.
Myslím, že hráči PC her určitě budou vědět,
odkud vítr vane. Pro ty ostatní to zůstane
záhadou, nebo se nás mohou zeptat naživo
někde na koncertě. Po pár pivech už to
určitě nebude zas tak záhadné :-)

34

Jak jste si užili koncertní léto?
Naposledy jste hráli třeba na
Zadarmo festu na Mácháči, což bývá
legendární akce…
Ano, je to už legendární počin. Koncert
na pláži z principu musí být kultovní.

Navíc je perfektně pořadatelsky zajištěný
a vystupují tu skvělé nekomerční kapely.
Nejen koncert, ale celkovou atmosféru
a setkání s lidmi kolem festivalu jsme si
moc užili.
Teď v září, konkrétně 17., vás čeká
koncert na Bažantnici se Třemi
sestrami. Jak se na tohle hraní
těšíte?
Je to dost velká výzva a přistupujeme k ní
s pokorou. Tři sestry jsou žánrově trochu
jinde, publikum se nám prolíná jen
částečně, budeme tedy muset zaujmout
a bavit. Každopádně jsme pořadatelům
vděčni za pozvání a moc se těšíme!
Jaké jsou vaše nejbližší kapelní
plány?
Máme spoustu nápadů, ale trochu se
nám rozchází představy o žánru, způsobu
další práce a pojetí celé kapely. Dosavadní
působení na scéně nás trochu posunulo
a znamená to větší nároky než v začátcích.
Nechceme zůstat na místě a budeme se
s tímto stavem muset popasovat.
-es-

Tančírna
na nebíčku

2 0 2 1

21.99:00.

AKCE / HUDBA

erová
Kateřina SteinB
& her Swing oys

tančí se venku
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T
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AKCE / HUDBA

VSTUP ZDARMA

MEDIÁLNÍ
PARTNER
FESTIVALU
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Sokol Raptor - závod družstev ZŠ

18.9.

Adrenalin Challenge

AKCE / HUDBA

17.9.

Tyršfest 2021:

19.9.

Tyršova stezka
Pietní akt u sochy Dr. M. Tyrše
Slavnostní pochod na zámek
Sportovní odpoledne - Mariánská louka
Rogalo DC 2021

cedi.www

9.91 – .71

Majk Spirit, Lenka Filipová,
Visací zámek a další
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3 AKCE • 1 DEN
PRO DOSPĚLÉ I DĚTI
VYBERTE SI SVŮJ EVENT A POSUŇTE SVÉ LIMITY!

• RACE •

extrémní závod
jednotlivců

• MAIN EVENT •
adrenalinová výzva
pro širokou veřejnost

• KIDS •

dětská
adrenalinová výzva

přihlaš se a leť...

• EXTREME TRAVERS •

přelet po laně přes kaňon labe z pastýřské stěny do věže zámku
+ slanění ze zámku

Děčín • 18. 9.
kapacita je omezená » přihlášky, info

adrenalinchallenge.cz
COMPUTERS
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DeCe
COMPUTERS

Rogalo
DC
již 6. ročník

Smetanovo nábřeží, Děčín

5.9.

PROGRAM NA ZÁŘÍ
15.00

15.00

Čardáš klaunů – hudební skupina z Jihlavy je neobvyklá tím,

16.00

Artmosféra – pop-rocková skupina z Lysé nad Labem vznikla v r. 2011.

17.00

Saiwala – hudební projekt Stanislava Stejskala, kytaristy, skladatele

16.00

12.9.

že v ní všichni čtyři muzikanti zpívají.

Má za sebou zajímavou spolupráci s Českou televizí (seriál Kukačky).

AKCE / HUDBA

17.00

Báry – kapela vznikla původně jako výhradně dívčí. Během let se zde vystřídalo
mnoho muzikantů, ale základní image kapely - trojhlasný vokál, doprovázený akustickými
nástroji, je stále stejný.
Jiný člověk – jeden z hudebních počinů Milana Junáška z Kralup. Neofolkový
písničkář s vlastní tvorbou a často existenciálně laděnými texty.
Tribubu – živá show této trojice je nesmírně inspirující a dynamická.

a zpěváka a dále učitele alikvótního zpěvu.

19.9. Tyršův Děčín
15.00
16.30

18.00

U-style – kapela, kterou v Děčíně zřejmě nemusíme vůbec představovat.
Pěvecké duo Stáňa a Frank mají kolem sebe šikovné muzikanty a šestičlenná
skupina má plný a profesionální zvuk.
Šoulet – na stránkách této vynikající a svěží kapely najdete následující text:
„Šoulet, toť zběsilá konfrontace blazeovaně umanuté klasické hudby s nejhorší tradicí
české dechovky, mísící se s vůlgaritou a hrubostí toho nejzkaženějšího punku
odlehčeného trampským sentimentem.“
Gaia Mesiah – rocková legenda s energeticky maxi výživnou hlavní zpěvačkou
Markou Rybin v čele.

PRO AKTUÁLNÍ PROGRAM SLEDUJTE FACEBOOK

ROGALO DC

nebo na www.mala-pariz.cz/Rogalo DC.
Projekt Rogalo DC je finančně zajištěn Statutárním městem
Děčín a podpořen Ústeckým krajem - děkujeme!
Pořádá Malá Paříž z.s. Změna programu vyhrazena.
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Mezinárodní hudební festival
Česká Kamenice – Bad Schandau
Internationales Musikfestival
Česká Kamenice – Bad Schandau

KAMEN!CE
27/8–17/9
2021

FESTIVALCESKAKAMENICE.CZ

40

VSTUP ZDARMITAT
FREIER EINTR

27/8–17/9

2021

Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice – Bad Schandau / Internationales Musikfestival Česká Kamenice – Bad Schandau

AKCE / HUDBA

BUTY · BARBORA POLÁKOVÁ · MINUS123MINUT
KLÁRA VYTISKOVÁ · 7KRÁT3 · TERNE ČHAVE · ORAN ETKIN US
IVAN HLAS TRIO · JAMES HARRIES · AMELIE SIBA · AIKO
I LOVE YOU HONEY BUNNY · ADRIAN T. BELL · TEEPEE
JUSTIN LAVASH UK · KATEŘINA STEINEROVÁ & HER SWING
BOYS · TYGROO · THE VALENTINES · SLAM POETRY
20 000 ŽIDŮ POD MOŘEM BOOKIE BAKER CAN · BADFOCUS
THE BROWNIES · MAGDALENA OCHOTNÁ & MANOLI
NATVRE · BBQ · JEHLA · RAY · PŘEHLÍDKA BIGBANDŮ
BUSKING · FOOD FESTIVAL
VSTUP ZDARMITAT
& DALŠÍ!
FREIER EINTR

FESTIVALCESKAKAMENICE.CZ
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7/10/19h
Děčín,
Městské divadlo
ve spolupráci s:

partneři koncertu:
Jiřina a Lubomír
Parohovi

Dekkadancers:
Stabat Mater
hudba: M. Rosano, zpěv ze záznamu: A. Scholl,
choreograﬁe: O. Vinklát, Š. Pechar,
tančí: N. Šneiderová, O. Vinklát, Š. Pechar
Světová premiéra projektu Stabat Mater
soudobého italského skladatele Marca Rosana
v choreograﬁi trojnásobného držitele Ceny
Thálie Ondřeje Vinkláta a v provedení světově
proslulého tanečního souboru Dekkadancers.

Více informací a vstupenky
v pokladně Městského divadla Děčín a na:
Festival se koná za laskavé podpory:

Hlavní partneři:

www.lipamusica.cz
Za mediální podpory:
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ENERGIE PRO KULTURU
DIVADLA

JAROSLAV DUŠEK - ČTYŘI DOHODY
ve spolupráci s Klubem Lávka Based on the book The Four Agreements © 1997 by Miguel Angel Ruiz, M.D. and Janet Mills. Produced with permission
of Amber-Allen Publishing, Inc. P.O. Box 6657, San Rafael, CA 94903. All rights reserved. Účinkují: Jaroslav Dušek, Pjér La Š´éz a Zdeněk Konopásek

DIVADELNÍ KLUB
JIRÁSEK ČESKÁ LÍPA

Letní kinoHOTBažantnice
Děčín
PANTS

HUDBA

PĚVECKÝ SBOR POMNĚNKY
DAVID KOLLER
20.8.
Letní kinoHUDEBNÍ
Bažantnice
Děčín
KURZY KNIHOVNY
DĚČÍN
JAROSLAV
UHLÍŘ
BAND
20.8.
VSTUP ZDARMA

JELEN
JELEN
od 17 hodin

rezervace vstupenek v síti:

&

(lektor: Karel Suchánek)

16. 9. – 17. 9. 2021
DĚČÍN | MARIÁNSKÁ LOUKA

+ Žyhadloo
+ Žyhadloo

WWW.TICKETMASTER.CZ
GENERÁLNÍ PARTNER

předprodej www.vstupenkadecin.cz a www.ticketstream.cz

17.9.
17.9.
20.8.

AKCE / HUDBA

od 17 hodin

od 17 www.vstupenkadecin.cz
hodin
předprodej
a www.ticketstream.cz

Letní kino Bažantnice Děčín

TŘI SESTRY
+ Eredar
TŘI
SESTRY
JELEN
+ Eredar
od
od1717hodin
hodin

předprodej www.ticketstream.cz

+ Žyhadloo

předprodej www.ticketstream.cz
předprodej www.vstupenkadecin.cz a www.ticketstream.cz

17.9.

od 17 hodin

TŘI SESTRY
PŘEDPRODEJ : www:akcenaseveru.cz , INFO: 777 18 19 20,

PŘEDPRODEJ : www:akcenaseveru.cz , INFO: 777 18 19 20,

AKCENASEVERU

AKCENASEVERU
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PROGRAM
ZÁŘÍ
2021
PROGRAM
ZÁŘÍ
PROGRAM ZÁŘÍ 2021
2021
PROGRAM
ZÁŘÍ
ENGLISH SMALL
TALK. 22 / anglický konverzační
večer2021
ENGLISH SMALL TALK. 22 / anglický konverzační večer
ENGLISH SMALL TALK. 22 / anglický konverzační večer
PROGRAM ZÁŘÍ 2021
PROGRAM
ZÁŘÍ
2021
PROGRAM
ZÁŘÍ
ENGLISH SMALL
TALK. 22 / anglický konverzační
večer2021

GASTRONOMIE

coffee & community
coffee & community
coffee & community

úterý 14. září, 19 hod
úterý 14. září, 19 hod
úterý 14. září, 19 hod

Angličtina pro všechny, kteří si chtěji popovídat a nemají s kým. Nebojte se!
Angličtina
pro
kteříCome
si chtěji
a nemají
s kým. Nebojte
se!
Do you want
tovšechny,
meet locals?
andpopovídat
have a nice
conversation,
about our
coffee
&want
community
Angličtina
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Nebojte
se!
Do
youcountry,
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úterýs 14.
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19our
hod
town,
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or
just
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Do
youcountry,
want to national
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RECEPT MĚSÍCE

ZÁŘÍ JE
ČASEM ŠVESTEK
Vařit a péct z čerstvých sezónních surovin je vždy radost. K měsíci září, bráně
podzimu, patří hned několik z nich. My si dnes posvítíme na švestky. Ty
dozrávají od července do září a nyní nastává jejich čas. Švestky jsou nejen
výborné chuťově, ale mají i mnoho zdraví prospěšných vlastností. Jsou bohaté
především na minerální látky, jako je vápník, hořčík, fosfor nebo draslík.
Dále jsou bohaté na vlákninu, třísloviny a organické kyseliny, obsahují také
vitamín E. Švestky jsou skvělým lékem na revmatismus, dnu, pomáhají proti
onemocnění ledvin, jater a blahodárný vliv mají i na srdce a cévy. Když trpíte
střevními problémy nebo třeba zácpou, tak po nich určitě sáhněte. No a jak si
je připravit? My jsme si pro vás přichystali jeden sladký a jeden slaný recept.
ŠVESTKOVÉ MUFFINY S MÁKEM
Výborné muffiny ideální k podzimnímu
odpolednímu čaji.
Ingredience:
• 2 vejce
• 1 prášek do pečiva
• 0.8 hrnku třtinového cukru
• 2.5 hrnku hladké mouky
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•
•
•
•

1 hrnek smetany ke šlehání
0.5 hrnku rostlinného oleje
6 lžic mletého máku
citronová kůra

Postup:
1. V míse smíchejte všechny sypké
ingredience (mouku, cukr, prášek do
pečiva a mák).

2. Přidejte vejce, smetanu a olej, dobře
promíchejte a přisypte nastrouhanou
kůru z citronu.
3. Vytvořte hladké těsto.
4. Švestky vypeckujte, nakrájejte na
kostky a smíchejte s troškou cukru.
5. Vymažte a vysypte formičky na muffiny,
pokud máte kovové.
6. Do každé formičky dejte lžíci těsta, na

(rozkrojit napůl)
• 150 g švestkových povidel
• 4 ks kuřecích stehen
• 1.5 dl dobrého červeného vína
(spíše sladší)
• sůl a pepř

to trochu švestek a opět lžíci těsta tak,
aby byla každá formička naplněna do
dvou třetin.
7. Dejte péct do trouby předehřáté na
200 °C a pečte zhruba 20 minut.

2. Poté rozmíchejte švestková povidla
společně s medem a vzniklou
marinádou potřete kuřecí stehna.
3. Do pekáčku přidejte ke kuřeti švestky
a podlijte vínem.
4. Zakryté kuře dejte péct do předehřáté
trouby, občas kuře přelijte vzniklým
sosem a pečte dozlatova (ke konci
pečte odkryté).
5. Podávejte
se
šťouchanými
bramborami.

Postup:
1. Kuře osolte a opepřete.

RECEPT MĚSÍCE

KUŘE SE ŠVESTKAMI NA VÍNĚ
Kuře, víno a švestky? To zní jako něco, co
stojí za to vyzkoušet.
Ingredience:
• 2 lžíce medu
• 10 vypeckovaných švestek

Přejeme Vám dobrou chuť :)

-es-
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GASTRONOMIE

Restaurace
a Hotel Kortus

Otevreno denne:
Po – Ne
10:00 – 22:00 h

www.hotelkortus.cz

GASTRONOMIE

KORTUS
RESTAURACE
& HOTEL

Vysoká Lípa 60, Jetřichovice
+420 604 604 666
+420 604 604 777

Pravcická brána

Hrensko

Malá Pravcická brána
Soutesky

Šauštejn
Mariina vyhlídka
Dolský mlýn

Jetrichovice

info@hotelkortus.cz
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TE

RA

SA O
TEVŘENA
GASTRONOMIE

• PIZZA • INSALATE
• PASTA GNOCCHI
• KEBAB DONER

608 349 938

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

PIZZERIA POD ZÁMKEM | Tyršova 11 | Děčín 1

Největší tvůrce burger festivalů na Moravě a v Čechách letos dorazí
do Teplic. Spousta výborných burgerů na vás bude čekat v Teplicích
o víkendu 17. - 19.9. Festival se bude konat v areálu obchodního
domu Olympia. Vstupné je zdarma, více informací najdete
na www.burgerstreetfestival.cz.

AKCE

17.9. - 19.9. | BURGER STREET
FESTIVAL TEPLICE
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GLORIET
V RŮŽOVÉ ZAHRADĚ
ZNOVUOTEVŘEN
Gloriet v Růžové zahradě prošel rozsáhlou rekonstrukcí a opět bude přístupný
návštěvníkům. Památka byla kvůli špatnému stavu uzavřena už v roce 2019
a od loňského roku se pracovalo na opravách. Nyní je vše hotové, a tak jsme
se zeptali ředitelky zámku Ing. Miroslavi Poskočilové, jak byla rekonstrukce
náročná a co všechno odhalila…
Gloriet v Růžové zahradě je stavbou,
která rozhodně dokáže zaujmout.
Existuje v České republice něco
podobného nebo zde máme
opravdový unikát?
Unikátem glorietu a Růžové zahrady je
její poloha a bohatá barokní výzdoba.
Glorietů je v České republice určitě
hodně, označení gloriet se běžně používá
pro ozdobnou zděnou stavbu v zahradě
s bohatou sochařskou výzdobou. Hrabě
Maxmilián Thun barokní zámeckou
zahradu založil v 70. letech 17. století,
celý prostor byl původně zakomponovaný

do systému s tekoucí vodou a kanálkami,
které vyúsťovaly právě pod glorietem a byl
vybudován po vzoru italských mistrů.
Je současná podoba glorietu
původní nebo se v průběhu let nějak
výrazněji měnila?
Podoba glorietu se během let výrazně
neměnila, došlo například k zazdění dvou
arkád, které gloriet z pohledové vstupní
strany zakrývaly a jejich současným
probouráním se celá stavba odlehčila
a vrátila k původnímu vzhledu. Původní je
i zvolený barevný odstín omítek.

Co bylo hlavním důvodem k rozsáhlé
rekonstrukci?
Gloriet v Růžové zahradě se otevírá pro
veřejnost po více než 12 měsících, byl
dočasně uzavřen kvůli havarijnímu
stavu, neboť do prostoru grotty několik
let zatékalo a muselo dojít k zaizolování
vrchních pater glorietu včetně schodiště.

Během prací došlo k několika
překvapivým archeologickým objevům. Co vše rekonstrukce odkryla?
Rekonstrukce glorietu a spodního parteru
zahrady odkryla úlomky soch, které
zřejmě v minulosti zdobily celou zahradu
a našly se dva historické moždíře, které
pravděpodobně pocházejí z 18. století, kdy

Budou nalezené artefakty k vidění
při prohlídkách zámku?
Moždíře plánujeme umístit do grotty pod
glorietem, kde byly nalezeny. Grottou
se prochází při jednom z prohlídkových
okruhů zámku Barokní perly. Tento
prohlídkový okruh zavede návštěvníky do
barokní konírny, Růžové zahrady a glorietu,
kterým se vstupuje do spojovací chodby
vedoucí do bývalého zámeckého kostela
Povýšení sv. Kříže.

ZÁMEK DĚČÍN

Jak moc byla rekonstrukce stavby
náročná? Přeci jen u památek musí
vše probíhat opravdu šetrně...
Ještě před samotnou obnovou bylo nutné
celý gloriet podepřít dřevěnou konstrukcí
a zpevnit skalní masiv. Celá oprava
probíhala pod dohledem památkové
péče a v souladu s jejich požadavky,
při pravidelných kontrolních dnech se
konzultovaly veškeré prováděné činnosti
včetně vhodně zvolených materiálů a stavebních postupů.
V interiéru glorietu byly odstraněny omítky,
obnoveny izolační vrstvy, byla odkryta
vodní nádrž, vyměněny okenní výplně
včetně rámů a vchodové dřevěné dveře
včetně kované mříže. Velkou změnou bude
i obnovený rostlinný záhon na spodním
parteru, který jsme osázeli pnoucími
rostlinami a stínomilným podrostem.
Na obnovu celé sochařské výzdoby si
budeme muset ještě chvíli počkat. Během
obnovy byly sochy z glorietu i balustrády
sejmuty a prochází náročnou rekonstrukcí,
všechny se pak navrátí na své místo
nejpozději v dubnu příštího roku.

jich na zámku muselo být mnohem víc.
Ve své době se používaly ke slavnostním
odpalováním salv.
Zároveň byl při sanaci skalního masivu pod
glorietem zmonitorován dutý prostor, který
mohl sloužit jako chodba nebo sklepení.

Chystají se na zámku nějaké další
obdobně náročné rekonstrukce?
Plánována je kompletní rekonstrukce
Dlouhé jízdy a horní části Růžové zahrady
s prostorem před Sala Terrenou.
-es-
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ZÁMEK DĚČÍN

ZÁŘÍ 2021
Čt 2. 9. Vernisáž výstavy plakátů 19. a 20. st.
18:00 zámecká galerie | Vstup volný.
So 4. 9. Slavnosti vína
14:00–19:00 hlavní nádvoří | Vstup volný.
Čt 9. 9. Chopinovský koncert – Marek Kozák
18:00 Rohový sál | Vstupné: dospělí 200 Kč, senioři, studenti 160 Kč.
Pá 10. 9. Sprint Dlouhou jízdou
18:00 dolní brána Dlouhé jízdy | Pořádá Zámek Děčín ve spolupráci
s Konkordia Děčín. | Více informací na: konkordia-decin.cz.
Čt 16. 9. – pá 17.9. Energie pro kulturu
16. 9. od 13:00 Mariánská louka | DK JIRÁSEK - ČESKÁ LÍPA,
ČTYŘI DOHODY - JAROSLAV DUŠEK
17. 9. od 13:00 Mariánská louka | PĚVECKÝ SBOR POMNĚNKY,
JAROSLAV UHLÍŘ s kapelou, HOT PANTS, DAVID KOLLER
Rezervace na: www.ticketmaster.cz / vstup zdarma.
Út 21. 9. Caveman
19:00 Jižní zámecké zahrady | Slavná one man show Roba Beckera,
která vás rozesměje až k slzám. | Jednotné vstupné: 350 Kč.
Po – ne 27. 9. – 3. 10. Týden seniorů
10:00, 14:00 přízemí zámecké expozice | Celý týden, s výjimkou
středy, speciálně upravené prohlídky zámku bez schodů.
Jednotné vstupné: 50 Kč.
St 29. 9. Wagnerovské slavnosti
18:30 hlavní zámecké nádvoří | Soubor špičkových českých
a německých hudebníků uvede skladby L. v. Beethovena a dalších
skladatelů. Představení je v německém jazyce s českými titulky.
Vstupné: dospělí: 200 Kč, senioři: 160 Kč

www.zamekdecin.cz
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ZÁMEK DĚČÍN

Slavnosti vína
sobota 4. září 2021 | 14:00–19:00 hlavní nádvoří
Ochutnávka vín přímo od vinařů, cimbálová muzika Jiřího Janouška,
stánky s občerstvením. Vstup volný.
čtvrtek 9. září 2021 | 18:00 Rohový sál

Chopinovský koncert
Marek Kozák
Koncert se koná ve spolupráci s Polským
institutem v Praze. | Vstupné: dospělí 200 Kč,
senioři, studenti 160 Kč.
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ZÁMEK DĚČÍN

Galerie Dlouhá jízda
4. 9. 2021, vernisáž v 15.00
Jedinečná a jednodenní výstava
obrazů a básní pod širým nebem
Realizace Radek Fridrich a Dima
www.zamekdecin.cz
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zámek Děčín
vás srdečně zve na otevření
nově opraveného glorietu
ve čtvrtek 9. září 2021 od 10:00 hodin
ZÁMEK DĚČÍN

Komentovaný výklad k historii barokní Růžové zahrady
a stavby glorietu od 14:00–16:00 hodin.
Vstup zdarma.
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9/2021
8.9. 17.00 | Přednáškový sál

Veřejná debata na téma Nábřeží
(pronájem)

20.9. 18.15 | Přednáškový sál
KNIHOVNA

Večer reprodukované vážné hudby
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 3 a 4.
Večerem provází Jan Bučina.

29.9. 11.00 + 17.00 | Přednáškový sál

Dezinformace a fake news

KNIHY

Na co si dávat pozor na internetu, jak se nenechat oklamat
a zatáhnout do informační války. Ve spolupráci s platformou
Zvolsi.info. Vstup zdarma. Určeno rovněž pro školní kolektivy,
více informací a rezervace na vzdelavani@dcknihovna.cz
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KNIŽNÍ NOVINKA - DANIEL COLE:

IMITÁTOR

Píše se rok 1989. Detektivové Chambers a Winter pátrají po sériovém
vrahovi se zvrácenou vášní pro nejznámější klasická sochařská díla:
těla obětí stylizuje do jejich pozic. Případ je ale odložen. Sedm let poté
se k vyšetřování vrací detektiv Marshallová, má k tomu totiž osobní
důvody. Přemluví Chamberse a Wintera ke spolupráci.

Výstava chodba 3. patro:

New York pohledem architektky

– fotografie architektky Kateřiny Iwanejko (Ateliér Kiwi) na vás dýchnou typickou
nepopsatelnou mrakodrapovou atmosférou hektického velkoměsta s důrazem
na architektonické detaily známých newyorských objektů.

27.9. 14.00 | Počítačová učebna

Počítačová poradna pro seniory:
Jak na chytrý mobil
Naši lektoři vám poradí s řešením problémů, se kterými
si nevíte rady. Vstup zdarma v rámci Týdne pro seniory.

Kde je ten ježek?
Úplně nová pohádka divadla Krabice Teplice, pro malé
i velké diváky. Hrajeme na schodech pod knihovnou, v případě
špatného počasí na dětském oddělení. Vstup volný
– slavíme totiž deváté narozeniny v nové budově
a pohádka je náš dárek pro vás!

KNIHOVNA

19.9. 15.00 | Schody pod knihovnou

www.dcknihovna.cz | www.facebook.com/mekdc

MATKA S RUČENÍM OMEZENÝM

Přišla o muže, našla dceru, dovolila si milovat. Kamilin život je
v troskách. Manžel jí u večeře oznámí, že se „asi zamiloval“ do jiné,
pak v klidu dojí steak a odejde. Za několik dní jí u dveří zazvoní
policisté a přivedou patnáctiletou dívku – manželovu dceru z prvního
manželství, které Kamila tajně přezdívá Příšera.

KNIHY

KNIŽNÍ NOVINKA - ULJANA DONÁTOVÁ:
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7.9. 16.00 | Mimo knihovnu

Procházka s městským architektem #7
V pořadí již sedmá procházka s městským architektem Ondřejem Benešem,
tentokrát se sejdeme na Masarykově náměstí u kašny. Probereme současný tvar
náměstí, které není ani centrální, ani nebyla důsledně realizovaná koncepce
šedesátých let a hlavně to, co by s ním nyní šlo udělat, aby bylo prostorově srozumitelnější. Ukážeme si také studentské projekty z FA ČVUT, kde se před několika
lety věnovali možnostem využitím proluk, kterých je v této části města
víc než dost. Ve spolupráci s Kanceláří městského architekta
a Děčínsko-podmokelskou vlastivědnou společností.

21.9. 16.00 | Mimo knihovnu

Procházka s městským architektem #8
KNIHOVNA

Podmokelská trasa, místo setkání a program včas upřesníme.
Připravujeme

Cvičení pro seniory | 1.10. 10.00–11.00

– s cvičitelkou Míšou na terase knihovny. Šetrné cvičení pro posílení zádového
a břišního svalstva, protažení a celkové zvýšení kondice. S sebou podložky (v případě,
že nemáte, zapůjčíme – v omezeném množství) a pohodlné oblečení. Vstup zdarma!

Jaroslav Rudiš, Martin Kraft:
Poslední Wintenbergova cesta | 4.10. 17.00

AKCE

– autorské čtení a beseda na téma literatura, Češi a Němci, cestování vlakem, hlavně EC
172, který projíždí i Děčínem… Česká premiéra Rudišovy poslední knihy v Děčíně!
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8.9. | T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH DĚČÍN

Zázemí, start a cíl závodu se nachází před loděnicí Kajak Děčín. Hlavní
závod 4,6 km vede po cyklostezce na otočku k zahradnictví v Křešicích
a zpět. Povrch tratě je asfalt a dlažba. Občerstvení bude zajištěno v cíli pro
všechny závodníky. Součástí jsou i dětské závody. Svojí účastí přispějete
České olympijské nadaci a budete tím, kdo pomůže rozběhat Ústecký
kraj. Přijďte si užít radost z pohybu! Informace na www.olympijskybeh.cz.

KŘÍŽEM KRÁŽEM
Café Páv společně se zámkem Ploskovice chystá Makové slavnosti jako
oslavu suroviny, jejíž pěstování má v České Republice dlouhodobou
tradici. Opět ve spolupráci se spolkem českého modrého máku. Můžete
se těšit na mák ve všech podobách. Produkty naleznete ve stáncích
v zámeckých zahradách, tentokrát pod zámkem. Akce je doprovázena
kulturním programem. Info najdete na www.zamek-ploskovice.cz.

AKCE

11.9. | MAKOVÉ SLAVNOSTI - PLOSKOVICE
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KŘÍŽEM KRÁŽEM

KŘÍŽEM KRÁŽEM
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Hello!

KŘÍŽEM KRÁŽEM

salut

Oi
Hallo

Hola

JAZYKOVÉ KURZY
V HUSOVĚ SBORU

25 let kvalitní a dostupná výuka cizích jazyků v Děčíně

• ANGLIČTINA • NĚMČINA • ŠPANĚLŠTINA •
• FRANCOUZŠTINA • PORTUGALŠTINA •
Výběr z kurzů mnoha úrovní od začátečníků po pokročilé
Kurzy začínají v říjnu, hlásit se můžete od 6. září!
Veškeré informace, časové rozpisy a registrace na:

www.husitidecin.cz/kurzy

e-mail: jazyky@husitidecin.cz • tel.: 778 159 110
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18. 9.
2021

KŘÍŽEM KRÁŽEM

Jedinečné noci
v Hopsáriu Děčín jsou zpět!
Pro děti máme připravené
soutěže o ceny a další.

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

září 2021 - červen 2022
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V rámci projektu
„Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377

VÁS ZVEME NA

VI. VZDĚLÁVACÍ

VELETRH
CHEMIE

FYZIKA

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

MATEMITICKÁ GRAMOTNOST

KŘÍŽEM KRÁŽEM

DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST
BIOLOGIE

4. 10. 2021 | ČVUT Děčín
Pohraniční 1288/1

405 02 Děčín

Registrace
Naskenuj mě!
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SPORT

Velká jízda začíná prvním krokem

PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT
NA TÝDEN HOKEJE
Pro děti ve věku 4–8 let
a jejich rodiče

ZIMNÍ STADION DĚČÍN
sobota 11.9. | 1800
sobota 18.9. | 1800

sobota 4.9. | 830
středa 8.9. | 1600
sobota 11.9. | 830
středa 15.9. | 1600
sobota 18.9. | 830

úterý 14.9. | 1800
středa 22.9. | 18

00

úterý 21.9. | 1600
Pojď hrát hokej!
středa 22.9. | 1600
sobota 25.9. | 830
středa 29.9. | 1600

MOSTEČTÍ LVI
přípravné utkání

HC Řisuty

přípravné utkání

HC Draci Bílina

II. liga • 2. kolo

hcdecin.cz

hokejdecin

Pro všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení

21. 9. 2021 od 16:00 h.
ZIMNÍ STADION DĚČÍN
S sebou základní vybavení
• brusle, helma, rukavice •

SPORT

čtvrtek 2.9. | 1800

sobota 25.9. | 1800
úterý 28.9. | 1600

PŘIDEJ SE
K NÁM

ZÁPIS 2021

pondělí 6. 9. 2021
ARMEX Sportcentrum
od 17 do 18 h.
PřiJímámE cHlApcE I dívkY
Na věkU nEzálEží
RoBeRt LaNdA - šéfTrEnér mládEže
774 597 780

mlAdEz@bkDeCiN.cz

mlAdEz.bkDeCiN.cz

SPORT

Federální pohár 2021
skupina B - Děčín

3|9

BK ARMEX Děčín
USK Praha

4|9

USK Praha
BC Prievidza

5|9

BK ARMEX Děčín
BC Prievidza

PÁ 18:00

SO 18:00

NE 17:00

ARMEX Sportcentrum

AKCE

bkdecin.cz
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VálEčníCi Děčín

Kooperativa NBL
2021/2022

18|9

SO 18:00

1. kolo

BK ARMEX Děčín
NH Ostrava
3. kolo

25|9 BK ARMEX Děčín

SO 18:00

ERA B. Nymburk

!

18.9. | ULTRALABÁK 2021 DĚČÍN

Běžte objevit bizarní svět pískovcových věží, zelených údolí hluboko
zaříznutých v rozeklané krajině skal. Pokořte cestou nejvyšší českou
a německou stolovou horu. Vyběhnete k nim z nejníže položeného
českého města Děčína (130 m n. m.). Závod začíná legendární
strmou tratí každoročního prosincového Běhu na Sněžník s úvodním
převýšením přes 580 m. Informace na www.ultralabak.com.

SPORT
Fb pozvánka od Martina Hausenblase: “Přátelé dorazte 27. září na
Skrytín, kde společně budeme svědky požehnání zvonu sv. Václava.
Vystoupí zajímaví hosté, které postupně představíme. Na akci pro vás
nebude chybět občerstvení, stejně tak možnost parkování. V 18:00
poprvé slavnostně zazvoníme v předvečer svatého Václava.

AKCE

27.9. | INSTALACE ZVONU SV. VÁCLAVA
+ HOSTÉ/SKRYTÍN
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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

AKCE

www.fyziotoncar.cz
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734 845 589

7.9. | DUATLON PRO MLÁDEŽ

Triatlonový oddíl Triade Děčín ve spolupráci se Slavata Triatlon
Tour pořádá další z letošních sportovních akcí – Duatlon pro
mládež. Závod proběhne tradičně na Mariánské louce v Děčíně
cca od 15.45 hodin startem nejmladší kategorie. Prezentace:
15.00 – 17.00 hod. dle kategorií, vždy min. 30 minut před startem.
Akce je určená pro všechny kluky a holky ve věku od 1 do 15 let.

SPORT

AKCE

15.50 - Děti do 3 let (odrážedla) - speciální trať, 16.00 - Děti do 4 let - 1 kolo; 1 kolo (K;B), 16.10 - Děti
5 – 6 let - 1 kolo; 1 kolo (K;B), 16.20 - Chlapci a dívky 7 – 8 let - 1 kolo; 1 kolo; 1 kolo (B;K;B), 16.40
- Chlapci a dívky 9 – 10 let - 1 kolo; 2 kola; 1 kolo (B;K;B).17.00 – Vyhlášení výše uvedených kategorií.
17.35 - Chlapci a dívky 11 – 12 let - 1 kola; 2 kola; 1 kolo (B;K;B), 18.00 - Chlapci a dívky 13 – 15 let
- 2 kola; 3 kola; 1 kolo (B;K;B). 18.30 – Vyhlášení výše uvedených kategorií Cyklistickou přilbu
a tenisky s sebou. Možnost zapůjčení horského kola ZDARMA. Triade Děčín zve všechny rodiče,
aby si přišli užít se svými dětmi příjemné sportovní odpoledne do parku na Mariánské louce.
Informace a propozice k závodu najdete na www.decinsportfest.cz.
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V květnu 1841, před 180 lety, poprvé vyplul „český“ parník Bohemie. Tato
událost přispěla k proměně Čech v průmyslovou zemi. První pokusy s parním
strojem u nás prováděl již Josef Božek, když používal díly stroje, které vyrobil
Angličan Richard Trevithick. Jeho ukázky parního vozu a parní lodě ovšem
sloužily jen k pobavení společnosti. Při prezentaci 1. června 1817 začalo
prudce pršet a v nastalém zmatku kdosi ukradl pokladnu. Božek proto na další
propagaci parních strojů zanevřel.
Po napoleonských válkách kontinentální
Evropa technologicky zaostávala za Anglií,
kde se již v té době stavěly železnice
a parníky byly běžnými dopravními
prostředky. Dohnat náskok bylo možné
jen s pomocí anglických odborníků, kteří
by novou technologii místní lidi naučili.
V případě paroplavby tomu napomohly
státní veřejné pobídky. Císařská kancelář
zveřejnila podmínky výhradního privilegia

H I S T OZ R
ÁB
I EA VD AĚ Č Í N A

PAROPLAVBA NA LABI
A PARNÍK BOHEMIE

pro paroplavbu na Dunaji a Labi, které
umožňovaly organizátorovi získat na
několik let pro své podnikání monopol.
Tyto pobídky přilákaly anglického
plavebního podnikatele Johna Andrewse,
který se organizaci paroplavebního
provozu naučil při zakládání podniků na
švýcarských a severoitalských jezerech,
kde se roku 1826 seznámil s anglickým

81
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H I S T OZ R
ÁB
I EA VD AĚ Č Í N A

technikem a stavitelem lodí J. Pritchardem.
Spolu přesvědčili vídeňskou aristokracii k poskytnutí kapitálu a roku 1829 založili První
dunajskou paroplavební společnost. Jejich
parník Franz I. vyplul už v roce 1830. O dva
roky později se ale společníci rozešli a Andrews
nutně potřeboval náhradu. V Rakousku tehdy
nikdo takový nebyl, proto se obrátil s prosbou
o pomoc na londýnskou konstrukční kancelář
Jamese Browna, která v zahraničí zastupovala
strojírnu Boulton Watt. Zde získal doporučení
na Josepha Johna Rustona, který se i přes
svůj mladý věk těšil pověsti odborníka.
22. listopadu 1832 tehdy 24letý Ruston
s Andrewsem uzavřel zaměstnaneckou
smlouvu, která mu přiznávala úhradu
cestovních výloh a především neuvěřitelně
vysoký plat 29 rakouských zlatých týdně! Přes
občasné neshody zůstal Joseph John Ruston
ve službách Andrewse až do roku 1847.
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S podporou vládního komisaře pro
dunajskou plavbu si v roce 1835 První
dunajská paroplavební společnost pořídila
vlastní loděnici v Budapešti a najala anglického stavitele Roberta Fowlese. O rok
později byl dokonce Andrews obviněn,
že zneužívá své postavení provozovatele
lodí a vyplácí si nepřiměřené odměny,
proto z dunajské společnosti odešel.
Následně spolu s Rustonem založil další
malý paroplavební podnik na Travenském
jezeře. Ve stejné době Rotschildové s pomocí anglických odborníků řešili stavbu
Severní dráhy císaře Ferdinanda.
Přesun aktivity na Vltavu a Labe umožnila
shoda okolností. V roce 1836 vznikl v Sasku
paroplavební podnik, který o dva roky
později zavedl pravidelnou linku do Děčína.
Sasové ovšem šli vlastní cestou. Jejich
první dva parníky Königin Maria a Prinz
Albert navržené profesorem Schubertem
z drážďanské polytechniky se sice inspirovaly

v Anglii, jejich konstruktérovi ale chyběly
dostatečné zkušenosti. Lodě proto byly příliš
těžké s velkým ponorem a nemohly tak plout
dále do Čech. Privilegium pro paroplavbu
po Labi a Vltavě získal v roce 1838 židovský
obchodník a bankéř Moritz Zdekauer, který
se zasloužil o rozvoj plavby po Labi v rámci
Pražské plavební společnosti založené 1822,
která Prahu spojila nákladními loděmi
s Hamburkem. V Děčíně jeho firma postavila
první velký zděný sklad u řeky. Nesplnil ale
podmínku do roka postavit parník a zahájit
provoz, proto se privilegia vzdal.

Uvolněné možnosti se proto chopil John
Andrews, který 9. listopadu dostal od
císaře výhradní privilegium pro provoz
plavby na Labi a Vltavě v Čechách. Měl
zájem založit paroplavební podnik
i za situace, kdy v Sasku už takový
podnik existoval. Navíc dobře věděl
o přípravách železnice Praha-Dráždany.
V jeho rozhodování sehrála důležitou roli
podpora nejvyššího pražského purkrabího
Karla hraběte Chotka, který ze svého
předchozího působení správce v Terstu
měl s paroplavbou zkušenosti. Původně
měl Andrews zájem, podobně jako ve
Vídni, založit akciovou společnosti, kde
by riziko nesli investoři a on by se staral
o paroplavební podnik jen jako nájemce.
V českém prostředí ale narazil na nedůvěru
a tak musel svůj podnik financovat sám.

Stavbu prvního parníku v Čechách v roce
1840 organizoval Joseph John Ruston
a máme ji i velmi dobře doloženou
původní
výkresovou
dokumentací
dochovanou ve Vídeňském technickém
muzeu. Parník měl být hotov do dubna
1841. Stavbu zkomplikovala zpožděná
dodávka parního stroje a kotle ze strojírny
John Penn v Greenwichi, která byla tehdy
předním výrobcem v Anglii a dodávala
i pro Royal Navy. U Bohemie byl použit
nový, modernější a lehčí typ parního stroje,
což znamenalo ukončení spolupráce s konstrukční kanceláří Jamese Browna. Joseph
John Ruston proto výpočty a návrh trupu
lodi prováděl nejspíše sám. Místo stavby
bylo zvoleno až za pražskými kamennými
jezy v Karlíně, nedaleko od strojírny
Angličana Thomase.

Komisionální zkušební plavba, nutná
k udělení výhradního privilegia, proběhla
26. května na trati z Obříství do Drážďan.
Členy zkušební komise byl guberniální
rada Ambrosius, městský hejtman Stolz,
vrchní stavební ředitel Strobach a účetní
rada Weith. Šlo o tehdy nejvyšší rakouské
státní úředníky v Praze. Na palubě byl
přirozeně Andrews a Ruston, jejich
anglický strojník Dingley, kormidelník
z Děčína-Podmokel Schade, dva topiči, asi
tři lodníci, kuchař i několik novinářů.
První plavba vyvolala na březích řeky
neuvěřitelný zájem. Loď vítala střelba
z moždířů, slavnostní hudba, prapory a provolávání slávy. Do Drážďan loď dorazila za
11 hodin a 45 minut. Komisaři následně
nasedli do dostavníku a vrátili se zpět.
Díky první velké úspěšné plavbě dostal
paroplavební podnik Andrewse výhradní
privilegium.
Bohemie se potom plavila na trati
Dráźďany–Děčín a vozila lázeňské hosty
do Teplic. Těžší saské parníky v té době
byly mimo provoz pro nedostatek vody
v řece. Na Bohemii působil Joseph John
Ruston jako kapitán a konduktér, poté ho
v roli kapitána vystřídal jeho bratr John
Joseph Ruston. Až do roku 1846 byla
jedinou lodí, která zajišťovala plavbu
z Obříství, popř. Prahy do Drážďan. Plavidlo
bylo v roce 1846 opraveno a prodlouženo.
Při prodeji paroplavebního podniku
v roce 1851 Bohemii získala Královská
saská paroplavební společnost, která loď
provozovala až do roku 1856.
-redakčně upravenoČlánek vznikl ve spolupráci s Oblastním
muzeem v Děčíně. Foto OMVD.

H I S T OZ R
ÁB
I EA VD AĚ Č Í N A

Loď byla spuštěna na vodu 1. května, což
byla pro Pražany slavná událost. Úřední
zkoušky kotle a parního stroje proběhly
14. května za účasti profesora technického
učiliště Karla Wersina. Výkon parního stroje
byl 30 nominálních koní při 38 otáčkách
za minutu, přetlak vstupní páry byl 0,033
MPa. Mezi zalomený hřídel parního stroje
a kolesové hřídele byl vložen převod do
pomala 3:2. Stroje tohoto typu se běžně
používaly až do konce 19. století. Zkušební
plavby po Praze proběhly 18. a 19. května
za účasti mnoha hostů. Ke zvýšení pohodlí

cestujících byla snížena povolená nosnost
na 140 osob.
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TIP NA VÝLET
PRO BAŤŮŽKÁŘE

Z MIKULÁŠOVIC
NA SASKÉ VYHLÍDKY

ZÁBAVA

Už jsme se dlouho neprošli pěšky a teď je na to ideální čas. V zářijovém tipu
na výlet vás proto vezmeme kousek za hranice na prohlídku části Saského
Švýcarska. Náš výlet začneme v Mikulášovicích a po cestě navštívíme rozhlednu
i vyhlídkový vrch.
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Celkem 9 km dlouhý okruh začíná
v Mikulášovicích u zdejšího přírodního
koupaliště. Odtud se vydáte po zelené trase,
až se dostanete na Zlodějskou stezku, která
vede až k Tanečnici. U rozcestníku se dáte
doprava a ze Zlodějské stezky pak budete
pokračovat po zelené až k hranici se Saskem.
Cesta vede ještě kousek po zelené, kde se
napojí na modrou a ta vás dovede k vrchu
Wachberg (dříve Švýcarská koruna), odkud
je krásný výhled na okolní krajinu. Z místní
výletní restaurace dohlédnete například
na Jedlovou, Studenec, Růžovský vrch
i Krušné hory. Je odtud vidět také saská obec
Saupsdorf či Lilienstein a další saské skály.
Po modré značce se pak dostanete až
k rozhledně Weifbergturm. Weifberg je
vrch s nadmořskou výškou 478 m n. m.
nacházející se asi 1 km severně od saské

vsi Hinterhermsdorf. Zdejší dřevěná
rozhledna má čtyři poschodí, k vrcholu vás
zavede celkem 173 schodů. Od rozhledny
se vrátíte zpět k rozcestníku Mikulášovice/
Hinterhermsdorf s odpočívadlem a odtud pokračujte po žluté cestě směrem
k Mikulášovicím. Po překročení hranice
pokračujte stále po žluté. Po cestě potkáte
studánku Strouha, která je zároveň
pramenem stejnojmenného potoka.
U studánky s pitnou vodou se můžete
osvěžit a pokračovat až k výchozímu bodu
v Mikulášovicích.
V Mikulášovicích si pak můžete zajít na
jídlo třeba k oblíbené restauraci U Vladařů
a pak si prohlédnout některé z místních
památek, například Kostel sv. Mikuláše
nebo kostel Nanebevstoupení Páně. Místní
zajímavostí je i hvězdárna.
-es, zja-

ZÁBAVA

Osobně výlety testujeme
a hledáme pro vás ty nejlepší!

MIKULÁŠOVICKÁ HVĚZDÁRNA

Hvězdárnu najdete v centru Mikulášovic u hlavní silnice. Hvězdárna
byla k domu přistavěna v roce 1913 lékárníkem Adolfem Krausem,
který zde dlouhé roky provozoval lékárnu. V roce 1992 byla
prohlášena Ministerstvem kultury kulturní památkou.
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PARTNEREM KŘÍŽOVKY V ENTERU JE SKI BARTOŇ SPORTS

ZÁBAVA
Nejmladší hrady u nás pocházejí z období pozdní gotiky, ale u všech neexistují přesné údaje
o době stavby, takže není možné určit ten "úplně nejmladší". Patří mezi ně například Kunětická
hora u Pardubic, Doubravská hora nad Teplicemi a především nádherně... (TAJENKA).
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ZÁBAVA
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Z každé ukousnete přesně polovinu, čímž si budete na 100%
jisti, že jste si dali přesně jednu červenou a jednu modrou.

HÁDANKA

Představte si, že jste na opuštěném místě v naprosté tmě. Máte 4
velikostně stejné tabletky, avšak 2 jsou modré a 2 červené. Protože jste
nemocní, potřebujete si dát přesně jednu červenou a jednu modrou,
jenže netušíte, která má ve skutečnosti jakou barvu a pokud si jich
dáte víc, předávkujete se a zemřete. Jak na to?

NÁSLEDUJE
NEJVETŠÍ!

TO ABY SE NA ULICI
UŽ CLOVEK BÁL...
MUSÍM SE CHRÁNIT!
TEN NEJVETŠÍ
HLAVNE.

SLZÁK NEBO
PARALYZÉR?

Píše: Joky
Kreslí: Igor

ABY SE NA ULICI
UŽ CLOVEK BÁL!

VŠUDE SAMÝ
NÁSILNÍK.
STÁLE SE
NECÍTÍM
BEZPECNE

CERNÁ KACHNA: V PODMOKLECH PRITUHUJE

ZÁBAVA

PŘÍLOHA DOMOVNÍČEK

OTOČTE ENTER

