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Milí přátelé Enteru,
milí přátelé kultury, volného vyžití, 
svobody a vlastně vy všichni. Mám 
vás rád a jsem ještě raději, že jste tu 
stále se mnou... námi! 

Nikdy dřív v novodobé 
historii naší společnosti 
nebyl takový prostor pro 
solidaritu, která nás všechny 
aktuálně semkla. Vládní 
nařízení nás víc než štvou, 
ale někde ve skrytu duše 
víme, že boj s pandemií 
začíná v nás samotných. 
Však kdo by chtěl nakazit 
nechtěně své nejbližší a ris-
kovat komplikace. Covid tu 
zkrátka je a bude. A ono se vážně umírá. 
Není to internetový hoax. Navíc každý den 
musíme svádět boj s nechutenstvím ke 
stereotypu, který vynuceně žijeme. Každý 
den, den po dni, přežíváme. A je jedno, 
jestli se nás pandemie dotkla přímo či 
nás jen omezuje. Společnost se mění. A já 
věřím, že k lepšímu. Ono pověstné světlo 
na konci tunelu je pouze v nás! V naší 
vlastní sebekontrole, disciplíně k přímému 
okolí i světu. Jen tak toho bacila dokážeme 
porazit. Hlavně to nevzdávat a být zodpo-
vědní a solidární. Věřím vám (nám) ;)

Dlouho jsem přemýšlel, jak vám 
představím nový Enter „XL”, který je 
přímým důsledkem pandemie. Pár 
měsíců jsme nevycházeli a měli dost času 
na to zkrachovat anebo bojovat. Rozhodli 

jsme se bojovat. Kultura 
je bohužel stále zavřená, 
ale přesto vám máme co 
nabídnout. Enter byl za 
celou dvanáctiletou historii 
vaším společníkem a prů-
vodcem volným časem. 
Praktickým doplňkem. A to-
ho se snažíme držet stále. 
Enter jsme zvětšili. Ostatně 
máte ho v ruce a vidíte 
to sami. To nám dovolilo 
rozšířit obsah, ale také 

velikost písma (není zač, babi). Ale stále 
zůstal ve formátu „do kapsy”. Nově přibyla 
praktická příloha (z druhé strany, než jak 
teď Enter držíte) pro všechny, kteří marně 
hledali “toho šikovného instalatéra nebo 
zedníka” a nemohli ho najít. 

Zkrátka bojujeme a zároveň vám chceme 
nabídnout skutečně vychytaného papíro-
vého parťáka jak pro volný čas, tak pro 
domácnost. Doufám, že se vám bude líbit!  

Zbyněk Joky Andráš, šéfredaktor 

BŘEZNOVÝ ÚVODNÍK



Mgr. Danuše Tomášková, hlavní 
sestra, Krajská zdravotní a. s., Nemoc-
nice Děčín: Jak v současné situaci 
děčínská nemocnice zvládá nápor 
covidových pacientů? Máte ještě 
nějakou volnou kapacitu?
V současné chvíli naše nemocnice rozšířila 
kapacitu pro Covid pozitivní pacienty 
na maximálně možnou míru, tzn. 65 
standardních lůžek  pro Covid pozitivní 
pacienty s možností oxygenoterapie a 15 
lůžek intenzivní péče s možností umělé 
plicní ventilace. K dnešnímu dni je kapacita 
lůžek plně využita. V rámci krajského 
koordinačního systému spolupracujeme  
s ostatními nemocnicemi v kraji a vzáje-

mnou spoluprací jsme schopni zajistit zdra-
votní péči všem potřebným.

Máte k dispozici nějaké dobrovolní-
ky, ať už z řad mediků, profesionálů či 
běžné veřejnosti?
Nynější situace vyžaduje širší  společenskou 
spolupráci,  kterou využíváme a jsme 
za ni rádi. Na této spolupráci se podílí 
dlouhodobě dobrovolníci z řad studentů ze 
SZŠ v Děčíně  a dalších zdrav. oborů, dále 
medici, ale i veřejnost. Tady bych chtěla 
především zmínit dobrovolníky z Válečníků, 
našich basketbalistů, kteří pomohli nejen 
na jaře sponzorským darem pro dětské 
oddělení, ale i nyní se zapojili přímo do 

Žijeme ve velmi zvláštní době. Době covidové. V březnu 2020 se mi, a prav-
děpodobně i vám, ani v nejhorším snu nezdálo, že o rok později budeme 
žít v orwellovském světě. Naše svobody, žití a bytí řídí "náhodní" jedinci ve 
snaze vyhrát boj s pandemií. Celostátní média nás každý den informují o dění 
ve světě a zbytku republiky, ale jaká je situace přímo u nás v Děčíně? A jak 
Děčíňáci pandemii a s ní související nařízení vnímají? 
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práce na jednotlivých odd. v naší nemocnici. 
Opravdu významnou pomocí je nasazení 
a spolupráce AČR, která nám dlouhodobě 
pomáhá při zajištění péče u pacientů, ale  
i v odběrovém místě. Pracovní přístup vojáků 
a jejich morálka je opravdu příkladný. Nelze 
vyjmenovat všechny jednotlivce, ale všem 
lze moc poděkovat.

Jak situaci zvládáte vy osobně jakožto 
hlavní sestra?
Situace je opravdu mimořádná a náročná  
a nejen v souvislosti s léčbou covid 
pozitivních pacientů, ale i se zajištěním 
provozu odběrového místa a v současné 
době i očkovacího centra. Není to jen 
o sepsání služeb, ale vzrostla i další 
administrativa související s vykazováním 
všech úkonů, různá hlášení, denní přehledy 
a neskutečné množství telefonátů. Pracovní 
vytížení je enormní. Ale Vy se asi ptáte, jak 
celá situace na mě dolehla osobně. Lépe 
jsem sama sebe poznala. Jsou vlastnosti, 
které poznáte až v určitých kritických chvílích 
a ač ta doba není jednoduchá, tak tyto 
vlastnosti nalézám či nenalézám jak u sebe, 
tak u svých spolupracovníků. Je to takové 
nastavení zrcadla celé naší nemocniční 
komunitě. Samozřejmě nevím, jak vše 
dopadne, ale vnitřně cítím dvě věci. První je, 
že to nevzdáme a druhá, že si udržíme víru, 
že vše se v dobré obrátí.

Jaroslav Sixta, Scimed Biotechnolo-
gies: Provozujete jedno z nových 
odběrových míst pro testování 
na Covid-19, a to na parkovišti  
u kruhového objezdu u mototechny. 
Jakým způsobem u vás testování 
probíhá?
Ano, naše společnost Scimed 
Biotechnologies otevřela v Děčíně odběrové 
místo na parkovišti U viaduktu. Otevřeno je 
7 dní v týdnu, od 8 do 18 hod. Testujeme 

veřejnost i firmy pomocí antigenních testů 
a odběry na PCR testy pro samoplátce i pro 
pacienty se žádankou od lékaře. Žádanku 
od lékaře na PCR si u nás můžou uplatnit 
všichni, bez ohledu na jaké odběrové místo 
byla vystavena. Výsledky PCR posíláme  
z naší laboratoře elektronickou cestou do 
48 hodin, výsledky antigenních testů cca 
do 20 minut. Zájem je hned od otevření 
velký. Pozitivní reakce máme na víkendový 
provoz. Chodí k nám množství pendlerů, ale 
i pacientů se žádankou od lékaře.

Mgr. Petr Mašát, lékárník, LÉKARNA 
ipc: V současné době se mění pravidla, 
co se týče ochranných pomůcek. Jak 
vaše lékárna zvládá jistě zvýšenou 
poptávku?
Pravidla a nařízení se mění velice rychle  
a není vůbec jednoduché na ně reagovat, 
a to jak z  pohledu našich klientů, tak 
z pohledu nás, lékárníků. Pro nás v lékárnách 
je poměrně složité rychle reagovat na 
turbulentně se měnící požadavky trhu. 
Přesto však v  LÉKÁRNÁCH ipc věnujeme 
veškeré naše úsilí tomu, abychom zajistili 
dostatečné zásoby a dostupnost vysoce 
poptávaných položek. V  současné době 
se nám daří zajistit dostatek poptávaných 
léčivých přípravků, vitamínů, doplňků 
stravy a ochranných pomůcek. Snažíme 
se preferovat české výrobce, kteří nabízejí 
kvalitní produkty a zároveň držíme ceny na 
co nejpřijatelnější úrovni.

Jak vy jako lékárník vnímáte 
nejnovější opatření? 
Hledat ideální protipandemické opatření 
není lehké a často se ani samotní 
epidemiologové neshodují. Určitě by ale 
situaci prospělo, kdyby opatření nebyla 
přijímána chaoticky, neustále se neměnila 
a byla lépe komunikována. Zmatenost, 
nepochopení jednotlivých opatření a touhu 
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SBÍREJTE BODY 
ve věrnostním 

programu a získejte
neodolatelné 

odměny!
Bližší informace naleznete na 

www.ipcgroup.cz/cz/pharmacard.

Pro celou rodinu! 
Většina léků na vysoký krevní tlak, 
cholesterol a bolest pro všechny 

držitele PHARMACARD

BEZ DOPLATKU!

Homeopatie
Vedeme 

homeopatické 
přípravky.

Kosmetika
Vedeme 

dermokosmetiku 
předních značek.

Rychlejší 
výdej 

vašich léků 
také s občankou 

www.ipcgroup.cz

LÉKÁRNA           DĚČÍN
Sofi jská 2/3, OC Pivovar Děčín
+420 605 438 824, decin@ipcnet.cz
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vrátit se do normálního života pozorujeme 
u našich pacientů již dlouhodobě. I tak 
se ale snažíme být pacientům k  dispozici 
a nápomocní každý den. V  této době je 
lékárník často jediný, s  kým můžou lidé 
konzultovat své zdravotní problémy, ale 
najdou u něj i tolik potřebný sociální 
kontakt a  hřejivé slovo. I když nápor na 
kolektiv lékáren je poslední rok enormní, 
tak jsme rádi, že jsme nejen díky pandemii 
poslední dobou stále více vnímáni nejen 
jako poskytovatelé primární zdravotní péče, 
ale také jako nositelé oceňované lidskosti  
a pomoci.  
 
Jana Víchová, podnikatelka, provo- 
zovatelka kavárny Coffee & Books: 
Restaurace a kavárny se před 
Vánocemi nestihly ani nadechnout 
a jejich dveře se opět uzavřely. 
Zůstala otevřená alespoň výdejní 
okénka. Dokáže vůbec takový provoz, 
případně pomoc od státu, udržet 
kavárnu nad vodou? 
Pomoc od státu směrem k uzavřeným gastro 
provozům je zoufalá a minimální. Tím, že je 
pomoc navázána na počet zaměstnanců  
v trvalém pracovním poměru a nikoliv na trž-
by, tak to nedává vůbec žádný smysl. Nemáte 
otevřeno, ale abyste dostali podporu, musíte 
platit lidi, kteří jsou doma, protože pro ně 
nemáte práci. Musíte jim poslat výplaty, 
které nám tedy stát následně refunduje, ale 
musíte pořád mít ty peníze napřed. A to jsou 
pořád peníze, které NEJSOU kompenzací. 
Pouze drží pracovní místa. A přes ně potom 
dostaneme kompenzaci 400 Kč na hlavu  
a den za nějaké období. Na poslední platbu 
za mzdy - Antivirus jsme od státu čekali 3 
týdny. Do toho nakupujeme, abychom zajis- 
tili okénko.  Kdo nemá našetřeno, ten je v há- 
ji. Táhneme to z vlastních úspor. Je to fru- 
strující a  psychicky náročné. Nejhorší je pocit, 
že stát, kterému řádně platíme co máme, se 

na vás úplně vykašlal. To, co předvádí ministr 
Havlíček, je tragické - řízená likvidace firem v 
gastru a cestovním ruchu. V přepočtu jsme 
dostali kompenzace ve výši 12 tisíc na měsíc. 
Tím tak akorát zaplatíme účty za elektřinu.  
O kompenzaci se vůbec nedá hovořit.

Vnímáte nějakou podporu od zá-
kazníků a jejich snahu o to, aby 
se měli po znovuotevření gastro 
podniků kam vrátit?
Naši zákazníci a přátelé jsou naše základna 
a pevný bod ve vesmíru. Ze zoufalství 
jsme zkusili projekt na Hithitu a přátelé 
kavárny nás moc mile překvapili. Pomohli 
nám nákupem služeb a různých podpor 
dopředu, takže díky tomu přežijeme jarní 
lockdown. Nikdo neví, kdy to skončí. Moc 
všem děkuji za podporu, dodalo nám to 
všem naději a zároveň to pro nás byl vzkaz 
a podpora - nevzdávejte to! Díky moc 
všem, jste skvělí a až otevřeme, tak to spolu 
oslavíme. Nevzdáme se a věříme ve šťastný 
konec. Proto máme otevřeno. Jsme maják.

Veronika Střelková, studentka: Čeká 
vás maturita, ale nikdo zatím neví, 
jakým způsobem proběhne.  Jak se 
na ni připravujete?
Máme přibližně dva měsíce do maturity 
a nikdo neví, jak bude probíhat. Do konce 
školního roku, pro nás je to konec dubna, 
se nejspíše do školy už nevrátíme a nevíme,  
jaká bude situace až zkouška přijde. 
Počítáme s  povinnými testy na Covid-19,  
s rozestupy, ale byla zde i varianta, že by 
byla maturita online. Tam by pro mne nastal 
problém, protože nemám webkameru  
a většina mých spolužáků je na tom stejně. 
Nepočítám s úřední maturitou ani s dalšími 
úlevami a proto se učím, jako bych se učila, 
kdyby maturita proběhla normálně beze 
změn.

-es, zja-



POTREBUJETE 
VYMALOVAT?

                    KOMPLEXNÍ MALÍŘSKÉ  
KOMPLEXNÍ MALÍŘSKÉ  

                      A TAPETÁŘSKÉ SLUŽBY
                      A TAPETÁŘSKÉ SLUŽBY

• profesionální malování bytů 

až po nebytové prostory

• nátěr fasád domů

• tapetování interiéru a výběr 

ze vzorníku italské výroby

Neváhejte nás kontaktovat

Petr SKOVAJSAPetr SKOVAJSA
 776 700 123
 petrskovajsa84@gmail.com
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MY DĚTI ZE STANICE ZOO / HBO
Premiéra 27. února 2021. Nová seriálová verze slavné knihy, která 
byla i zfilmována, vyvolává diskuze. Seriál My děti ze stanice Zoo 
vypráví  o partě teenagerů, kteří se scházejí v berlínských klubech 
a experimentují s tvrdými drogami. Je to pro ně hra, ale netuší, že 
takovou hru nelze vyhrát. Série má celkem 8 epizod. 
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OZNÁMENÍ
Na základě ochranného opatření vlády jsme byli nuceni zrušit od pondělí 
12. 10. program Kina Sněžník a všechny projekce.

S vyhlášením nouzového stavu jsme nuceni ponechat pokladnu kina 
uzavřenou. Systém neumožňuje vracet vstupenky přes email. Proto bude 
možno vracet vstupné až po otevření pokladny při rozvolnění.

Protože došlo opět k posunu mnoha českých i světových filmových 
premiér na neurčito, nebudeme zatím vydávat program kina. Situaci stále 
sledujeme a při první možnosti opět začít promítat začneme - a to i při 
nutnosti omezené kapacity - ihned hrát. Sledujte, prosím, webové stránky  
a Facebook kina. Děkujeme za podporu. 

Těšíme se na setkání v kině Sněžník v lepších časech. 

Mgr. Martin Pošta, 
vedoucí kina Sněžník
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BRAVE NEW WORLD / NETFLIX
Premiéra na Netflixu 1. března 2021. Seriálová adaptace slavného 
antiutopického románu Aldouse Huxleyho "Konec civilizace". 
Moderní utopická společnost drží pohromadě jen díky přísné 
kontrole  monogamie a soukromí, když ale lidé začnou o těchto 
pravidlech pochybovat, začnou se dít věci, které zavedou celou 
společnost na cestu zakázané lásky a revoluce.

SERIÁLY



Nový snímek režiséra F. A. Brabce "Gump – pes, který naučil lidi žít "je hotový. 
Celým filmem provází hlas Ivana Trojana, který už dříve Gumpa namluvil jako 
audioknihu.
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GINNY A GEORGIA / NETFLIX
Premiéra na Netflixu 26.2. 2021. Hlavní hrdinkou je patnáctiletá 
nespolečenská Ginny, která se často cítí starší a dospělejší než její 
třicetiletá matka, nezodpovědná a dynamická Georgia. Po letech na 
útěku Georgia zoufale touží zapustit kořeny v New Englandu a dát 
své rodině něco, co nikdy neměla – normální život. Momentálně je 
venku první série s 10 epizodami. 
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Během loňského léta natočil herec Michal Suchánek svůj režijní debut 
Večírek. Díky současné situaci si navíc mohl dovolit strávit na jeho střihu  
a postprodukčních pracích dostatek času tak, aby byl film stoprocentní. 
Komedie o setkání bývalých spolužáků, které ztvárnili například  
Jiří Langmajer, Tatiana Dyková, Marek Taclík nebo Karel Roden, tak čeká  
už jen na otevření kin.
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GENERA+ION / HBO
Premiéra 11.3. 2021. Genera+ion je temný, ale hravý půlhodinový 
seriál, který sleduje různorodou skupinu středoškoláků, jejichž 
zkoumání současné sexuality testuje hluboce zakořeněné 
přesvědčení o životě, lásce a povaze rodiny v jejich konzervativní 
komunitě. První série má 8 epizod. 

SERIÁLY
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VÍ O TOBĚ / NETFLIX
Premiéra na Netflixu  17.2. 2021. Psychologický thriller podle 
bestselleru od Sarah Pinborough aneb trocha tajemna rozhodně 
neuškodí. Svobodná matka naváže milostný poměr se svým šéfem 
na psychiatrii a zároveň se spřátelí s jeho záhadnou ženou. Zaplete 
se tak do zvrácené a nebezpečné hry.

PO - PÁ
07:30  -  12:00
13:00  -  16:30

Na Pěšině 311
405 05 | Děčín 9

604 261 115
412 511 809

servis@auto-kriz.cz

www.auto-kriz.cz

TPMS
diagnostika

závad 
párování/
výměna

TPMS
ventilů

S NÁMI VŽDY
MOBILNÍ!

NÁHRADNÍ VOZIDLO

Po dobu opravy vašeho vozu.

Á Ž

NÁHRADNÍ VOZIDDLO

MOBILNÍ!
Po dobu opravy vašeho vozu

PRODEJ, OPRAVY 
A USKLADNĚNÍ PNEU
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KINO SNĚŽNÍK  
MÁ NOVÉ DVOUSEDAČKY

15
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V  rámci nového projektu bylo díky 
získané dotaci ze Státního fondu 
kinematografie opraveno celkem šest 
starých sedaček, z nichž vznikla krásná 
červená dvousedadla. 
Pohodlná červená křesla jsou celkem 
tři a najdete je v poslední, tedy 18. 
řadě. A to z jednoho prostého důvodu. 
Nikdo už za vámi sedět nebude a vy 
tak budete mít o to lepší zážitek ze 
společného sledování filmu.
Nejen pro zamilované páry, ale i pro ty, 
kteří mají rádi pohodlí, budou červená 

křesílka k dispozici jakmile se brány 
kina opět otevřou. Jak to bude s lístky? 
Na dvousedačky bude třeba zakoupit 
dvě vstupenky, ať už tam budete chtít 
sedět ve dvou nebo mít pohodlí jen 
sami pro sebe. 
A co divákům vzkazuje Martin Pošta, 
vedoucí Kina Sněžník? „Kino podle 
mě vše překoná a zůstane stále 
nejlepším místem na rande." Tak 
doufejme, že se nemýlí a že se nové 
dvousedačky co nejdříve dočkají 
prvních návštěvníků. 

Jak se daří Kinu Sněžník, když je dlouhodobě bez diváků? No…
Stýská se mu po nich. Hlediště zeje prázdnotou a promítací plátno je 
tmavé jako ta nejčernější noc. Ale přesto se tu nezahálí. Díky novému 
projektu zde vznikly tři luxusní červené dvousedačky pro všechny, 
kteří se rádi tulí u romantických filmů nebo hrůzou drtí ruku svému 
příteli či přítelkyni při děsivých hororech.  

LETUŠKA / HBO
Premiéra 26. listopadu 2020. Temně komediální thriller, 
inspirovaný celosvětově úspěšným románem Chrise Bohjaliana 
pojednává o tom, jak se může celý život změnit během jediné 
noci. Letuška Cassandra Bowden (Kaley Cuoco) se probudí ve svém 
hotelovém pokoji v Dubaji s příšernou kocovinou z předchozí noci 
a mrtvolou ležící vedle ní na posteli…

SERIÁLY



Mírové náměstí 157
407 01  Jílové u Děčína  

+420 734 621 918
jilove@fyziotoncar.cz

Správně nastavená opora chodidla 
vás zbaví bolestí kolen a zad.

JÍLOVÉ
HEALTHY
FOOT POINT
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FILM ZPRÁVA
SI ODBYL PREMIÉRU V USA

Film Zpráva však byl dne 27. ledna, v den 
osvobození největšího nacistického 
koncentračního tábora v  Osvětimi v  roce 
1944,  promítán v  USA prostřednictvím 
mezinárodní židovské organizace pro 
lidská práva  Centrum Simona Wiesenthala 
se sídlem v  Los Angeles. Po promítání 
následovala online debata s  režisérem 
Bebjakem a představitelem hlavní role 
Noelem Czuczorem moderovaná držitelem 
Oscara Richardem Trankem.
Film byl zároveň také samostatně vysílán 
online pro Wiesenthalovo Muzeum 
tolerance v  Los Angeles. „Ohlasy byly 
velmi dobré. Předpokládá se, že jakmile 
se uvolní opatření v  jednotlivých zemích, 
kam byl film prodán, spustí se jeho světová 
distribuce,“ uvedl Bebjak v  rozhovoru pro 

Život.sk. Celovečerní snímek vznikl podle 
autobiografického románu jednoho 
z hrdinů, Alfréda Wetzlera "Co Dante 
neviděl".
Kniha v ČSSR vyšla v polovině 60. let. Příběh 
vypráví o dvou mladých mužích, Židech, 
jimž se v dubnu 1944 podařilo nemožné. 
Utéct z nacistického koncentračního tábora 
v polské Osvětimi. Fungování továrny na 
smrt následně detailně popsali ve své 
zprávě.

Do české distribuce Zprávu uvede 
společnost Falcon. Momentálně už je 
k  dispozici  píseň k  filmu, jejímž autorem 
je slovenský raper Strapo. Producenti chtějí 
hrdinský čin dvou mladíků přiblížit také 
mladším divákům.                                          -es-

Koprodukční snímek Zpráva režiséra Petra Bebjaka natáčený také v  České 
republice  měl být uveden do českých a slovenských kin u příležitosti 
Mezinárodního dne památky obětí holocaustu 28. ledna. Kvůli pandemii 
koronaviru je premiéra v tuzemsku zatím plánovaná na jaro 2021. 
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PhDr. Alena Charvátová Ph.D
Karla Čapka 211/1 - Děčín, tel: 605 145 384

• léčba bolestí pohybového aparátu
• terapie bolestivé menstruace
• zdravotní cvičení
• tejpování
• baňkování www.fyzioalivio.cz

Vzhledem k vládnímu nařízení 
o uzavření maloobchodu 
je naše prodejna UZAVŘENA 
do odvolání.

Tato forma omezení 
se však nevztahuje 
na náš e-shop.
Fungujeme stále, objednávky 
vyřizujeme a odesíláme každý 
pracovní den.

PROTAHUJE A UVOLŇUJE PÁTEŘ 
BĚHEM SPÁNKU

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.

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.

KOMFORT
A TERMOREGULACE
DÍKY PATENTU NASA

PŘIJĎTE SE PORADIT,
JAK ZDRAVĚ SPÁT...

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
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ČINOHERÁK  
DOKONČIL SÉRII  
„TADY ZATÍM DOBRÝ"

Tak jako mnoho ostatních, ani herci 
z  Činoherního studia nechtěli usnout na 
vavřínech a během první vlny pandemie 
začali tvořit sérii „Tady zatím dobrý“. Projekt 
vznikal „v polních podmínkách“, jednotlivé 
scény se natáčely na mobilní telefony  
a tvůrci spolu komunikovali na dálku. Série 
tak vznikala v  různých koutech republiky  
a každé tři dny vycházel nový díl. Závěrečné 
rozuzlení si ale tvůrci nechali až na letošní 
rok, kdy sérii završili premiérou 13. dílu 
v sobotu 13. března. 
Nápad natáčet vznikl podle herce Adama 
Ernesta poté, co si herci mezi sebou 
na začátku pandemie poslali několik 
soukromých videovzkazů.

„Takových jako postapokalyptických, kde 
jsme si tu krizi, která nastává, tak trochu 
mezi sebou zlehčovali, aby se nám líp 
přijímala. Pak jsme si řekli, že by to šlo 
použít jako princip a začít na dálku tvořit. 
Stejně jako řešení celé té krize je i řešení 
toho seriálu na koleni – každý točí na mobil, 
který zrovna má po ruce, díly se střihají na 
dálku a dělá to ten, který má zrovna tak 
dobrý telefon, aby to zvládl. Hudbu skládá 
Petr Uhlík originální a nahrává ji na telefon 
přímo do těch dílů,“ popsal loni Ernest 
natáčení série pro Český rozhlas Sever.

Všechny díly nyní najdete na Facebooku 
Činoherního studia nebo na YouTube. 

„Celý svět je ochromen. Panika, stres, strach a drobná hrdinství. Hrstka 
statečných z Činoherního studia se ale nevzdává, protože žít se musí.“ 
Postapokalyptická hommade mini série ústeckého Činoherního studia po roce 
dospěla ke svému konci. Projekt začal vznikat už loni při prvním lockdownu  
a letos byl vydán závěrečný, 13. díl, který celou sérii završuje. 
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ŠTEFAN MARGITA 
ŠANSONOVÝ PROJEKT INTIMITY

Také Štefana Margitu a jeho šansonový projekt INTIMITY nakonec přivítáme  
až v  nové sezóně – 22. října. Pro svoje fanoušky si tentokrát připravil více než 
hodinový koncert plný zcela nových písní, které pro něj napsal zpěvák a skladatel  
Michal Kindl. "S Michalem jsme už společně vystupovali na mém turné. Spolupráce  
se nám osvědčila, a tak jsem Michala požádal, aby pro mě napsal další písně.  
Nakonec je z toho celý intimní večer, který bychom rádi strávili společně s vámi!"

Vážení diváci a čtenáři Enteru. 
V  tuto chvíli je bohužel jasné, že neodehrajeme kompletně ani druhou půlku 
sezóny. Tipovat, kdy už bude možné hrát na jaře, je pouhou sázkou do loterie 
s mizivou šancí trefit se do správného výsledku. Navíc současná situace nám moc 
prostoru k výběru a plánování nedává. Vážíme si vaší trpělivosti a až bude lépe, 
budeme vás neprodleně informovat.

Co vám v tuto chvíli na stránkách Enteru můžeme nabídnout, je několik koncertů, 
které jsme nasmlouvali na podzim 2021. Několikrát odložený koncert Dana Bárty 
a Illustratosphere snad našel svůj definitivní termín 5. října 2021. Aneta Langerová 
vydala nové album Dvě slunce a v rámci připravovaného turné písně z něj uslyšíme 
i v Děčíně v půlce listopadu.
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INTERNETOVÉ STREAMY DIVADEL 
Divadelnímu představení naživo s  herci na jevišti a diváky v  hledišti se nic nevyrovná, 
ale v  současné době potěší všechny aktivity, které nám divadelní dění alespoň trochu 
přibližují.  Mezi takové aktivity patří i online streamy českých divadel. Některé jsou placené, 
jiné zdarma nebo můžete zvolit zakoupení dobrovolné vstupenky. Níže najdete přehled 
streamů pro následující dny, více informací také najdete na stránkách www.i-divadlo.cz. 
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DVĚ SLUNCE ANETY LANGEROVÉ 
ROZZÁŘILA AMPLIÓNY 

Aneta Langerová  se spojila s iniciativou  #kulturunezastavis  a v rámci hap-
peningu  OŽIVENÝ OBECNÍ ROZ-HLAS  zazpívala v sobotu 20. února 2021  
do ampliónů na čtyřech místech naší krásné vlasti. Za doprovodu klavíristy Jakuba 
Zitka živě zazněly tři písně z jejího nového alba Dvě slunce. Z bezpečné vzdále-
nosti tak obyvatelé Doubku, Mukařova, Poříčan a Sadské mohli slyšet a společně 
si s Anetou zapívat Bílý Den, Marii, či poetickou píseň Jak krásné je být milován, 
nechyběla ani Voda živá. „Bude to chtít trochu představivosti. I když mě neu-
vidíte, můžete si zpívat se mnou tak, jako je tomu na koncertech. Zůstaňme  
ve spojení a neztrácejme naději, ať hudba zní a Dvě slunce svítí!”  vyzvala 
Aneta místní.

Iniciativu  #kulturunezastavis  založil soubor Cirk La Putyka. Celá akce není real-
izována za účelem protestu proti vládním nařízením! Poukazuje pouze na paralýzu 
kultury, kulturních zařízení a kulturního průmyslu a na absenci kultury ve společnosti. 

23.3. | DIVADLO ORFEUS - NEOČEKÁVEJTE PŘÍLIŠ MNOHO
Scénické čtení věnované jednomu z nejpopulárnějších amerických básníků. 
Účinkují: Irena Hýsková, Kamil Kessler. Režie: Irena Hýsková. 
Informace najdete na www.facebook.com/DivadloOrfeus

24.3. | STUDIO DVA DIVADLO - JSME S VÁMI 
Online talkshow s Janou Krausovou a Kristýnou Badinkovou Novákovou
Informace najdete na www.studiodva.cz/jsme-s-vami/program.
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Vzhledem k současné situaci, kdy není povolené pořádat hromadné akce, do ČR 
dorazila mutace z Británie, a více než o rozvolnění se mluví o zpřísnění opatření, 
je bohužel jasné, že koncerty domluvené v rámci unplugged tour nebude možné 
odehrát. Moc nás to mrzí, na tourné kluci poctivě zkoušeli, učili se na nové nástro-
je, nainvestovali jsme nemalou částku do nákupu scény, výroby dokumentu atp., 
nicméně situace je jaká je a musíme se jí přizpůsobit. Po dlouhé úvaze s kapelou 
však musíme říci, že termíny již není možné přesunout, a to z toho důvodu,  
že v létě vychází nové album, ke kterému se musí jet již elektrické tour, kde se deska 
představí. Jsme proto nuceni unplugged tour přesunout na podzim 2022, možná 
až jaro 2023, kdy se k Vám moc rádi vrátíme akusticky se vší parádou a scénou.
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25.3. | DIVADLO ORFEUS - BAROKO V ORFEU 
Scénické čtení z české barokní literatury.
Informace najdete na www.facebook.com/DivadloOrfeus

31.3. | STUDIO DVA DIVADLO - JSME S VÁMI  
Lepší než nic (Eva Holubová, Bob Klepl, Anežka Rusevová a další)
Informace najdete na www.studiodva.cz/jsme-s-vami/program
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WOHNOUT – KONCERT RUŠÍME

PRAVÝ ZÁPAD – PŘESOUVÁME!

Představení přesouváme na náhradní termín, který brzy upřesníme.
Zakoupené vstupenky jsou stále platné. 
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3.4. | DIVADLO J. K. TYLA PLZEŇ - ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY (BALET)
„Kdo lepší recept zná, jak zkrotit saň, ať mi jej řekne! Budu vděčen zaň.“ Tak vyhlašuje 
Petruccio svůj originální plán, jak získat oddanost i lásku nezvladatelné Kateřiny.
Informace najdete na www.djkt.eu/prvni-rada-u-vas-doma

10.4. | DIVADLO J. K. TYLA PLZEŇ - BROUK V HLAVĚ 
Komedie ve vaudevillovém stylu popisuje zkoušku manželské věrnosti, kterou nachystá 
manželka Marcela na svého muže Viktora Emanuela Champsboisyho v pařížském podniku.
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Kontakt:  
Městské divadlo Děčín, Teplická 587/75, Děčín IV, PSČ 405 02
www.divadlodecin.cz, tel. 412 530 630, e-mail: trnka@divadlodecin.cz
Otevírací doby pokladen:
POKLADNA DIVADLA JE ZAVŘENÁ

Vrácení vstupenek – koncert WOHNOUT
Vstupenky můžete vrátit na pokladně divadla po jejím otevření po dobu  
30 dní. Vzhledem k tomu, že nevíme, kdy to bude, máte ještě možnost na mail  
ortova@divadlodecin.cz poslat sken zakoupené vstupenky a číslo účtu, na který 
chcete vrátit vstupné a my vám ho vrátíme.
Pokud potřebujete další informace, spojte se mezi 8.00 a 14:00 s Lucií Ortovou, 
tel. 412 530 630.

HLAVNÍ SPONZOŘI MĚSTSKÉHO DIVADLA DĚČÍN

GENERÁLNÍ PARTNER MĚSTSKÉHO DIVADLA DĚČÍN

ONLINE
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PŘIVÍTEJTE JARO
S VELIKONOČNÍ 
NÁDIVKOU

HLAVIČKA, SEKANICE NEBO JEŘÁBEK
Recept na velikonoční nádivku se 
v  domácnostech dědí z  generace na 
generaci a má i různé lokální podoby. 
K  nám do Čech dorazila nádivka 
pravděpodobně z anglického královského 
dvora, kde se podávala od 16. století. 
Oblíbil si ji také francouzský dvůr a po-
stupně se objevila prakticky v celé Evropě. 
Nádivku si oblíbily i české země a stala se 
zde tradičním velikonočním pokrmem. 
Spíše než s oslavou vzkříšení Ježíše Krista 
je spojená s  oslavou jara jako takového, 
i proto jsou v  ní hojně využívány jarní 
bylinky. 
Na našem území se  nádivka dříve 
označovala také jako hlavička, a to proto, 
že do ní bylo využíváno maso z  hlavy 
telete či jehněte. Hlavička se připravovala 
původně bez pečiva, místo toho se míchalo 

mléko s kroupami.  Můžete se setkat také 
s  názvem nádivina, svítek, sekanice či 
jeřábek. Pokrm se tradičně podává o Bílé 
sobotě.

V HLAVNÍ ROLI BYLINKY
Do nádivky se využívají typické jarní byliny 
– například kontryhel, pampeliška, pažitka 
či popenec. Tou nejvyužívanější bylinkou 
je však kopřiva. Ta patří mezi velice zdravé 
rostliny, které se dříve využívaly k léčitelství. 
Obsahuje vitamíny C, K a B2 a také mnoho 
minerálních látek. Snižuje hladinu 
cukru v krvi a vitamíny celkově posilují 
organismus. Díky vysokému obsahu železa 
může být kopřiva skvělým pomocníkem  
v boji s jarní únavou. Samozřejmostí je, že 
kopřivy je ideální natrhat v  přírodě, přeci 
jen nejedná se o žádnou vzácnost. Ale dnes 
už je najdete i balené v obchodech. Kromě 

Jaké dobroty si vybavíte v  souvislosti s  Velikonocemi? Určitě beránka, 
mazanec nebo také velikonoční nádivku. Tento tradiční pokrm je symbolem 
jara a je znám v mnoha podobách a provedeních. Základem jsou různé druhy 
masa, vejce, koření a především jarní bylinky. A když si je natrháte v přírodě 
vlastníma rukama, nádivka bude mít o to větší úspěch. Bílá sobota, o které se 
má nádivka podávat, letos připadá na 3. dubna. G
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výše jmenovaných bylinek můžete využít 
také petrželku, libeček, bršlici, sedmikrásky 
nebo oblíbený medvědí česnek. Zkrátka 
všechno zdravé, co se na jaře zelená. 

MASO NESMÍ CHYBĚT
Nedílnou součástí nádivek je i maso. 
Nejčastěji se využívá uzené, chutná je  
i kombinace uzeného a  vepřového. 
Využívá se také jehněčí nebo telecí (maso 
musí být vždy předem uvařeno). K  masu  
a bylinkám se přidává bílé pečivo – housky, 
rohlíky nebo třeba toustový chléb, ideálně 
jeden až dva dny staré, aby se z něj nestala 
příliš řídká kaše. To vše se spojí mlékem  
a vyšlehaným sněhem z  vaječných bílků, 
aby byla nádivka pěkně nadýchaná.  Místo 
mléka se používá také vývar. Pak už stačí 
přidat jen koření a nechat zapéct. 
Nádivka se jí samostatně za studena i za 
tepla. Ale jak už její název napovídá, můžete 
ji využít i při slavnostním velikonočním 
obědě jako náplň masa. V takovém případě 
se zapéká až společně s masem. 

Recept:
TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ HLAVIČKA 
S UZENÝM MASEM

Ingredience:
• 5 rohlíků nebo housek
• 200 g vařeného uzeného masa 
• 200 ml mléka
• 4 vejce

• 80 g másla
• 2 – 3 hrsti jarních bylinek - kopřivy, 

popenec, medvědí česnek, 
pampelišky…

• mletý muškátový oříšek
• sůl, pepř

Postup:
1. Troubu předehřejte na 150 °C. Pečivo 
a vařené uzené maso nakrájejte na malé 
kostky. 
2. Bylinky prolijte na cedníku vroucí vodou 
nebo je krátce povařte/spařte ve vroucí 
osolené vodě. Propláchněte studenou 
vodou, vymačkejte přebytečnou vodu a na-
krájejte je nadrobno.
3. Oddělte žloutky od bílků a z  bílků 
vyšlehejte tuhý sníh. 
4. Pečivo v míse zalijte mlékem a opatrně 
promíchejte. Přidejte uzené maso, bylinky, 
žloutky a většinu másla. Dochuťte solí, 
pepřem a muškátovým oříškem.
5. Směs zlehka promíchejte, pak přidejte 
postupně sníh a opět promíchejte. Nádivku 
rozprostřete do pekáčku vymazaného 
zbytkem másla, vložte do trouby a pečte asi 
půl hodiny dozlatova.

Nádivku můžete podávat teplou 
například s  bramborem, masem 
nebo samostatně.  Dobrou chuť :)
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PIVOVARSKÁ  
RESTAURACE ZVE  
NA ROZVOZOVÉ MENU

Momentálně provozujete jako 
mnoho dalších restaurací výdejní 
okénko a dokonce máte i rozvoz po 
Děčíně zdarma. Kolik druhů jídel 
denně nabízíte?
Denně nabízíme 7 jídel stálých + 4-5 jídel, 
která měníme a polévku.

Menu je složené z  běžných jídel, 
které v restauraci nabízíte nebo jste 
jej přizpůsobili situaci?
Menu máme složené jak z  běžných jídel, 
která nabízíme v  restauraci jako je guláš, 
svíčková, kachní stehno…, tak jsme i ně-
která jídla museli vyřadit, protože jsme si 

nebyli jisti, zda by byla po doručení v menu 
boxu v pořádku. 

Když ještě byla restaurace v běžném 
provozu, došlo ke změnám v menu. 
Co zajímavého se na jídelním lístku 
nově objevilo?
Jídelní lístek jsme nepředělávali, jen 
jsme jídla vylepšovali. Například k lososu 
se špenátovými špeclemi jsme přidali 
jemnou máslovou omáčku a pečenou 
mrkev. Nebo konfitované kachní stehno 
není s  knedlíkem, ale restovanými 
bramborovými noky, kde jsou na závěr 
přidané škvarky. Jídlo je krásně ovoněné  
a škvarky příjemně křupnou.

Pivovarská restaurace se kromě 
výborného jídla chlubí i vlastním 
pivem. Je možné si zajít pro točené 
i nyní?
Točené pivo momentálně nemáme, ale 
naši sládci připravují naše výborné ležáky 
i speciály do 1l PET lahví.                             -es-

Dali byste si „svíci“ se šesti, kachničku, guláš nebo třeba nějakou dobrou 
minutku tak, abyste to měli bez práce? Nechte si dovézt hotové jídlo až 
pod nos z Pivovarské restaurace Kapitán.  Každý den si můžete vybrat jídlo 
z aktualizovaného menu nebo některou z trvanlivých lahůdek ve skle a k tomu 
třeba dobré pivo z místního pivovaru. 
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Nový druh kávy
Ethiopea Guji

Březiny 211  |  405 02 Děčín 2

OTEVÍRACÍ DOBA

PO - PÁ   8.30 - 15.00

Nakupujte na našem eshopu nebo prodejně caffe08.cz

Vhodná na 
espresso i na filtr

Ochutnávka u nás
na prodejně
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LEGENDA O ETIOPSKÉ KÁVĚ
Podle legendy byla káva objevena pastevcem, když přistihl svoje kozy okusovat plody 
kávovníků. Proto plody natrhal, donesl je mnichům v klášteře a ty z nich zkusili udělat teplý 
nápoj. Byli po něm hodně čilí a nechtělo se jim spát. To je samozřejmě zaujalo a tím se začala 
psát celá historie tohoto lahodného nápoje. Káva se postupně rozšiřovala po celé Etiopii. Potom 
se objevila v Jemenu a dalších okolních zemích. Od toho byl již jenom krůček k tomu, aby byla 
převezena na jiné kontinenty a na vhodných místech začaly první pokusy s jejím pěstováním.
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• PIZZA • INSALATE
• PASTA GNOCCHI • KEBAB DONER

608 349 938
OBJEDNÁVKA A ROZVOZ

OTEVŘENO:
Po - Ne od 10.00 do 21.00

PIZZERIA POD ZÁMKEM
Tyršova 11  |  Děčín 1
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BK DĚČÍN VYDAL BROŽURU
K 75. VÝROČÍ
Děčínský basketbal slaví 75 let své existence. U té příležitosti byla 
vydána brožura, která popisuje jak historii děčínského klubu, tak 
historicky nejúspěšnější období mezi lety 2015 a 2020. Brožurou 
provází celkem „7 zázraků“, součástí jsou také rozhovory i seznam 
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NOVÝ STUDIJNÍ OBOR
„RADIOAKTIVITA V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ“ 

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýr-
ská ČVUT otevírá nový studijní baka-
lářský  obor  Radioaktivita v životním 
prostředí  (v rámci studijního programu 
Jaderné inženýrství)  na svém pracovišti 
v Děčíně. Obor přinese regionu atraktivní 
možnost studia v moderní, ekologicky 
zaměřené oblasti vědy a techniky. Studenti 
získají potřebný matematický, fyzikální a IT 
základ a dále se budou zabývat reálnými 
situacemi v oblasti starých i současných 
ekologických zátěží a pokročilými metodami 
detekce, identifikace a kvantifikace 
zdrojů ionizujícího záření, způsobujících 
kontaminace. Pokročilé metody hodnocení 
ekologických situací otevírají absolventům 
široké možnosti uplatnění jak v oblasti státní 
správy, tak obecně ve firmách, jejichž činnost 
se jakkoliv životního prostředí dotýká. 
Praktická příprava ve fyzikálních laboratořích 
a při terénních měřeních vytvoří dobrý 
základ pro uplatnění ve firmách, zabývajících 
se měřením a využitím fyzikálních metod 

k hodnocením stavu životního prostředí. 
Studenti se uplatní snadno také díky 
dobré znalosti v oblasti programování, 
výpočetních technik a analytických 
schopností. Absolventi bakalářského studia 
budou dobře připraveni k pokračování  
v navazujícím magisterském studiu, ať už na 
fakultě samotné v Praze anebo na  mnoha 
dalších, podobně orientovaných vysokých 
školách. Pracoviště FJFI ČVUT v Děčíně 
nabízí studentům moderní zázemí fyzikální  
a výpočetní laboratoře, knihovnu, ubytování 
na kolejích, přátelskou domácí atmosféru  
a řadu společných akcí, odborně i sportovně 
zaměřených. Současná spolupráce katedry 
dozimetrie a aplikace ionizujícího záření s ev- 
ropskými univerzitami vytváří studentům 
podmínky pro absolvování krátkých stáží, 
intenzivních kurzů a exkurzí v zahraničí, kde 
studenti uplatní také rozvíjené jazykové a ko- 
munikační schopnosti, a mohou navázat své 
první mezinárodní odborné kontakty.

-RNDr. Lenka Thinová, Ph.D., FJFI ČVUT-



něco si dej -> pomáhej -> získej ceny od Válečníků
nasbírej deset razítek a zúčastni se slosování

účastí v soutěži podporuješ děčínské podniky
soutěžní kartičku obdržíš u obsluhy nebo v kanceláři bk děčín

v každém podniku s tímto plakátem dostaneš razítko

více o soutěži na bkdecin.cz

válečníci     spojují

31

všech Válečnic a Válečníků z děčínských mládežnických celků v aktuálním ročníku. 
Jedna z  kapitol je věnována „učitelům a zušlechťovatelům“ basketu a najdete zde také 
významné milníky posledních pěti let. Své místo zde dostala i Maroldovka, která je už od 
roku 1981 stálým domovem Válečníků. Samotná publikace je již k zakoupení v klubovém 
fanshopu na webu za 99 Kč. Klub navíc připravil tři limitované akční balíčky, které 
obsahují Brožuru a stolní hru, respektive knihu Příběh BK Děčín vydanou před pěti lety  
k sedmdesátiletému výročí.
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KLOKANÍ JARO V ZOO DĚČÍN
V  děčínské zoo se momentálně odehrává hotový klokaní 
babyboom. Celkem tři samice klokana rudokrkého schovávají ve 
svých vacích mláďata, z nichž některá už začala vykukovat na svět. 
Odhalit klokaní miminka není podle ošetřovatelů tak jednoduché, 
protože jsou ve vacích dlouho schována a je tak možné, že se 
narodila už v závěru loňského roku. 
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Nyní už je ale nad slunce jasné, že se zdejší rodinka značně rozrostla a je vidět, že se jí v naší 
krásné zoo velice dobře daří. Klokani rudokrcí patří ke středně velkým klokanům. Po březosti 
trvající přibližně 30 dní se rodí jedno mládě a stejně jako v případě všech ostatních vačnatců 
je i mládě tohoto druhu klokana při narození maličké a velmi málo vyvinuté. Je slepé, holé 
a váží méně než jeden gram. Do vaku se po matčině srsti vyšplhá co nejrychleji a hned poté 
se přisaje ke struku. Zde zůstane po dobu šesti měsíců. Několik měsíců po narození začíná 
malý klokan žrát trávu a listy, kterými se živí jeho matka. Pohlavní dospělosti dosahuje 
přibližně ve 14. až 19. měsíci života. Věk dožití  je 12 - 15 let.
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VELIKONOČNÍ
ZAMYŠLENÍ

Víme, co se stalo s Ježíšem. Ale příběh 
sboru, který čeká to veliké Slovo, obrací 
naši pozornost do současnosti. Velikonoční 
svátky a zvláště neděle vzkříšení nejsou 
památeční vzpomínkovou slavností. I my 
smíme s velikou nervozitou a s ještě větším 
očekáváním vyhlížet a očekávat Božího 
posla, který nás uvede do prázdného hrobu, 
aby nám oznámil, že Ježíš v  hrobu není, 
protože byl vzkříšen:
Kámen je odvalen! A my myslíme na 
všechny balvany, pod kterými sténá náš svět 
a pod kterými se prohýbáme my sami. Ženy 
jdoucí ránem ke hrobu se ptaly: „Kdo nám 
odvalí kámen od vchodu?“ Ženy jsou slabé 
na odvalování náhrobních kamenů. Ale kdo 
z nás je dostatečně silný, aby dokázal sám 
odvalit těžké kameny hříchu ze své životní 
cesty?
Je-li navzdory moci Zla možná naděje 
pro náš život, pak jenom na základě 
nového počátku. Ten však – jak nás učí 

dějiny – není z lidských sil možný. Jen Bůh 
stojící nad světem může zasáhnout svojí 
záchrannou mocí. A On zasahuje: poskytuje 
nový počátek v ospravedlňující Kristově 
oběti. Znovu sjednocuje Boha a Jemu 
odcizeného člověka. Přijetím odpovědnosti 
za vlastní hříchy a návratem k  milujícímu  
a odpouštějícímu Bohu se stáváme novým 
stvořením. Samotným Bohem posvěceni 
můžeme od Něho přijmout povolání k nové 
životní cestě následování, po které půjdeme 
z moci toho Přicházejícího.
Uprostřed velikonočních událostí zcela 
nezaslouženě a pouze z  Boží milosti 
dostáváme Zachránce. K němu utíkáme. Na 
Něho se spoléháme. Od něho přijímáme 
odpuštění. Do Jeho rukou můžeme vložit 
svůj život, naše obavy a trápení. On je i nám 
lékařem, pastýřem a zachráncem. 
„Kristus byl vzkříšen!“

-Tomáš Matějovský, farář sboru  
Českobratrské církve evangelické v Děčíně-



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

zve na

BOHOSLUŽBY NEJEN  
O VELIKONOCÍCH 
možné se účastnit též prostřednictvím  
přímých přenosů na youtube  
kanále FSCCE DECIN

2. dubna: Velký pátek 
od 10:00 bohoslužby s Večeří Páně,  
fara v Bezručově ulici 90/4

4. dubna: Neděle velikonoční 
od 10:00 bohoslužby s Večeří Páně,  
fara v Bezručově ulici 90/4

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY
každou neděli od 10:00 na faře v Bezručově ulici 90/4,  
resp. opět na YT kanále FSCCE DECIN

HAPPY HOURS NA TEPLICKÉ
k individuální návštěvě otevřený kostel každou  
středu od 17:00 do 18:00. Možno shlédnout  
výstavu „Václav Havel: Antikódy“
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3,4/2021

Vrací se zavedená talkshow 2+KK – Knihovnické křeslo pro dva, tentokrát 
online na YouTube! V rámci Světového dne poezie se jí zúčastní slamerka 
a hráčka curlingu Lenka Hronová, která pohovoří o neotřelé prvotině  
s kaligramy 'Nemluvím, aby nebylo ticho'. Druhým hostem bude básník  
a prozaik Přemysl Krejčík, který bude vyprávět kupříkladu o třetí sbírce  
'O Auschwitzu psát nebudu', ale také sci-fi románech a thrillerech. 
Povídání i autorská čtení doplní zpěvačka a kytaristka  
Markéta Marečková, na svém kontě má vlastní skladbu  
'Cloud Cuckoo Land'. Moderuje Radek Kolínský.

Sledujte prosím náš program i elektronicky, může se změnit  
díky vládním opatřením. Děkujeme za pochopení.
www.dcknihovna.cz  |  www.facebook.com/mekdc

2+KK online
aneb Oslavujeme  
Světový den Poezie!

26.3. 16.00

38

SVĚTOVÝ DEN POEZIE
Světový den poezie (21.3.) byl vyhlášen v  roce 1999 organizací 
UNESCO na jejím 30. zasedání. Cílem svátku je nejen podpora 
poezie jako takové, ale také podpora ohrožených jazyků, dialektů 
i tradice ústního přednesu básní. Den poezie chce rovněž zlepšit 
výuku poezie a obnovit dialog mezi představiteli básnického 
umění a ostatních uměleckých směrů jako je divadlo, tanec, hudba 
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31.3. 17.00

13.4. 16.00

O pejskovi a kočičce, 
aneb, Kočičko, pojď, půjdeme 

k dětem na návštěvu!
Výtvarný workshop s výtvarnicí Komo_nauty, vyzvedněte  

si v tomto týdnu svůj balíček a vyrobte si vlastního maňáska  
na motivy knihy O pejskovi a kočičce.

Nový Zéland, tři cesty  
a dva roky života. 

Naživo s cestovatelem Petrem Nazarovem,  
opět uvidíte na našem youtube kanálu.

Procházka  
s architektem 

Od knihovny,  přes nábřeží až na Mariánskou louku.  
Vize, nápady, projekty a možná řešení nám přestaví městský architekt 
Ondřej Beneš.  Sraz před Infocentrem. Ve spolupráci s Děčínsko-pod-

mokelskou vlastivědnou společností a kanceláří městského architekta. 
Akce se koná za dodržení všech platných vládních opatření,  

rozestupy a respirátory jsou samozřejmostí.

29.3. – 2.4.

Výstava online  
na www.dcknihovna.cz:
Nouzový stav – ohlédnutí za jarem 2020
Fotografie ústecké fotografky  
Marty Suchanové

39

a malířství. Tento svátek by vyhlášen i s cílem podpory malých vydavatelství a vylepšení 
obrazu poezie v  médiích. Každoročně se po celém světě konají různé festivaly, slaví se  
i v kavárnách a restauracích, kde se za nápoje platí básněmi. U nás letos proběhne Světový 
den poezie online formou na různých platformách, například v rámci clusteru EUNIC Rome. 
Letošní - osmý ročník, je věnovaný Dantemu Alighieri a bude se konat  v online podobě na 
sociálních sítích od 14. do 21. března. Během těchto dní budou publikována, vždy v 18.00 
hodin na Facebooku  EUNIC Roma, videa 15 básníků z různých zemí.
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KNIŽNÍ NOVINKA 
GUILLY MACMILLANOVÁ: PO PRAVDĚ
Po pravdě… všichni lžou. Lucy Harperová je talentová spisovatelka 
a autorka několika bestsellerů, díky kterým získala slávu, peníze  
i miliony fanoušků. Kromě toho má Dana – zneuznaného a žárlivého 
manžela, jehož pokusy stát se spisovatelem nedopadly valně.Teď Dan 
zmizel, a navíc to není poprvé, kdy se ztratil někdo z Lucyina okolí…
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KNIŽNÍ NOVINKA
THOMPSON GILL: DÍTĚ NA NÁSTUPIŠTI
Praha 1939. Mladá matka Eva má tajemství, které ohrožuje její 
dcerku Miriam. Ve chvíli, kdy se blíží okupační nacistické síly, pochopí, 
že musí svou dcerku poslat pryč. Vše je však v ohrožení, když Eva musí 
nastoupit do transportu. Dobrovolnice Pamela v Londýně hledá nové 
domovy pro židovské děti z Evropy...

SPECIÁLNÍ VÝCVIK PSŮ
V AQUAPARKU DĚČÍN

V areálu byly rozmístěny vzorky k vy-
hledávání a následně je pes vedený 
psovodem měl za úkol nalézt. K tréninku 
posloužily opravdu různorodé prostory 
plaveckého areálu, včetně návštěvníkům 
běžně nepřístupných míst, například 
strojovna nebo kuchyň.
Útvar, jenž měl tato školení a tréninky 

pod svou hlavičkou, nese název „Skupina 
speciálních kynologických činností policie 
ČR krajského ředitelství Ústí nad Labem“.
Obě akce byly velmi povedené! Policisté 
i jejich čtyřnozí kolegové/parťáci byli 
maximálně spokojení. My jsme rádi za to, 
že i v době uzavření aquapark posloužil  
k bohulibé a prospěšné činnosti.               -lf-

V předchozích dnech a týdnech děčínský plavecký areál dvakrát navštívila 
Policie ČR za účelem otestování svých psů. Ti jsou speciálně vycvičeni na 
vyhledávání drog, výbušnin a zbraní. Aquapark je z důvodu vládního nařízení 
v současné době uzavřen, tudíž k výcviku byly ideální podmínky a běžný 
provoz nebyl nijak omezen.
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Kouzelná obrázková stezka

Příšerky D.D.M.

Rozhledny Tour

stezka vede od palouku k zoologické zahradě a následně 
pokračuje k DDM na Teplické. Nezapomeňte si vzít s sebou
chytrý telefon s mobilními daty!

udělej si selfie s každou nalezenou příšerkou 
a získej v DDM na Teplické jejich sběratelské karty

vystoupejte na rozhledny, udělejte si selfie 
jako důkaz navštívení a získejte unikátní medaili!

místa výskytu: Thunovská kaple, Chlum, Kvádrberk, Chmelník a Letná 

Rozhledny: Děčínský Sněžník, Sokolí vrch, Velký Chlum 
        + Jedlová za bonusovou medaili  

Distanční závod v běhu na
750 m na Mariánské louce

Výtvarná soutěž na různá
témata

Přijďte si k nám pro keramickou
hlínu za 50 Kč a vytvořte si výrobek

podle našeho video/fotonávodu

Podpořte svými spálenými
kaloriemi svůj oblíbený sport

Každé pondělí od 16:30 nalaďte
náš FB a zacvičte si s Míšou

DDM Teplická, Boletice
a Březiny nabízí veřejnosti

k zapůjčení 3D puzzle

DDM TEPLICKÁ - Teplická 344/38, Děčín IV
DDM BOLETICE - V Sídlišti 387, Děčín XXXII
DDM BŘEZINY - Březiny 98, Děčín XXVII
DDM DIVIŠOVA - Divišova 217/8, Děčín IVddmdecinig
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PORADNA: PODPORA PSYCHICKÉ KONDICE
Ocitli jsme se v situaci, která narušila naše běžné rituály, máme omezené kompetence. Rapidně 
stoupl strach o zdraví a životy své i našich blízkých. S délkou trvání bezvýchodné situace klesá 
víra v sebe, důvěra v okolí i schopnost objektivity. Chceme-li se cítit lépe, je nutné pro to něco 
iniciativně udělat. Pracujme lépe se svým časem a energií jako s velkým bohatstvím. Buďme 
k sobě laskaví, neodsuzujme se za nedostatky. Pečujme o svá těla tak, jako bychom pečovali 
o cokoli, co je nám drahé. Pěstujme ticho jako prostor pro detox myšlenek, odpočiňme si od 
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počítačů, televizí, zpráv. Pojďme do přírody, všímejme si drobných zázraků, které nám přináší. 
Dýchejme hodně čerstvého vzduchu, aktivujme pohyb, otužujme se, podporujme imunitní 
systém. Pěstujme aktivity, které prospívají naší duševní pohodě, cokoliv, u čeho jsme aktivní 
a rozvíjíme své kreativní dovednosti. Pokud tělo onemocní, dejme mu důvěru a vytvořme 
mu takové podmínky, aby se mohlo opět zotavit. Můžeme začít i maličkostmi. Sebepoznání 
je prvním krokem k pochopení toho, kdo doopravdy jsme, co hodnotného děláme a kam 
smysluplně kráčíme. Budete-li potřebovat průvodce na této cestě, jsme tu pro vás, Eko Art 
Therapy Institut. Více na www.ekoarttherapy.cz.



Pochopit základní principy fungování 
peněz, osvojit si zdravé finanční 
návyky, jednat systematicky, plánovat, 
vyhodnocovat, zkrátka mít finanční 
gramotnost a v praxi ji využívat ve 
prospěch svůj, své rodiny a svých blízkých. 
Člověk nemusí mít vysokoškolské vzdělání 
ani nemusí být nadprůměrně chytrý. 
Zjednodušeně stačí umět počítat do deseti, 

používat selský rozum a mít chuť se něčemu 
novému přiučit. Já sám spolupracuji  
s firmou, která se zabývá vzděláváním 
široké veřejnosti v oblasti osobních, 
rodinných a firemních financí již 13 let.
 
Tato firma pak na trhu působí 25. rokem. 
Pro širokou veřejnost pořádáme semináře, 
kterých se zúčastnilo přes 300 000 lidí. 

Kolem nás jsou mnohem důležitější věci, než jsou peníze! Jsou to věci, které 
si za žádné peníze na světě nekoupíme. Láska, přátelství, rodina, štěstí nebo 
třeba zdraví. Na druhou stranu, úplně bez peněz to nejde. Potřebujeme 
zabezpečit rodinu, obstarat kvalitní potraviny, chceme poskytnout našim 
dětem vzdělání, chceme cestovat, obklopovat se dobrými lidmi a žít pestrý  
a plnohodnotný život. A to vše přímo nebo nepřímo souvisí s penězi. A protože 
průměrný člověk stráví třetinu svého života vyděláváním peněz, domnívám 
se, že je dobré jim rozumět.

MÍT ČI NEMÍT FINANČNÍ 
GRAMOTNOST?
TO JE TO, OČ TU BĚŽÍ…
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Náš vzdělávací systém je vhodný úplně 
pro každého a účastníky seminářů 
jsou lidé od studentů přes řemeslníky, 
administrativní pracovníky, lékaře, 
právníky až po důchodce. Díky těmto 
bohatým zkušenostem je náš vzdělávací 
systém úplně pro každého. Informace jsou 
předávány týmem profesionálních lektorů 
tak, aby byly srozumitelné, přehledné a kaž- 
dý účastník takového semináře mohl 
těchto nabytých informací následně využít. 
Firma pravidelně obhajuje akreditaci 
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy 
a tím je zajištěna správnost, přesnost  
a aktuálnost předávaných informací. Každý 
den se setkávám s novými lidmi, nahlížím 
do jejich rodinných financí a společně 
hledáme cesty k tomu, jak mít více peněz, 
jak lépe využívat dostupné produkty a jak 
vylepšit efektivitu produktů stávajících.

Vše to začíná u finanční gramotnosti. 
Každému dávám příležitost zúčastnit se 
našich seminářů, získat cenné informace 
a mít možnost nahlédnout pod pokličku 
vlastních finančních programů. Vylepšit 
pojistnou ochranu rodiny a majetku, ušetřit 
 na hypotéce, energiích či na povinném 
nebo havarijním pojištění. Ukazujeme, 
jak optimalizovat výnos ze stavebního 
spoření, jak aktivně ve svůj prospěch 
využívat doplňkové penzijní spoření. 
Klientům rozšiřujeme obzory a ukazujeme 
jim jiný pohled na jejich vlastní finance. 
Učíme klienty pracovat s penězi tak, aby 
nemuseli celý život pracovat pro peníze, 
ale aby jednou peníze pracovaly pro 
naše klienty. A nutno říci, že ve spoustě 
rodin už to velmi dobře funguje. Ale nic 
není zadarmo. Pokud se chceme mít lépe  
a chceme něčemu porozumět, musíme do 
toho investovat čas a úsilí. Jedině tak se 
můžeme posouvat směrem vpřed, protože 
vzdělání je klíčem k úspěchu.

Mnoho lidí spoléhá na finanční poradce. Je 
to pohodlné a finanční poradce se jistě o vše 
postará. Ale žádný finanční poradce vám 
nikdy neuvidí do hlavy lépe než vy sami. 
Žádný finanční poradce nemá větší zájem 
na správném fungování vašich financí, 
než byste měli mít sami, každý z vás. Je 
to podobné jako se zubařem. Můžete mít 
nejlepšího zubaře na světě a pravidelně 
chodit na preventivní prohlídky, ale pokud 
sami nebudete o svůj chrup zodpovědně  
a pravidelně pečovat a nebudete dodržovat 
dentální hygienu, zubař to nezachrání. 
A právě proto je největší zodpovědnost 
na každém jednotlivci a na každé rodině. 
Měli bychom přijmout odpovědnost za 
své vlastní finance a když nám dobře 
nefungují, neměli bychom házet vinu na 
stát, na zaměstnavatele, na pojišťovny  
a jiné obchodní partnery, na poradce atd. 
Chybu bychom měli hledat především 
u sebe samých. Jedině tak jsme schopni 
s tím něco udělat a do budoucna něco 
změnit. Dobrou zprávou je, že to máme 
ve svých rukách a je jenom na nás, kdy 
se rozhodneme a půjdeme finančnímu 
vzdělání naproti. Pokud vás článek zaujal, 
máte libovolné dotazy k produktům nebo 
třeba jenom chcete zlevnit povinné ručení, 
ušetřit na hypotéce či zrevidovat libovolná 
pojištění a investice, neváhejte mne 
kontaktovat telefonicky nebo emailem. 
Můžeme vše probrat přes videohovor 
nebo si domluvit nezávaznou schůzku. 
Poté se sami rozhodnete, zdali chcete  
v započaté spolupráci pokračovat a využi-
jete případných doporučení nebo zdali vše 
necháte tak, jako doposud.
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Myšlenka spořitelen, tedy peněžních 
ústavů určených primárně pro drobné 
střadatele, se v rakouské monarchii začala 
objevovat po napoleonských válkách, 
které s sebou přinesly finanční rozvrat. 
Hlavním cílem mělo být povzbuzení méně 
majetné vrstvy k lepšímu hospodaření, 
šetrnosti, pracovitosti a samozřejmě také 
přinést novou možnost úvěrů pro menší 
hospodáře. První rakouská spořitelna 
vznikla roku 1819 ve Vídni, pražská 

spořitelna byla založena roku 1825. Hlavní 
dobou růstu byla především 2. polovina 19. 
století, kdy mělo svou spořitelnu prakticky 
každé větší město, ale též některé okresy 
či spolky. Dodnes dochovaných dokladem 
tohoto rozvoje je řada reprezentativních 
domů v centrech našich obcí. 

Děčín patřil mezi vůbec první města na 
severu Čech, kde došlo k založení takové 
instituce. Neobešlo se to bez problémů  

Za mnoho krásných, důležitých a mnohdy ještě stále fungujících staveb vděčí 
Děčín mimořádně prospěšné instituci, od jejíhož založení v minulém roce 
uběhlo 160 let. Dovolte nám rozšířit vaše obzory a přečtěte si příběh děčínské 
městské spořitelny, která především v období prosperity před první světovou 
válkou stála za nepřehlédnutelným stavebním rozvojem našeho města.
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a prvotních nezdarů. Na počátku bylo totiž 
třeba vytvořit garanční fond ve výši 5000 
zlatých konvenční měny, kterým by ústav 
ručil za vložené vklady. Město za tímto 
účelem oslovilo místní podnikatele i okolní 
obce, ovšem jejich reakce byla poměrně 
opatrná. Velké gesto nakonec učinil hrabě 
František Antonín Thun-Hohenstein, který 
upsal částku 1000 zl. konvenční měny 
a přislíbil dorovnat částku do potřebné 
výše, pokud by se nepodařilo shromáždit 
dostatečný obnos. Členové zámecké rodiny 
následně působili ve funkci protektorů.

Jak bylo řečeno, spořitelna byla primárně 
určena pro drobné vklady. Zájemci si v ní 
mohli uložit nejmenší částku ve výši 50 
krejcarů. Naopak nejvyšší jednorázový 
vklad byl omezen na 100 zlatých a cel- 
ková výše účtu nesměla překročit 
2000 zl. Prvním majitelem účtu se 
demonstrativně stal protektor František 
Antonín Thun. Spořitelna od počátku 
zaznamenala úspěch a na konci prvního 
roku své existence mohla vykázat 517 
účtů, na kterých bylo uloženo 88 515 
zlatých. Fungovaní peněžního ústavu 
bylo od počátku natolik pevně propojeno  
s městem, že zprvu neměl ani žádné vlastní 
zaměstnance. První placený pracovník 
nastoupil až po devíti letech! Proto také 

zpočátku sídlila v objektech patřících 
městu. Jejím prvním působištěm byl dům 
na náměstí č. p. 60, který se později stal 
součástí Hotelu Česká koruna.

Roku 1865 se městská spořitelna přesunula 
do přízemí budovy staré školy sousedící  
s radnicí (na fotografii). V tu dobu se již počet 
spravovaných kont počítal na tisíce a výše 
vkladů na statisíce zlatých. První krize přišla 
během prusko-rakouské války 1866. Děčín 
byl obsazen nepřítelem a prakticky ztratil 
spojení se zbytkem monarchie. Vystrašení 
střadatelé reagovali hromadnými výběry. 
Válka naštěstí netrvala dlouho, a tak již na 
konci krizového roku spořitelna evidovala 
větší objem vkladů než na jeho počátku.

Po 10 letech existence, v roce 1870, 
spravovala městská spořitelna již 6860 
účtů, na kterých bylo uloženo téměř  
8 milionů zlatých. Město mohlo začít jejich 
výnosů užívat pro potřebné investiční 
projekty. Jedním z nejpalčivějších 
problémů byly nevyhovující podmínky 
místní školy, ke kterým koneckonců 
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Prvním působištěm městské 
spořitelny byl tento dům

Budova gymnázia v Děčíně 1
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přispěla i samotná spořitelna. Proto v ro- 
ce 1871 nechalo město podle plánů 
architekta Národního divadla Josefa Zítka 
postavit zcela novou školu na dosud 
nezastavěném prostoru zvaném dnes 
Komenského náměstí. My dnes tuto 
budovu známe jako gymnázium, které 
zde funguje od roku 1899. V pozdějších 
dobách byla zvýšena o jedno patro.

Další důležitou akcí, která by se bez 
příspěvku městského peněžního ústavu 
neuskutečnila, byla stavba vodovodu. 
Děčín se tehdy rychle rozvíjel, obyvatel 
příbývalo a tradiční systém přivádění vody 
do 6 pískovcových kašen na veřejných 
prostranstvích jednoduše nestačil. Ani 
kapacitně, ani z hlediska požadavků 
moderní hygieny. Město se proto rozhodlo 
přivést do města vodu od Loubského 
pramene. V letech 1879 – 1881 vznikl 
Vodovod císaře Františka Josefa a císařovny 
Alžběty, na který spořitelna vydala více než 
140 000 zl.

Základní pravidla fungování spořitelen 
nastavil regulativ z roku 1844. Vzhledem 
k tomu, že hlavním úkolem těchto institucí 
bylo obecně prospěšné působení, měly 
povoleny jen finanční operace s nízkým 
rizikem, například nákupy státních 
dluhopisů. Největším zdrojem příjmů se 
pro ně staly hypoteční úvěry. Obrovský 
zájem o ně začal být především od samého 
konce 19. století, kdy se rozjel velký 
stavební boom. Do počátku 1. světové 
války děčínská spořitelna tímto způsobem 
poskytla celkem 66 135 439 korun. 
Vzhledem k tomu, že úrok se pohyboval 
okolo 5 %, postupně nastřádala velké 
finanční prostředky, které začala masivně 
investovat do řady městských staveb.

Začala výstavbou svého vlastního sídla. 
Tento krok neřídila marnivost, nýbrž 
provozní důvody. Městský úřad dále 
bobtnal, a proto potřeboval další a další 
prostory v bývalé škole. Spořitelna navíc 
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Šachta č. 2 bývalého městského vodovodu
poblíž Kamenické ulice (současný stav)

Slavnostní spuštění v roce 1881



přicházela s novými službami, pro které 
potřebovala mnohem více místa na setká-
vání s klienty, jednací přepážky, větší a bez- 
pečnější prostory pro uložení hotovosti 
atd. Novobarokní budovu přímo naproti 
nedávno postavené nové škole navrhnul 
vídeňský architekt Franz Neuman a postavil 
místní stavitel Carl Hönig. Slavnostní 
otevření proběhlo 9. 7. 1902. Náklady na 
výstavbu činily 228 407 rakouských korun.

O finanční síle spořitelny svědčí skutečnost, 
že téměř paralelně pomáhala financovat 
výstavbu první městské nemocnice, která 
začala fungovat roku 1900. Její příspěvek 
ke vzniku této životně důležité instituce 
opravdu nešlo přehlédnout. Z celkového 
rozpočtu 404 000 K spořitelna přispěla 
částkou 334 000 K.

Na přelomu 19. a 20. století spořitelna 
výrazně přispěla také ke zvelebení 
veřejných prostranství. Do své správy 
například převzala dosud nezkultivovanou 
plochu mezi dnešními ulicemi Čsl. armády, 
Nerudovou a 28. října a nákladem 31 
282 K zde zřídila park osázený vzácnými 
dřevinami. V jeho centru byl situován 
„Jubilejní pomník“ zdobený císařskou 
korunou, reliéfem panovníka s manželkou 
a nápisem: „ Na paměť dovršení 75. roku 
života Františka Josefa I. Městská obec  
a spořitelna Děčín.“

-PhDr. F. Šuman, redakčně upraveno-
Článek vznikl ve spolupráci s Oblastním 
muzeem v Děčíně. Foto: Oblastní muzeum 
v Děčíně, Deutsche Fotothek.
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Na obrázku rozrůstající se Děčín okolo roku 1900 - alej lemuje dnešní ulici 28. řijna vedoucí 
z Masarykova náměstí ke Střelnici v Děčíně 1



Králův Mlýn (Königsmühle) býval samotou 
ukrytou hluboko v  lesích severozápadně 
od Maxiček.  Zdejší mlýn měl dlouhou 
historii, první zmínky o samotě se objevují 
už v  roce 1577, kdy při zdejším potoce 
Napajedla (Krippenbach) fungovala pila. 

Během třicetileté války byla samota 
zničena (1632) a plně obnovena až v letech 
1826 -1827 správou thunských lesů. Tehdy 
zde byla postavena nová pila s  lesovnou, 
jejíž význam ale začal brzy skomírat a v roce 
1872 byl provoz pily ukončen. Budova pak 
byla stržena v roce 1895.

Místo ale nezůstalo opuštěné. Naopak.  Už 
od 60. let 19. století bylo oblíbeným cílem 
turistů jak z české, tak ze saské strany a do- 
konce zde byl stánek s občerstvením a po- 

zději dokonce hostinec i s pokoji. Po první 
světové válce ale turistický ruch ustal  
a v hostinci přebývali lesní dělníci. Během  
druhé světové války zde byli vězněni 
francouzští zajatci.  V dalších letech čekalo 
hostinec postupné chátrání a dnes už jsou 
zde k  vidění jen drobné zbytky základů, 
obvodového zdiva a dochoval se i sklep.

Na místě bylo skautským oddílem 
vytvořeno tábořiště  a dnes zde najdete  
i přístřešek či obnovený  zkrácený náhon. 
Místo určitě stojí za návštěvu, jen kousek 
odsud se nachází Mlýnský rybník, který 
je přírodní památkou. K  němu i ke 
Královu mlýnu se nejlépe dostanete 
z  Maxiček po žluté, z  níž pak uhnete na 
Královomlýnskou cestu. Cesta ke Královu 
Mlýnu je dlouhá  4 km.                      -es, zja-

Jistě už jste všichni splnili domácí úkol a víte, kde končí nejen hranice okresu, 
ale i samotného Děčína.  Mapy.cz teď zažívají nebývalý nápor a my máme velké 
štěstí, že je v Děčíně spousta krásných míst, kam si zajít na procházku, aniž 
bychom cokoliv porušovali. Příjemnou procházku lesem si můžete užít třeba 
na Maxičkách a dojít k zaniklé samotě Králův Mlýn. 

TIP NA LEGÁLNÍ VÝLET ANEB  
ZA HUMNA A DÁL ANI KROK!
ZANIKLÁ SAMOTA 
KRÁLŮV MLÝN
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RÁJ STUDÁNEK
Při procházení cest a lesů v  okolí Králova Mlýna určitě narazíte 
na některou z  mnoha místních studánek. Zdejší údolí je totiž na 
vodní zdroje velice bohaté a najdete zde pitnou vodu v té nejvyšší 
kvalitě.  Napít se můžete například z Křenkova pramene, pramene 
U napajedla, Markétina pramene, Skautského pramene, Studánky 
sedmilhářů či pramene Nad převisem. 
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Osobně výlety testujeme
a hledáme pro vás ty nejlepší!

Foto: Josef Frišons
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VTÍPKY PRO LEPŠÍ NÁLADU
Potkají se dva kamarádi: „Mám já to smůlu," stěžuje si jeden. „Potrefily mě dvě katastrofy 
hned po sobě." - „Fakt? A jaké?" - „Když jsme se vrátili z dovolené, našli jsme byt vykradený." 
„A druhá?" - „Když to žena viděla, řekla mi... když je byt prázdný, vymalujeme tady!"
 
Ptá se syn otce: „Tati, prosím tě, kde je ta věc na loupání brambor?" - „Šla nakupovat..."

PARTNEREM KŘÍŽOVKY JE SKI BARTOŇ SPORTS
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Přehrada Hracholusky se nachází na Plzeňsku. Tato přehrada s 26 metrů vysokou 
sypanou hrází se stala rekreačním zázemím nejen pro místní obyvatele. Je zde řada 
kempů, z nichž největší je Transkemp. Na přehradě funguje... (TAJENKA) a můžete 

zde provozovat... (TAJENKA).
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Doplňte prázdné bílé čtverečky tak, aby v každém sloupci, v každé řadě a v každé 
z 9 mřížek (o velikosti 3x3) byly obsaženy číslice od 1 do 9 a zároveň se neopakovaly.
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Neuhodli jste? Řešení zveřejníme 
na našem facebooku enterDCHÁDANKA

Chlapík bydlí na desátém patře. Každý den sjede výtahem do 
přízemí a jde do práce. Když se vrací z práce, jede opět výtahem, 
ovšem jen na sedmé patro, odtud přejde zbytek po schodech. 
Přímo na desáté patro jede pouze v případě, že s ním jede ještě 
někdo nebo prší. Proč?
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OTOČTE ENTER           NÁSLEDUJE 
PŘÍLOHA DOMOVNÍČEK


