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DIESEL – BENZIN – PLYN (LPG)
měření emisí a provedení STK

DĚČÍN: Benešovská 583, tel.: 412 527 802, 412 527 801, 603 841 088,
email: pneu@autolanddc.cz
ČESKÁ KAMENICE: Dukelských hrdinů 80,
tel.: 412 584 515, email: kamenice@autolanddc.cz

KONČÍ VÁM ZÁRUKA NA VŮZ? VYUŽIJTE NAŠÍ
NABÍDKY NA POZÁRUČNÍ SERVIS VOZIDEL
VŠECH ZNAČEK ZA PODSTATNĚ NIŽŠÍ CENY
NEŽ V AUTORIZOVANÝCH SERVISECH
• diagnostika, servis a opravy
vozů všech značek
• servisní prohlídky, pozáruční servis,
příprava na STK
• měření a seřízení geometrie
• výměna olejů a filtrů, výměna brzdových
destiček a kotoučů, tlumičů, silentbloků,
čepů, řízení a ostatních komponentů...
• opravy výfukových
a podvozkových sytémů
• opravy motorů, vstřiků a převodovek
• autoelektikářské práce
• přestavby na LPG včetně revizí a servisu

• servis klimatizace - tlaková zkouška,
opravy a plnění klimatizací (médium
R134,medium R123Y), dezinfekce
interieru vozu a výparníku ozonem
!!! akce od 1. 3 do 31. 5. 2022 !!!
• klempířské a svářečské prace
- opravy karoserií
• lakování osobních a dodávkových vozů,
opravy poškozených a starých laků,
lakování dílů, disků atd. (vlastní
autolakovna - barvy ppg
- vodouředitelné)
• řešení a likvidace pojiistných událostí
- smluvní servis pojištovny

www.autolanddc.cz

BŘEZNOVÝ ÚVODNÍK
Vážení čtenáři, vážení občané,
Covid změnil naše návyky a chování
podobným způsobem jako středověké
morové rány nebo jak nás epidemie devatenáctého století (cholera) postupně
vedly k dnešnímu hygienickému městu
s dostatkem slunce, s kanalizací a pitnou
vodou. Všichni ale tušíme, že změny,
které „s námi provedl“
nejsou a nebudou obdobně mechanické, že
se daleko spíš týkají
našich vazeb a vztahů,
důvěry, vyvolané potřeby sdílet, cítit sounáležitost.
V době moderní jsme
k pokroku a progresi
většinou donucováni
okolnostmi, reagujeme
na krize. V těch nejlepších případech se
pak daří ještě celkové
zkvalitnění prostředí ve
kterém žijeme, které
nás zpětně velmi výrazně ovlivňuje, utváří.
K tomu je třeba spoustu
nadhledu a odvahy dělat věci lépe než dosud.
Výzev je před námi čím dál tím více.
Začínáme mluvit o krizi energetické, krizi
udržitelnosti. Ta klimatická je potvrzována i popírána už hodně dlouho. Mluvíme
o modrozelené infrastruktuře, o zadržování
dešťové vody, ochlazování města zelení,
soběstačnosti, o městě „krátkých vzdáleností“. Tedy o městě, kde je radost nepoužívat
auta, ale chodit pěšky, jezdit na kole.

Řešení to nebudou jednoduchá. Abychom
se na nich mohli všichni podílet, je vždy
srozumitelnější hledat a sdílet je v podobě
obrazů města, nebo poetických metafor.
Jen tak dokáží obsáhnout naše každodenně sdílené zkušenosti. I město, jeho veřejné prostory, parky, bytové a společenské
komplexy, fabriky, výroba i služby budou
vyžadovat neustávající komplexní změny,
mimořádné inovační
přístupy.
Pokud dnes obdivujeme historické památky a technické unikáty
minulosti, je to právě
tím, že do nich byla
vlita spousta energie,
inovací. Krása výsledků
nám dává zapomenout
tápání, přešlapování
a pochybám, které lidské úsilí vždy provází.
Těším se na další postupnou a systematickou
činnost v Děčíně. Těším
se i na setkání s vámi na
některé ze svých přednášek, nebo na procházkách městem (od loňského roku ve spolupráci
s městskou knihovnou). Vždy se společně
pokoušíme popisovat a vyhodnocovat jak
historické souvislosti, tak i to, co je nezbytné
a reálné vykonat, jakými cestami je možné
oslovit budoucnost.
Doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.,
architekt na volné noze, pedagog FA ČVUT,
městský architekt Děčína a spolupracovník
Ústeckého kraje ve věci jeho transformace

TÉMA MĚSÍCE

ÚSTECKÉ ČINOHERNÍ
STUDIO SLAVÍ 50 LET
Asi nejvýraznější divadelní scénou našeho regionu je Činoherní studio v Ústí nad
Labem. Letos slaví jubileum 50 let. Celá letošní sezóna proto byla koncipována
s ohledem na toto výročí, které Činoherák oslaví Reprezentačním plesem dne 4.3.
Kromě toho, že se jedná o scénu v našem sousedním městě, máme s Činoherákem
ještě něco společného - MgA. Jiřího Antonína Trnku, který je ředitelem jak
Městského divadla v Děčíně, tak ústeckého Činoherního studia. Pana ředitele
jsme se zeptali na jeho působení v Činoheráku a společně s ním jsme vyzpovídali
i uměleckého šéfa studia - Davida Šiktance.

Foto z představení:
Harila aneb čtyři z punku a pes
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Čím si Vás divadlo získalo?
Obecně jsem si vybral divadlo, protože je to
spojení veškerých umění v jednom. To umí
jenom divadlo. A Činoherák si vybral mě
a tím si mě získal.

OTÁZKY PRO ŘEDITELE ČINOHERNÍHO
STUDIA JIŘÍHO A. TRNKU:

Když studio vstupovalo do této sezóny,
tedy sezóny 2021/2022, napsal jste,
že "samotnou podstatou Činoherního
studia a jeho pulzující existence je
odvaha". Co jste tím myslel?
V sedmdesátých letech minulého století sem
inscenátoři chodili za „trest", když nemohli
tvořit v Praze. Svým způsobem každá
generace, která tím divadlem prošla, musela
mít odvahu umělecky i sociálně obhájit

Činoherní studio města Ústí nad Labem
letos slaví 50 let své existence. Jak
dlouho už jste s ním spojen Vy?
Je to moje sedmá sezóna v pozici ředitele.
Ale spolupráce začala o malinko dříve. Když
se ohlédneme zpátky těmi padesáti léty,
jsem v té nejlepší divadelnické společnosti :)

Čerstvou novinkou je hostování
Činoherního studia v pražském divadle
Komedie, kde budou do konce sezóny
odehrány čtyři nové inscenace. Jak k této
spolupráci došlo?
Před nějakou dobou, když byl D.D. Pařízek
intendantem Pražského komorního divadla v Komedii a Činoherák šéfovali
Vladimír Čepek a Filip Nuckolls, tak tato
spolupráce mezi oběma divadly fungovala.
V současnosti Komedie znovu spadá pod
Městská divadla pražská a s jejich ředitelem
Danielem Přibylem jsem se domluvili, že
tuto spolupráci divadla obnoví.

TÉMA MĚSÍCE

Historie studia se začala psát v roce 1972.
Tehdejší soubor hrál v Divadle hudby
v areálu ústecké chemičky, které fungovalo
i jako filmový klub. V roce 1978 se pak
soubor přesunul na velkou scénu ústeckého
divadla a od roku 1981 se usídlil v bývalém
kině ve Varšavské ulici na Střekově. Tam
zůstal až do roku 2014, kdy se musel
kvůli neshodám s městem přesunout do
kina Hraničář. Od roku 2015 je ale zpět ve
Varšavské ulici. V průběhu své existence
si studio vždy muselo vydobýt své místo,
podobně jako mnoho herců či režisérů,
kteří divadlem prošli. Už v počátcích
Činoheráku si do něj tehdejší umělecký
šéf Jaroslav Chundela zval režiséry, kteří
byli potlačováni režimem. Působili zde také
herci, kteří odešli z brněnského divadla
Husa na provázku, například Jiří Bartoška,
Karel Heřmánek, Pavel Zedníček či Zdeněk
Dušek. S divadlem pak
spolupracovalo i mnoho významných dramatiků a dalších osobností jakými
byli Milan Kundera, Josef
Topol, herci Jan Hrušínský,
Jiří Schmitzer, Leoš Suchařípa, Ivana Chýlková, Karel
Roden a další. Historie
Činoheráku má jistě o čem
vyprávět a my divadlu přejeme, aby se mu skvěle
dařilo minimálně dalších
50 let.
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v tomto městě svou existenci. A leckdy to
mělo i politické pozadí. I dneska je to divadlo odvážné ve svých občanských postojích
a v ochotě k uměleckému experimentu.
A ta odvaha je zároveň nesmírně inspirativní.
Jak Činoherní studio přestálo "dobu
temna", která postihla i další kulturní
instituce?

Nebyl by to Činoherák, kdyby to nebylo
tvůrčím způsobem. Naučili jsme se
spoustu věcí. Kromě toho, že jsme pořád
zkoušeli a naučili se pak téměř kompletní
repertoár přenášet v létě do open-airu, tak
ani v lockdownech to nebylo zkoušení do
„šuplíku" – a tedy až na léto. Dělali jsme
online přenosy, třeba premiéry naživo přes
internet, točili jsme videoklipy, nahrávali
písničky, soubor v tom prvním lockdownu
8

natočil seriál na mobilní telefony, prostě
objevili jsme spoustu nových věcí, včetně
internetového rádia.
Co byste Činoheráku popřál do dalších
let?
Aby byl vždycky plný lidí, pro které svoboda
a odvaha nejsou jenom slova a aby tohle
divadlo mělo vždycky dost diváků.

OTÁZKY PRO UMĚLECKÉHO ŠÉFA DAVIDA
ŠIKTANCE:
Právě probíhá 50tá sezóna ústeckého
Činoheráku. Jak dlouho jste s ním spojen
Vy osobně?
Poprvé jsem – jako host – přicházel do čtyřicáté
sezóny, celkově tedy přes deset let. Kmenovým
režisérem jsem se stal v polovině roku 2018,
uměleckým šéfem z kraje toho následujícího.

Pro letošní jubilejní sezónu bylo vybráno
celkem 6 premiér. Jaké to jsou a proč
byly zvoleny právě ony?

Odpovím poněkud
obecněji, protože
plná odpověď by
čítala několik stran
– a koncept celé
sezóny je podrobně
rozvinutý na našich
webových stránkách
(cinoherak.cz). Chtěli
jsme uctít celou
historii Činoherního
studia, proto jsme
pro prolog a epilog
sezóny oslovili jeho
někdejší umělecké
šéfy. Stejně tak jsme usilovali o pohostinský
návrat některých bývalých členů souboru.
Co se dramaturgie týče, pokračovali jsme
v rozvíjení tematických linií posledních
sezón, protože jsme kvůli oslavám samotného jubilea nechtěli potlačit kontinuitu
vlastní práce.

Kdy bude k vidění dokumentární film
k příležitosti 50. výročí Činoheráku, který je v režii filmového režiséra Martina
Ryšavého?
Předpokládám, že na podzim tohoto roku
v České televizi.
Na konci února proběhla premiéra hry
Višňový sad A.P. Čechova ve Vaší režii.
Jak se Vám pracovalo na této
divadelní klasice, která bude mít
v březnu tři reprízy?
Musím přiznat, že velmi složitě.
Těsně před jeho začátkem jsme
utrpěli ztrátu v rodině, s níž jsem
dosud neměl prostor se vnitřně
vypořádat, což se promítlo i do
samotného zkoušení. Stejně jako
množství karantén a izolací. Naštěstí
jsem v Činoherním studiu obklopen
lidmi, kteří mě po celou dobu
podporovali.

TÉMA MĚSÍCE

Kolik členů v současnosti čítá herecký
soubor?
V souboru máme dohromady dvanáct herců
a hereček, z nichž jedna je nyní na mateřské
dovolené.

Jaké je Vaše přání pro Činoherní studio
do budoucna?
Aby si uchovalo ty atributy, které definují
celou jeho historii: odvahu, svobodu a jasnou vnitřní integritu.
Děkuji za rozhovor.

-es9

KINO

Premiéra 24.3. | více na str. 20
Příběh, který každý zná, ale málokdo ví jak se opravdu stal, vstoupí do kin přesně v den
109. výročí tragédie 24. března. Film nás zavede do Krkonoš v období po první světové
válce. Když se řekne Hanč a Vrbata, o jejich příběhu se nám leccos vybaví. Ale svou roli
zde hrál ještě třetí člověk, o kterém se nemluví. Bohumil Hanč byl nejslavnější český
lyžař, který vyhrával závody doma i v zahraničí. Všestranný sportovec Emerich Rath se
jako jediný Němec pravidelně zúčastňoval českých závodů, ostatní Němci z Krkonoš
je z nacionálních důvodů bojkotovali. Hanč a Rath se dobře znali, setkali se i na startu
osudného závodu v roce 1913. Po prvním kole se počasí prudce zhoršilo, vypukla
sněhová vánice. Všichni závodníci to vzdali, Hanč zůstal na trati sám. Polomrtvého
jej nalezl právě Emerich Rath a s nasazením vlastního života se jej snažil zachránit,
bohužel marně. Později je v horách nalezen i zmrzlý Václav Vrbata, Hančův přítel, který
ho chtěl na trati podpořit a v prudké vánici mu půjčil svůj kabát…
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Út

1.3.

17.30
20.00

Srdce na dlani
Pes

St

2.3.

17.30
20.00

V létě ti řeknu, jak se mám
Smrt na Nilu

Čt

3.3.

17.30
20.00

Uncharted | dabing
Batman | titulky

Pá

4.3.

16.00
20.00

Batman | dabing
Uncharted | titulky

So

5.3.

14.00
16.30
20.00

Tajemství staré bambitky 2
Batman | dabing
Spider-Man: Bez domova | titulky

Ne

6.3.

15.00
17.00
20.00

Tajemství staré bambitky 2
Spider-Man: Bez domova | dabing
Batman | titulky

Po

7.3.

19.00

Okupace

Út

8.3.

10.00
17.30
20.00

Tři přání pro Popelku
Velký červený pes Clifford
Moonfall

St

9.3.

17.30
20.00

Vem si mě
Smrt na Nilu

Čt 10.3.

17.30
20.00

Betlémské světlo
Batman | titulky

Pá 11.3.

17.30
20.00

Proměna
Betlémské světlo

So 12.3.

15.00
18.45

Proměna
Adriana na Naxu | Opera MET

Ne 13.3.

15.00
17.30
20.00

Proměna
Betlémské světlo
Mimořádná událost

Po 14.3.

19.00

Identita ES | dokument

St 15.3.

17.30
20.00

Super-Blb
Batman | titulky

V létě ti řeknu, jak se mám
Batman | dabing

Čt 17.3.

17.30
20.00

Betlémské světlo
Ambulance

Pá 18.3.

17.30
20.00

Haute couture | dabing
Nejhorší člověk na světě

So 19.3.

15.00
17.30
20.00

Zpívej 2
Haute couture | dabing
Ambulance

Ne 20.3.

15.00
17.30
20.00

Proměna
Haute couture | titulky
Nejhorší člověk na světě

Po 21.3.

19.00

Na cestě

Út 22.3.

10.00
17.30
20.00

Machr na 30 dnů
Nejhorší člověk na světě
Ambulance

St 23.3.

17.30
20.00

Haute couture | dabing
Betlémské světlo

Čt 24.3.

17.30
20.00

Poslední závod
Ztracené město

Pá 25.3.

17.30
20.00

Ztracené město
Poslední závod

So 26.3.

14.00
16.45

Příšerákovi 2
Don Carlos | Opera MET

Ne 27.3.

15.00
17.30
20.00

Příšerákovi 2
Ztracené město
Poslední závod

Po 28.3.

19.00

Belle

Út 29.3.

17.30
20.00

Belle
Drive My Car

Čt 31.3.

17.30
20.00

Známí neznámí
Morbius | titulky

KINO

17.30
20.00

KALENDÁŘ PŘEDSTAVENÍ

St 16.3.
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SRDCE NA DLANI
KOMEDIE

1. 3. | út /17. 30/

KINO

ČR / 2022 / repríza / 95' / 130,- Kč
Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás
potká. Můžeme se zamilovat ve školce, v důchodu, na ulici, v parku.
Kdykoliv a kdekoliv. Režie: M. Horský. Hrají: V. Polívka, E. Balzerová,
M. Ruml, J. Pidrmanová, B. Polívka, K. Svarinská, V. Khek Kubařová, aj.

PES

1. 3. | út /20.00/

KOMEDIE / ROAD MOVIE

USA / 2022 / repríza / 100' / 12+ / tit. / 120,- Kč
Road movie, komedie a film plný dojetí pro všechny milovníky psů
v jednom. Channing Tatum se ve filmu Pes vydá na cestu podél pobřeží
Tichého oceánu s jediným společníkem, se psem, kterého veze na pohřeb
jeho bývalého pána. Režie: R. Carolin, Ch. Tatum. Hrají: Ch. Tatum, aj.

V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM
KOMEDIE

2., 16. 3. | st, st /17.30/

ČR / 2022 / repríza / 111' / 120,- Kč
Komedie na motivy bestselleru Evity Twardzik, V létě ti řeknu, jak
se mám, mapuje životy party čtyřicátníků, kteří se kamarádí od dětství
a dodnes se potkávají, už spolu se svými rodinami. Režie: M. Ferencová.
Hrají: T. Kostková, O. Sokol, M. Hofmann, D. Rogoz, aj.
= TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)

SMRT NA NILU

2., 9. 3. | st, st /20.00/

KRIMI / DRAMA / MYSTERIÓZNÍ

USA / 2022 / repríza / 120' / tit. /15+ / 120,- Kč
Podle románu Agathy Christie z roku 1937 je Smrt na Nilu odvážným
tajemným thrillerem režiséra Kennetha Branagha o emocionálním
chaosu a smrtících následcích vyvolaných milostnou posedlostí.
Režie: K. Branagh. Hrají: K. Branagh, G. Gadot, A. Hammer, L. Wright, aj.

UNCHARTED

USA / 2022 / repríza / 116' / dab. + tit. / 120,- Kč
Potomek slavného hledače pokladů sira Francise Drakea, Nathan Drake,
konečně našel stopu k prokleté zlaté sošce ze Zlatého města v El Doradu.
Režie: R. Fleischer. Hrají: T. Holland, B. Cranston, M. Wahlberg,
A. Banderas, T. Gabrielle, S. Ali, P. Meeden, S. Petrick, aj.

BATMAN

AKČNÍ / DRAMA / KRIMI / MYSTERIÓZNÍ / THRILLER

3. – 6., 10., 15., 16. 3. | čt /20.00/
pá /16.00/ so /16.30/ ne, čt, út, st /20.00/

USA / 2022 / premiéra / 175' / 12+ / dab. + tit. / 130,- Kč
Dva roky slídění po ulicích jako Batman, který nahání strach zločincům,
zavedly Bruce Waynea hluboko do stínů Gotham City. Režie: M. Reeves.
Hrají: R. Pattinson, Z. Kravitz, P. Dano, J. Wright, C. Farrell, A. Serkis,
P. Sarsgaard, J. Turturro, B. Keoghan, J. Lawson, aj.

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
POHÁDKA

5. – 6. 3. | so /14.00/ ne /15.00/

ČR / 2022 / repríza / 100' / 130,- Kč, děti 110,- Kč
Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky,
trochu nešikovného prince Jakuba a dalších postav opustili tvůrci
ve chvíli, kdy každá pohádka končí. Režie: I. Macharáček. Hrají: T. Klus,
K. Janovičová, O. Vetchý, M. Vladyka, J. Lábus, aj.
= TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)

KINO

3. – 4. 3. | čt /17.30/ pá /20.00/

AKČNÍ / DOBRODRUŽNÝ

SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
DOBRODRUŽNÝ / AKČNÍ / SCI-FI

5. – 6. 3. | so /20.00/ ne /17.00/

USA / 2021 / repríza / 148' / 12+/ dab. + tit. / 100,- Kč
Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena totožnost Spider-Mana
a náš dobrý soused již nedokáže oddělit svůj běžný život od riskantního
života superhrdiny. Režie: J. Watts. Hrají: T. Holland, Zendaya,
M. Tomei, B. Cumberbatch, J. Foxx, A. Molina, aj.

OKUPACE

7. 3. | po /19.00/

KINO

DRAMA

ČR / 2021 / repríza / 97' / 15+ / 100,- Kč
Černá komedie Okupace se odehrává jedné noci v zakouřeném
baru, kde charaktery vlají jako oblaka cigaretového dýmu. Unavený
večírek naruší nezvaný host a večer nabere naprosto nečekaný směr.
Režie: M. Nohejl. Hrají: M. Pechlát, C. Dobrý, A. Formanová, T. Jeřábek, aj.

TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU
POHÁDKA / RODINNÝ / FANTASY

8. 3. | út /10.00/

Norsko, Litva / 2021 / repríza / 87' / dab. / 60,- Kč,
Severská pocta české filmové klasice přináší její moderní velkolepou
verzi, nové kostýmy, scenérie nefalšované norské zimy a divokých
zasněžených hvozdů a samozřejmě i zdravou dávku kouzel.
Režie: C. A. Mosli. Hrají: Astrid S, Cengiz Al, T. Harr, aj.

VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD
ANIMOVANÝ / RODINNÝ / KOMEDIE / DOBRODRUŽNÝ

8. 3. | út /17.30/

USA / 2022 / repríza / 96' / dab. / 120,- Kč, děti 100,- Kč
Když si ho Emily pořídila, byl Clifford malé, roztomilé a červené štěně.
Přes noc se z něj ovšem stal obrovský hafan. A když říkáme obrovský,
myslíme tím, že na výšku měří skoro 3 metry. Režie: W. Becker.
Hrají: Darby Camp, J. Whitehall, I. Wang, J. Cleese, aj.
= TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)

MOONFALL

AKČNÍ / DOBRODRUŽNÝ / SCI-FI

8. 3. | út /20.00/

USA / Kanada / Čína / 2022 / repríza / 131' / tit. / 100,- Kč,
Zásah asteroidu změní oběžnou dráhu Měsíce, a ten se řítí přímo
na Zemi. Vesmírná posádka se vydává na záchranou misi s jediným
cílem. Odvrátit zánik lidstva a zkázu naší planety. Režie: R. Emmerich.
Hrají: H. Berry, P. Wilson, J. Bradley, M. Peña, aj.

VEM SI MĚ

USA / 2022 / repríza / 112' / 12+ / tit. / 140,- Kč
Ona je slavná popová zpěvačka, on je obyčejný učitel matematiky. Vzali
se, aniž se předtím znali, za hodně bizarních okolností. Jennifer Lopez
a Owen Wilson vám přesto v romanci Vem si mě budou chtít dokázat,
že když jde o lásku, nic není nemožné. Režie: K. Coiro. Hrají: J. Lopez, aj.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
KOMEDIE

10., 11., 13., 17., 23. 3. | čt /17.30/
pá /20.00/ ne, čt /17.30/ st /20.00/

ČR / 2022 / premiéra / 99' / 140,- Kč
Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi (Zdeněk Svěrák) už psaní nejde
jako dřív. Nedokončené povídky se mu hromadí v hlavě, jejich postavy
vylézají na denní světlo a dožadují se, aby autor pokračoval v ději.
Režie: J. Svěrák. Hrají: Z. Svěrák, D. Kolářová, V. Kotek, aj.

PROMĚNA
ANIMOVANÝ

11. – 13., 20. 3. | pá /17.30/ so, ne, ne /15.00/
USA / 2022 / premiéra / 100' / dab. / 130,- Kč, děti 110,- Kč
Příběh filmu pojednává o třináctileté dívce Mei Leeové, která se
samovolně proměňuje v obří červenou pandu, ale jen když je
příliš rozrušená, což je bohužel prakticky neustále. Režie: D. Shi.
Hrají: S. Oh, J. Hong, S. Roiz, M. Ramakrishnan, aj.
= TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)

KINO

9. 3. | st /17.30/

KOMEDIE / ROMANTICKÝ

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

13. 3. | ne /20.00/

KOMEDIE

ČR / 2022 / repríza / 102' / 12+ / 130,- Kč
Malebnou českou krajinou projíždí motoráček. Lidé uvnitř sedí, švitoří,
nebo naopak mlčí, pokukují z oken nebo pospávají. Vlak se náhle
porouchá a strojvůdce Miloš musí vystoupit z vlaku, aby poruchu
napravil. Režie: J. Havelka. Hrají: J. Plodková, I. Chmela, J. Boková, aj.

IDENTITA ES

14. 3. | po /19.00/

DOKUMENTÁRNÍ

KINO

ČR, Slovensko, Kanada / 2022 / premiéra / 81' / 120,- Kč
Dokument Identita ES přináší neuvěřitelný životní příběh jednoho
z nejuznávanějších světových imunologů a genetiků, který celý život
zasvětil odhalování tajemství genů a přitom sám po desítky let neznal
svou vlastní identitu. Režie: A. Činčerová. Hrají: E. Skamene, aj.

SUPER-BLB

15. 3. | út /17.30/

KOMEDIE / AKČNÍ

Francie / 2022 / repríza / 82' / 12+ / dab. / 120,- Kč
Konečně na velkém plátně! Filmový vesmír neohrožených hrdinů
v kostýmech rozšiřuje nová postava. Její charakter a schopnosti
se pohybují mezi Spider-Manem, Batmanem a inspektorem Clouseau.
Režie: P. Lacheau. Hrají: P. Lacheau, J. Arruti, T. Boudali, E. Fontan aj.

AMBULANCE

17., 19., 22. 3. | čt, so, út /20.00/

AKČNÍ / DRAMA / THRILLER

USA / 2022 / premiéra / 136' / 15+ / tit. / 140,- Kč
Měla to být jednoduchá bankovní loupež. Vůbec nic však nešlo podle
plánu, a tak teď dva lupiči ujíždějí před policií ulicemi Los Angeles
v ukradené sanitce. Režie: M. Bay. Hrají: J. Gyllenhaal, Y. Abdul-Mateen
II, E. González, M. Ingram, G. Dillahunt, C. Woodell, aj.
= TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)

Vaši nemovitost prodáme
za vyšší cenu,
než kdybyste
ji prodávali sami.
+420 776 471 605

regina.maresova@re-max.cz

www.re-max.cz/reginamaresova

HAUTE COUTURE
KOMEDIE / DRAMA

18. – 20., 23. 3. | pá, so, ne, st /17.30/

Francie / 2022 / premiéra / 101' / dab.+tit. / 130,- Kč
Esther je na konci své kariéry hlavní švadleny módního domu Dior. Když
se jednoho dne vrací z práce, v metru jí asi dvacetiletá dívka ukradne
kabelku. Místo aby Esther zavolala policii, rozhodne se s Jade pracovat.
Režie: S. Ohayon. Hrají: S. Ohayon, S. Verheyde, aj.
DRAMA / KOMEDIE

18., 20., 22. 3. | pá, ne /20.00/
út /17.30/

Norsko / 2022 / premiéra / 129' / 12+ / tit. / 100,- Kč
Brzy třicetiletá Julie stále hledá své místo ve světě a experimentuje,
zatímco její starší přítel Aksel by se rád usadil a začal novou životní etapu.
Věci se zkomplikují, když zvídavá Julie pronikne na večírek, na kterém
potká mladého a okouzlujícího Eivinda... Režie: J. Trier. Hrají: R. Reinsve, aj.

ZPÍVEJ 2

ANIMOVANÝ / KOMEDIE / RODINNÝ

19. 3. | so /15.00/

USA / 2021 / repríza / 110' / 120,- Kč, děti 100,- Kč
Velké sny a ještě větší hudební hity. To je svět Bustera Moona, odvážného
koaláka, který se odhodlal uspořádat největší talentovou show.
Režie: G. Jennings. Hrají: hlasy v českém znění: L. Bouček, E. Farna,
Z. Chlopčík, P. Soukup, D. Nesvačilová, D. Kahl, aj.

NA CESTĚ
DRAMA

21. 3. | po /19.00/
Írán / 2022 / premiéra / 93' / tit. / 110,- Kč
Na první pohled se to zdá jako obyčejný rodinný výlet. Mrzutý otec má
nohu v sádře, starší syn neobratně řídí, mladší dělá neúnavně rozruch
a matka se snaží rozdílné energie vybalancovat. Režie: P. Panahi.
Hrají: H. Majooni, R. Sarlak, P. Panahiha, A. Simiar, aj.
= TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)

KINO

NEJHORŠÍ ČLOVĚK NA SVĚTĚ

MACHR NA 30 DNŮ

22. 3. | út /10.00/

KOMEDIE

Francie / 2021 / repríza / 87' / dab. / 15+ / 60,- Kč
Hlavním hrdinou je nemotorný zbabělý mladý policajt Rayane, který léta
snáší šikanu od svých kolegů. Celý Rayanův život změní mylná diagnóza
jeho ošetřujícího lékaře, po které si konečně začne užívat život naplno.
Režie: T. Boudali, Hrají: T. Boudali, J. Garcia, P. Lacheau, aj.

POSLEDNÍ ZÁVOD

24., 25., 27. 3. | čt /17.30/ pá, ne /20.00/

KINO

DRAMA

ČR / 2022 / premiéra / 95' / 12+ / 120,- Kč
Drama vypráví příběh Bohumila Hanče, který tragicky zahynul spolu
s Václavem Vrbatou během lyžařského závodu na hřebenech Krkonoš
a z jejich příběhu se stala legenda. Režie: T. Hodan. Hrají: K. Hádek,
Judit Bárdos, M. Adamczyk, O. Kaiser, V. Pokorný, aj.

ZTRACENÉ MĚSTO

AKČNÍ / DOBRODRUŽNÝ / KOMEDIE

24., 25., 27. 3. | čt /20.00/ pá, ne /17.30/

USA / 2022 / premiéra / 105' / 12+ / tit. / 140,- Kč
Slavná spisovatelka dobrodružných románů pro ženy se ocitne
v situaci, která jako by vypadla z některé její knížky. Ve spáru únosců
a uprostřed divoké džungle. Chybí jen pravý hrdina, který by ji zachránil.
Režie: A. Nee, A. Nee. Hrají: S. Bullock, Ch. Tatum, B. Pitt, aj.

PŘÍŠERÁKOVI 2

ANIMOVANÝ / RODINNÝ / KOMEDIE / DOBRODRUŽNÝ

26. – 27. 3. | so /14.00/ ne /15.00/

Německo / VB / 2022 / premiéra / 103' / dab. / 130,- Kč, děti 110,- Kč
Zachránili jste nedávno svět a myslíte si, že vám to zaručuje celoživotní
zásobu štěstí? Chyba! Každodenní život má protivný zvyk znovu
vám házet klacky pod nohy... Režie: H. Tappe. Hrají: D. Ben Zenou,
J. Brown Findlay, E. Carey, N. Frost, aj.
= TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)

Fyzioterapie
a léčebná rehabilitace
• Řešení akutních i chronických bolestí
• Rychlé objednání

PhDr. Alena Charvátová Ph.D
Karla Čapka 211/1 - Děčín

BELLE

28. – 29. 3. | po /19.00/ út /17.30/

ANIMOVANÝ

Japonsko / 2022 / premiéra / 124' / tit. / 110,- Kč
Mistr japonské animace Mamoru Hosoda již před lety deklaroval
svou fascinaci starou francouzskou pohádkou Kráska a zvíře a ve svém
sedmém filmu ji také převedl na plátno. Režie: M. Hosoda. Hrají: T. Sató,
K. Nakamura, Ikura, Š. Sometani, R. Narita, aj.

DRIVE MY CAR

Japonsko / 2021 / premiéra / 179' / 12+ / tit. / 100,- Kč
Júsuke Kafuku je slavný herec a režisér, který se vyžívá v řízení svého
červeného Saabu 900. Během angažmá na festivalu v Hirošimě musí
tuto radost nedobrovolně přenechat mladé málomluvné řidičce Misaki.
Režie: R. Hamaguči. Hrají: H. Nišidžima, T. Miura, M. Okada, aj.

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
KOMEDIE

31. 3., 2., 3. 4. | čt, so /17.30/ ne /20.00/

ČR / Slovensko / 2022 / premiéra / 95' / 12+ / 140,- Kč,
Komedie o tom, že i ti, které dobře známe, pro nás můžou být
naprostými cizinci. Stačí, když se během jednoho večera jen tak pro
zábavu rozhodnou sdílet všechny zprávy a hovory ze svých mobilů.
Režie: Z. Marianková. Hrají: T. Pauhofová, K. Issová, M. Hoffman, aj.

MORBIUS

AKČNÍ / HOROR / SCI-FI / THRILLER

31. 3., 2. 4. | čt, so /20.00/

USA / 2022 / prem. / 108' / 12+ / dab.+tit. / 130,- Kč. Na stříbrné
plátno přichází jeden z nejpodmanivějších a nerozporuplnějších hrdinů
filmového světa značky Marvel, jehož představitelem je Oscarem
oceněný Jared Leto, který se ve snímku mění v charismatického
antihrdinu Michaela Morbiuse. Režie: D. Espinosa. Hrají: J. Leto, aj.
= TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)

tel: 605 145 384

www.fyzioalivio.cz

KINO

29. 3. | út /20.00/

DRAMA

SEZÓNA 2021/22
NEJVĚTŠÍ OPERNÍ HVĚZDY
VE VAŠEM KINĚ
Sobota 12. 3. /18.45/
USA / 2022 / přímý přenos / 170' / titulky / 300,- Kč
Vynikající sopranistka Lise Davidsen bude v sérii Met: Live in HD
debutovat v jedné ze svých nejvýznamnějších rolí jako bájná řecká
hrdinka Straussova okouzlujícího mistrovského díla Ariadna na Naxu.
Režie: E. Moshinsky. Obsazení: L. Davidsen, B. Rae, I. Leonard, aj.

KINO

ARIADNA NA NAXU / RICHARD STRAUSS

DON CARLOS / GIUSEPPE VERDI
Sobota 26. 3. /16.45/
USA / 2022 / přímý přenos / 295' / titulky / 300,- Kč
Metropolitní opera se poprvé ve své historii rozhodla uvést Verdiho
Dona Carlose v původní francouzské verzi o pěti jednáních. Epická
opera o nešťastné lásce mezi nejvyšší šlechtou se odehrává na pozadí
španělské inkvizice. Režie: D. McVicar. Obsazení: S. Jončeva, J. Barton,
M. Polenzani, E. Dupuis, aj.
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Kontakt: Kino Sněžník, tel.: 412 531 431 – Po-Ne 15.00-20.00
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JEDEN SVĚT

I TAKTO MŮŽE VYPADAT CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST

POJĎTE TO S NÁMI ZMĚNIT!

PETKOBRANÍ 2022
UKLIĎME NEPOŘÁDEK NA BŘEHU LABE

5. 3. v 11:00 (do 13:00)
Bus zastávka Děčín, Podskalí

Sebou: rukavice + dobré boty
Doprovodná akce filmového festivalu Jeden svět 2022 v Děčíně.
Sledujte prosím Novinky na jedensvet.cz/decin - za velké vody se akce nekoná.

25

JEDEN SVĚT

30. 3. — 2. 4. 2022 v Děčíně

POŘADATEL:

26

GENERÁLNÍ PARTNER:

REGIONÁLNÍ PARTNEŘI:

30. 3. — 2. 4. 2022 v Děčíně

St 30. 3. / 18:00

Každá minuta života

Téměř každý má svůj názor na to, jak má a nemá vypadat správná výchova. Film sledující dobře
míněnou, ale také nekompromisní snahu o vytvoření dokonalého mladíka je nečekaně provokativním
příspěvkem do diskuse.

Čt 31. 3. / 15:30

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ + debata s režisérkou Erikou Hníkovou

Platón z Belfastu

Ředitel katolické chlapecké školy v hlavním městě Severního Irska Belfastu sází na progresivní
přístup k výuce. Skrze filozofii učí studenty, jak se vyrovnat s komplikovanou minulostí země i
s vlastním dospíváním.
Kinokavárna Garage / 80 Kč

Čt 31. 3. / 17:00

Promítání pro rodiče s dětmi - dětský koutek

JEDEN SVĚT

Kino Sněžník / 100 Kč

Zatracená práce

Film skrze příběh zakladatelky TVDožď Natalie Sindějevové mapuje turbulentní vývoj této stanice
a odkrývá, co obnáší poskytování nezávislého zpravodajství v Putinově Rusku.
Café Prostoru_ / 80 Kč

Pá 1. 4. / 17:00

+ debata s hostem

Mé dětství, má země – 20 let v Afghánistánu

Filmaři dvacet let sledují osud Míra Husajnaz Afghánistánu. Prostřednictvím unikátního osobního
příběhu zachycují historické milníky této země mezi lety 2001 a 2021.
Café Prostoru_ / 80 Kč

Pá 1. 4. / 20:00

+ debata s hostem

Severní proud

Jak se láhev od piva hozená do Labe ocitne v panenské přírodě za polárním kruhem? Režisér Steffen
Krones se rozhodne sledovat trasu plastového odpadu z kontinentální Evropy až k útesům norského
souostroví Lofoty.
Kino Sněžník / 100 Kč

So 2. 4. / 17:00

+ debata s hostem

Síla

Intimní portrét českého filmového kritika a feministy Kamila Fily, který se soustředí především na
soukromou stránku jeho života. V ní se totiž skrývají bolestné rozpory mezi jeho přesvědčením
a jednáním.
Café Prostoru_ / 80 Kč

So 2. 4. / 20:00

+ debata s hostem

Zápasnice

Ciudad Juárez je jedním z nejnebezpečnějších míst na světě. Boje mezi drogovými kartely udělaly
z města na hranici Mexika a USA téměř válečnou zónu, která drží rekord v počtu sexuálně
motivovaných vražd.
Kinokavárna Garage / 80 Kč
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Březen
Sen noci svatojánské

3. 3.

Višňový sad

4. 3.

Reprezentační ples Činoherního studia

6. 3.

Najal jsem si vraha

11. 3.

Heda Gablerová

12. 3.

Lobby Hero

13. 3.

Višňový sad

15. 3.

Pábitelé

16. 3.

Jeden svět 2022: Stavební jáma

17. 3.

Harila aneb Čtyři z punku a pes

19. 3.

Bratrstvo kočičí pracky

22. 3.

Den člověka

23. 3.

Višňový sad

25. 3.

Stepní vlk

27. 3.

My děti ze stanice ZOO

29. 3.

Americký bizon

30. 3.

Anšlus

I. Repríza

DIVADLO

2. 3.

II. Repríza

Předprojekce

Nejen pro děti

cinoherak.cz
Změna programu vyhrazena.
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30

31

DIVADLO

32

DIVADLO

33

DIVADLO

34

DIVADLO
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DIVADLO

AKCH
E U/ DHBUAD B A

ROZHOVOR:

MARTIN
E. KYŠPERSKÝ - KVĚTY
O Martinu Kyšperském by se toho dalo napsat opravdu hodně. Je neodmyslitelně
spojen se svou kapelou Květy a dalšími hudebními uskupeními, ale můžete jej
potkat také na televizních obrazovkách nebo v knihkupectvích prostřednictvím
jeho knížek. Nejen o nich si bude povídat 25. března s Radkem Kolínským
v Knihovnickém křesle pro dva.
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Do Děčína se do talkshow 2+KK - Knihovnické křeslo pro dva chystá Martin
Kyšperský, ale Wikipedie o Vašem jméně
hovoří jinak. Kde se vzalo prostřední
jméno Evžen, které je s Vámi spojováno?
Vzniklo díky špatné paměti kluka, kterému
jsem se představil, když mi bylo šestnáct.
Venčil jsem tehdy psa a on zkoušel s kapelou
v garážích kousek od našeho domu. Chvíli
jsem se s nimi kamarádil, oni pak v té
zkušebně přestali zkoušet a já nevím, kam

se ztratili. Ale ještě předtím jsem se divil, proč
mluví o Evženovi, když tam žádný není. Oni
tak říkali mně. Teď mi to přijde trochu jako záhada, že se někomu můžou prohodit v hlavě
zrovna jména Evžen a Martin. Ale stalo se to.
Každý Vás může znát jinak - jako muzikanta, herce, spisovatele, moderátora...
Ale s muzikou jste přeci jen spojen asi
nejvíce. Máte jedno velké hudební doma
- kapelu Květy. Čemu přisuzujete fakt,

Začátkem tohoto roku jste byli s kapelou
“5 dní na chatě” a nazkoušeli jste 10
zcela nových písní. Znamená to, že bude
i nové CD?
My ty písničky dotáhli do hrubého tvaru, ale
ještě na nich je dost práce, protože tak to je
- řešíme detaily, pipláme se s tím nesmírně.
Ale pozor. Květy chystají výhledově dvě
věci. Jednak vyjde dvojalbum nevydaných
písniček, které slibujeme už téměř deset
let. A pak jsme s Alešem Pilgrem udělali
projekt pod hlavičkou Květů. My takhle už
udělali například desku Kocourek a horečka,
za kterou jsme pak i dostali prvního Anděla.
Nějak neplánovaně jsme se vrátili k modelu,
kdy společně improvizujeme, nahráváme to
a z těch věcí pak vyrábíme písničky. Je to dost
dobrodružný.
V září 2021 měl premiéru film
Marťanské lodě, na němž jste se podílel
autorsky (námětem je stejnojmenná
autobiografická kniha) i herecky jako
hlavní hrdina ve dvojici s herečkou
Eliškou Křenkovou. Jaká to pro Vás byla
zkušenost?
Moc pěkný to bylo. Měli jsme se všichni
fakt rádi, štáb byl fajn a všichni se snažili to
dělat poctivě a nejlíp, jak umí. Je to křehkej
a malej film, ale jsem za to vděčnej. A jsem

rád za každého, kdo si ho pustí a něco mu to
dá. No jestli se dožiju stáří, tak bude zajímavý
si to pustit s odstupem. Brno dnešních dnů,
oblečení, hudba, lidi... to všechno tam je
nějak zavařeno jako meruňky ve sklenici.
Vaším nejnovějším literárním počinem
je sbírka písňových textů, které nejsou
na albech kapely Květy s názvem Ztracení
kamarádi. Pracujete na něčem dalším?
Teď si píšu deník z cest. Protože toho mám
v diáři hodně a chci to zdokumentovat. Lidi
a detaily. Četl jsem zrovna knihu z deníků
Zuzany Kočové a u té četby polemizoval.
Některé části jsem si užíval, jiné se mi tolik
nelíbily. A tedy říkal jsem si: O čem by si psal
sám? Co by si vybral z těch dní, které žiješ?
A říkalo by někomu něco, kdyby si tam řešil,
co zrovna jíš, nebo že venku fouká hodně
vítr. Nevím. Ale zkouším to.
Jste také autorem knížky pro děti Za
Aničkou kolem světa (2014). Kde se vzal
nápad začít právě dětskou knížkou?
To si přála parta lidí okolo divadla Marta.
Já v něm hrál hudbu pro představení hrané
neslyšícími a ten projekt knihy byl i takto
koncipován: Napsat pohádku, kterou budou
číst neslyšící, kteří - což mě překvapilo údajně moc nečtou. Takže nápad přišel
z jejich strany a já ty kapitoly napsal ve dnech
mezi natáčením jednoho seriálu s Honzou
Hřebejkem v penzionu v Praze.

HUDBA

že kapela po tolika letech stále naplno
funguje?
Je to kombinace štěstí a dřiny. Já si tu kapelu
založil a vždycky se o ni snažil starat, vymýšlet,
co bychom mohli dělat, jaký projekt nebo
koncert nebo nahrávku udělat příště. Úplně
se smazala hranice mezi prací a zábavou.
Naplňuje mě hudba i věci okolo ní. Mám
nakonec rád i sezení na benzínové pumpě
s klukama a nad docela mizerným kafem ve
dvě ráno. Ale taky jsme měli štěstí. Leta se
nám stará o koncerty Petr Zavadil, desky točí
a míchá Ondra Ježek a v kapele hráli a hrají
výborní instrumentalisti a většinou i pohodáři.

Existuje něco konkrétního ve Vaší
tvorbě, co byste označil za svou srdcovou
záležitost?
Pokaždé mě vždycky uvede v úžas to,
co dokážou druzí, kteří vstoupí do mých
písniček. Je v tom trochu bolest ega, neboť si
uvědomuju, že bych sám takhle pěknej part
kláves nebo basy nevykoumal. Ale pak cítím
vděk za to, že se to děje a že mám štěstí.
Děkuji za rozhovor.
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osobně nebo
nebo přes
přes zprávu na
nawww.coﬀeeabooks.cz
fcb. Změna
Změna programu
programu vyhrazena.
vyhrazena.
přáteli. Pohraniční 3, Děčín 1

AKCE

ohrožuje
demokracii?
Rezignoval
český stát
na služby svým
občanům?
čtvrtek
3. března, 19 hod
ENGLISH
SMALL TALK
#25 / anglický
konverzační
večer
coffee
& society
Rozhovor
s Jiřím Silným ze Socialwatch.cz

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

GASTRO

1. 5. 2022 NA VĚTRUŠI
1. 5. 2022 NA VĚTRUŠI

Hledáte ideální místo, pohádkové šaty a rádi byste
viděli vše na jednom místě?
Hledáte ideální místo, pohádkové šaty a rádi byste
viděli vše na jednom místě?

Náš tým se Vám bude plně věnovat a provede Vás
N á š t ý m s e V á m b ucde el ýpm
l nd
ě nveěm
n o! v a t a p r o v e d e V á s
celým dnem!
michaela.balsankova@hotelvetruse.cz
m i c h a e l a . +b 4a 2
l s0a n7 k7 o6 v 7a 2
@6h o4t4e 4l v e t r u s e . c z
+420 776 726 444
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OPTICKÝ

INTERNET

A TELEVIZE HD
rychlost až

1000/1000

777 151 151 | www.jaw.cz

0 Mb/s

cena od

300

Kč

BEZ ZÁVAZKŮ!

PŘÍBĚH
JEDNOHO PARKU

KŘÍŽEM KRÁŽEM

OBNOVA PARKU U SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
Pokud se budete procházet v okolí Husova náměstí, vaši pozornost
pravděpodobně upoutá dřevěné hrazení okolo kostela sv. Františka z Assisi. Zdejší
park totiž prochází obnovou, k níž vedla trochu strastiplná cesta. Dobré věci se ale
dějí a budoucnost parku tak vypadá růžově. Seznamte se s projektem, na kterém
se můžeme podílet všichni společně.

Park kolem kostela sv. Františka z Assisi nacházející se na dnešním Husově náměstí byl
založen na netradiční oválné parcele. Jednalo
se o pozemek, který v polovině 19. století věnoval podmokelským obyvatelům hrabě František Antonín Thun-Hohenstein pro stavbu
nového kostela. Projektantem kostela byl podmokelský stavitel Franz Josef Perthen. Jako
předpokládaný autor regulačních plánů výstavby nově vznikajícího města Podmokly, vtiskl
parku jeho prvotní podobu. Z původně vysazených stromů se některé dochovaly dodnes.
Součástí parku byla také další drobná výsadba. Parkem procházely mlatové cesty - z každé světové strany jedna. Podoba parku se
v průběhu let různě měnila, ale vždy se
jednalo o plochu plnou zeleně, která byla
jakousi oázou uprostřed města. K posledním
větším úpravám pak došlo v 90. letech, kdy
byly cesty vydlážděny zámkovou dlažbou.
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V roce 2013 vypsalo město Děčín urbanistickou soutěž na tzv. „Revitalizaci Podmokel“.
Vítězné architektonické studio re:architekti
navrhlo koncepci Husova náměstí jako jednolitého celku, spočívající v zadláždění celého prostoru včetně parku. Kolem kmenů
stávajících stromů měla vzniknout malá
rabata, některá osazená květinami do podoby
kruhových záhonů, jiná vyplněná štěrkem.
Neomezený průchod i průjezd pod stromy
měla zajistit úprava jejich korun, spočívající
v ořezání spodních větví. Aby bylo možné
vydláždit bezprostřední okolí stromů, došlo
k navýšení terénu náměstí i ulice Prokopa
Holého. Mezi kořeny stromů měl vzniknout
sofistikovaný systém opatření (drenáže a výměna půdy), který by umenšil dopady
plánovaných změn na vitalitu stromů.
Postupem času vyšlo najevo, že schválený
projekt má celou řadu nedostatků. Horké
a suché roky 2018 a 2019 navíc ukázaly, jak

Farnost si proto nechala v lednu roku 2020
vypracovat vlastní projekt a od té doby je
obnova v jejích rukou, a to i finančně. Kostel
a s ním i přilehlý park byly navíc v roce
2016 Ministerstvem kultury prohlášeny za
kulturní památku a mohutný
dub na západní straně vyhlášen
Agenturou ochrany přírody
a krajiny památným stromem,
což ještě umocnilo potřebu
zacházet s revitalizací šetrně.
Po konzultacích s odborníky
byl vytvořen projekt, který se
inspiruje podobou parku z poloviny 19. století. Hlavní
myšlenkou obnovy je zachovat park a zeleň v něm.
K vypracování studie byl
přizván zkušený projektant
Ing. arch. Jaroslav Svěrek, který
se zaměřuje na problematiku
obnovy a znovuoživení památek.
Kromě jiného se podílel například na obnově
děčínského zámku. Projekt obnovy parku
je ohleduplný ke stromům, součástí budou
také květinové záhony a volně přístupný
trávník, kde si budou lidé moci odpočinout
ve stínu stromů. Parkem budou procházet
dvě mlatové cesty a dlážděné prostranství
před kostelem umožní bezbariérový vstup.
K posezení bude sloužit také tucet laviček.
První fázi obnovy popsal farář František
Jirásek. „Především jsme provedli terénní
úpravy potřebné pro založení cest. Jejich
podklad tvoří projektem přesně předepsaná
vrstva hrubého a jemného štěrku, který
bylo nutné navézt a upěchovat. Okraje cest
zpevnila obruba složená z žulových kostek.
Také jsme dokončovali jílovou izolaci základů
kostela proti vlhkosti. Po obvodu kostela
byl položen okapní chodník z pískovcových

desek. Dále byla provedena řada drobnějších,
ale důležitých prací, jako např. položení
nového hromosvodu anebo příprava patek
pro budoucí ukotvení laviček.”
A jak je to s financováním rekonstrukce, kterou si farnost hradí sama? Práce doteď vyšly

přibližně na 700.000 Kč, dalších 800.000 Kč
si ale rekonstrukce ještě vyžádá. „Když by se
nám nepodařilo získat potřebné finance,
musela by se obnova parku dokončovat
až v následujících letech,” uvedl P. Jirásek.
„S vděčností jsme doposud přijali dary, které
nám umožnily uskutečnit první fázi obnovy
parku. Lidé darovali menší, ale i větší dary.
Je poznat, když někdo daruje od srdce, když
chce podpořit něco, co bude sloužit všem. Co
vytváříme nás přesahuje, není to jen něco
chvilkového, ale míří to do budoucnosti, pro
další generace. Přeji všem, aby se nechali
nadchnout pro toto společné dílo. Veliké díky
všem, kteří se rozhodnou toto dílo podpořit.”
-es, mvO projektu se dozvíte více na:
www.farnost-podmokly.cz
Přispět můžete na č.ú.:
5627756349/0800, v.s.: 202120

KŘÍŽEM KRÁŽEM

důležitá je zeleň v centrech měst.
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3/2022
9.3. 10.00 | Přednáškový sál

Všechno jinak

Jeden rok dobrovolné služby v Čechách a Sasku.
Projekce pro školy.

Přednášky v rámci Národního týdne
trénování paměti:

17.3. 10.00 | Přednáškový sál
KNIHOVNA

Bojíte se demence?

Jak oddálit hrozbu demence a udržet dobrou rozumovou kondici
do vysokého věku? Přednáší certifikovaná trenérka paměti
Mgr. Eva Křížová.

17.3. 17.00 | Přednáškový sál

MOZEK

KNIHOVINKA

Neblahé dopady digitalizace na rozvoj dětského mozku a smysl péče o mozek
v každém věku. Přednáší Mgr. Eva Křížová, certifikovaná trenérka paměti.
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KNIŽNÍ NOVINKA - FAULKNER KATHERINE:

GREENWICH PARK

Helenin idylický život – pohledný manžel architekt, nádherný
viktoriánský dům a konečně i vytoužené miminko na cestě – nabere
nečekaný směr poté, co poprvé navštíví předporodní kurz. Potká
tam totiž Rachel, nepředvídatelnou budoucí svobodnou matku…
Thrillerová novinka vyjde 9.3.2022.

Výstava chodba 3. patro:

Nevidíme, neslyšíme, cítíme… Svět hluchoslepých
Ve spolupráci s Klubem přátel červenobílé hole.

Výstava chodba 2. patro:

Fragmenty aut. Fotografie Václava Hedrlína
21.3. 18.15 | Přednáškový sál

Večer reprodukované vážné hudby
Hudba starých českých mistrů – P. Vranický, K. Stamic, A. Rejcha aj.
Připravil a večerem provází Jan Bučina.

23.3. 17.00 | Přednáškový sál

Sbíráme první býlí
KNIHOVNA

Kam vyrazit pro rašící rostliny, jak je poznat, zpracovat a jak si na nich nejlépe
pochutnat. Jak to dělali naši předkové, aby získali od přírody co nejvíc?
Přednáší Jana Vlková, gastronomická novinářka, autorka kuchařky Kytky k jídlu.

25.3. 18.00 | Přednáškový sál

2+KK - Knihovnické křeslo pro dva:
Martin Kyšperský
hudebník ze skupiny Květy, herec a autor knih, bude hostem
14. literárně-hudebního podvečera. Moderuje Radek Kolínský.

KNIŽNÍ NOVINKA - JENEVA ROSE:

PERFEKTNÍ MANŽELSTVÍ

Sarah Morganová je úspěšná a mocná právní zástupkyně ve
Washingtonu D.C. To samé nelze říct o jejím manželovi Adamovi.
Jako spisovatel se snaží, ale jeho kariéra se za příliš úspěšnou označit
nedá. V odlehlé oblasti plné lesů, kde si pořídili druhý dům, Adam
naprosto propadne vášnivému poměru s Kelly Summersovou. A pak
se jednoho rána vše změní. Již k dostání v knihkupectvích.

KNIHOVINKA

www.dcknihovna.cz | www.facebook.com/mekdc
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26.3. 17.00 | Přednáškový sál

Slavnostní vyhlášení cen XXIV. ročníku
celostátní soutěže Literární ceny Vladimíra Vokolka
S kulturním programem a recitací oceněných básní.

20.3. 15.00 | Dětské oddělení
KNIHOVNA

Vivi tady nebydlí

Víly mají zvláštní moc. Vivi jí má taky, ale rozhodne se nikoho ve svém
životě nepotřebovat. Být prostě pank. Pohádka pro děti od 6 let.
Hraje divadlo Anička a letadýlko. Vstupné 50 Kč/dítě, doprovod zdarma.

22.3. 15.30 | Dětské oddělení

Jarní pohádka a výroba jarních květů a zahrádky

KNIHOVINKA

Čtení s výtvarnou dílnou. Vstup volný.
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KNIŽNÍ NOVINKA - JAVIER CASTILLO:

ZTRACENA V BÍLÉM ŠUMU

New York, rok 1998, největší průvod ke Dni díkůvzdání na této planetě.
Uprostřed davu rodičů s natěšenými dětmi se schyluje k tragédii…
Jedno klopýtnutí a život Aarona a Grace Templetonových se navždy
promění, když se v tlačenici ztratí jejich tříletá dcerka Kiera. Rozbíhá se
horečné pátrání po celém městě s jediným výsledkem: v koutě jsou
nalezeny Kieřiny vlásky a oblečení. Již k dostání v knihkupectvích.

5.3. 9.00–12.00 | Výtvarná učebna

Jarní dekorační dílna
Jarní věnec či jiná dekorace na dveře. Pro rodiče s dětmi.
Vede Růžena Pekařová. Cena: 100 Kč/os. Materiál a pomůcky v ceně.

14.–18.3. 8.00–15.00 | Výtvarná učebna

Jarní animační příměstský tábor
– téma Česká pohádka
Vede Růžena Pekařová.

8.3. 16.00 | Mimo knihovnu

Procházka s architektem (14.)
KNIHOVNA

Sraz u restaurace na Pastýřské stěně. Historie objektu a plánovaná obnova.
Provází Ondřej Beneš, městský architekt.

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN

3.4. 15.00 Bylo nebylo
Hraje divadlo Toy Machine. Poslední pohádka v letošním školním roce.

KNIŽNÍ NOVINKA - CAMILLA BRUCE:

V ZAHRADĚ ZÁŠTI

V Chicagu se o ní leccos povídalo. Dobrým sousedům v Indianě
se možná občas něco nezdálo, ale kdo by čekal něco zlého od
dobromyslné vdovy, které v životě nepřálo štěstí, je vzorná matka
a poctivě chodí do kostela? Kdyby jen věděli, čím si prošla...Novinka
vyjde 8.3.2022.

KNIHOVINKA

www.dcknihovna.cz | www.facebook.com/mekdc
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Cena: 80.-/lekce.

ermín: úterý 13.00–14.00 (únor – červen 2022)

ROZŠIŘUJEME DOPOLEDNÍ CVIČENÍ O MOŽNOST
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n pro vás a naše lektorka Míša Schäfer Rupp vámi bude posilovat a protahovat
ŠETRNÉHO POSILOVÁNÍ VE VODĚ!
ělo šetrným způsobem ve vodě.V knihovně si kupte permanentku na 5 vstupů
Termín: úterý 13.00–14.00 (únor – červen 2022)
00.-) + pro registraci do kurzu je nutné mít abonentský chip aquaparku (v
Termín: úterý 13.00–14.00 (únor – červen 2022)
quaparku již dále nic neplatíte).

Cena: 80.-/lekce.
Cena: 80.-/lekce.

POZVÁNKA

KNIHOVNA

Pronajali jsme si pro vás jednu dráhu v děčínském aquaparku, která bude vyhrazena
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16.3. | REPREZENTAČNÍ PLES ČINOHERÁKU
ČINOHERNÍ STUDIO ÚSTÍ NAD LABEM
Reprezentační ples k 50. sezóně Činoherního studia. K tanci
a poslechu zahraje Maradona Jazz (latinskoamerický soundsystem
v čele s DJ Baltazarem).Otevřeno bude celé Činoherní studio, místa
k sezení naleznete jak ve foyer, tak i ve Velkém sále. Těšte se na
originální zábavu v duchu Činoherního studia.

PRO
DĚTI KURZ
HERECKÝ
HERECKÝ KURZ
HERECKÝ KURZ
PRO DĚTI
PRO
PRO DĚTI
DĚTI

(od cca 5 do 10 let)

Přijďte si zahrát divadlo s profesionální herečkou Bárou Milotovou a k
(od cca 5 do 10 let)
tomu jako bonus zapracovat na rozvoji své slovní zásoby pomocí
krátkých
improvizací,
(od cca
5 do 10hraní
let)pohádek a dětských příběhů. Naučíte se
(od cca 5pracovat
do 10 slet)
improvizovat,
mikrofonem, hrát na kameru a seznámíte se s
Přijďte si zahrát
divadlo
s profesionální
herečkou
Milotovou
ak
audiovizuální
tvorbou.
Počet
míst omezen!
Více Bárou
informací
a přihlašovací
tomu jako
bonusna
zapracovat
na rozvoji své slovnív zásoby
pomocí kurzy.
formulář
najdete
vzdelavani.dcknihovna.cz
sekci
Ostatní
Přijďte si zahrát divadlo s profesionální herečkou Bárou Milotovou a k
krátkých
hraní
pohádek a dětských
příběhů.
Naučíte se
Přijďte
si improvizací,
zahrát
s profesionální
herečkou
Bárou Milotovou
tomu jako
bonus divadlo
zapracovat
na rozvoji své
slovní zásoby
pomocí a k

improvizovat,
pracovat
s mikrofonem,
hrát
a seznámíte
se s
tomu
jako
bonus
zapracovat
na rozvoji
své na
slovní
zásoby
pomocí
Termín:
středa
15.00
– 17.00
(březen
–kameru
květen
2022)
krátkých
improvizací,
hraní
pohádek
a dětských
příběhů.
Naučíte se

audiovizuální
tvorbou. hraní
Početpohádek
míst omezen!
Více informací
a přihlašovací
krátkých improvizací,
a hrát
dětských
příběhů.
Naučíte
se
improvizovat,
pracovat s mikrofonem,
na kameru
a seznámíte
se s
formulář najdete
na vzdelavani.dcknihovna.cz
v sekci Ostatní
kurzy.
improvizovat,
pracovat
s mikrofonem,
hrát Více
na kameru
a seznámíte
se s
audiovizuální tvorbou.
Počet
míst omezen!
informací
a přihlašovací
audiovizuální
tvorbou.
Počet míst omezen! Více
a přihlašovací
formulář najdete
na vzdelavani.dcknihovna.cz
v informací
sekci Ostatní
kurzy.
Termín:
středa 15.00 – 17.00 (březen – květen 2022)
formulář najdete na vzdelavani.dcknihovna.cz v sekci Ostatní kurzy.

26.3. | KONCERT DEVIANT / DESTROYSELF
/ METANOL - KNAK TEPLICE

Metanol: Parta kluků co místo pojídání kebabu dělá dobrou hudbu
a nikdy nezkazí zábavu. Destroyself: Děčínská Metal-Dirty
Rock´n´Roll z drsného Severu, kde je jejich světěm Deštivá ulice.
Deviant: Teplická rock-metalová partička, která tu v roce 2019
pokřtila své druhé CD. Začátek v 19:00, klub Knak

POZVÁNKA

KNIHOVNA

Termín: středa 15.00 – 17.00 (březen – květen 2022)
Termín: středa 15.00 – 17.00 (březen – květen 2022)
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Viktoriiny vodopády

KŘÍŽEM KRÁŽEM

IGNÁC ARNOŽ,
PODMOKELSKÝ
MISIONÁŘ V AFRICE
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Podmokelský rodák Ignác Arnož (původním jménem Zdeněk Sidonius,
narozený roku 1855) je významnou
postavou misionářského hnutí v oblasti
jižní Afriky, kam se dostal až po vysvěcení
na kněze v Římě v roce 1910 a skoro
desetiletém působení na farnosti v Jablonci nad Nisou. Dlouhodobě se zde
zajímal o činnost misijního společenství
Congregatio Missionarium de Mariannhill,
které působilo mimo jiné i v oblasti tehdejší
Rhodesie. Když se v roce 1919 dozvěděl,
že právě v této oblasti zemřel jeho krajan
Ignátius Adalbert Krauspenhaar z Ústí nad
Labem, rozhodl se přijmout jeho křestní
jméno, vstoupit do kongregace a plně jej
v řádu nahradit.
Záhy se stal pro své organizační schopnosti,
přístup k místnímu obyvatelstvu a celkové
koncepční myšlení jedním z nejschopnějších
představitelů mariannhillských bratrů, a tak
byl řádem pověřen, aby se postaral v Německu
o výchovu nových kněží a posléze, v roce 1930
byl povolán zpět do Rhodesie. Převzal do správy
bývalou jezuitskou misii v Bulawayo, v oblasti

Matabelska,dnesZimbabwe,kteráv celéoblasti
patřila k největším a také nejnáročnějším.
Pod jeho vedením zde mariannhillští bratři
rozšířili svou činnost, jak pastorační, tak
vzdělávací. V listopadu 1932 byl zde Ignác
Arnož ustanoven bulawayským prefektem
a na biskupa pro Apoštolský vikariát, na který byla povýšena původní misie v Bulawayo,
byl vysvěcen 30. května 1937 v litoměřické
diecézi , ze které pocházel. Během svěcení také
opětovně navázal nová přátelství. Velmi si vážil
biskupa Antonína Webera a řady katolických
kněží, kteří usilovali o smír v Sudetech.
Se svou vlastí komunikoval biskup Arnož
i po druhé světové válce, ovšem až do své
smrti aktivně žil a pracoval pouze v Bulawayo,
kde po sobě zanechal mimořádný odkaz.
V Rhodesii (dnes Zimbabwe) byl také v roce 1950
na své přání pohřben, a to v Empandeni, jeho
hrob je označen a znám.
Jeho pozůstalost není celistvá a není ani
dostatečně zpracována, neboť část pramenů
k jeho dětství a mládí se nedochovala,byť matriční
zápisy o narození a místě pobytu jeho rodiny

Shromáždění dostupných pramenů a informací,
které pro Oblastní muzeum v Děčíně o této
mimořádné osobnosti shromáždila v průběhu tří
let afrikanistka PhDr. Marie Imbrová, již umožnily
vydat první všeobecně poznávací publikaci o jeho
působení v kulturně odlišném prostředí jižní
Afriky a současně realizovat i současnou výstavu
v prostorách muzea.
Vzhledem k tomu, že je výstava určena široké
veřejnosti,je obohacena o africké reálie z cestopisů
Emila Holuba a ukázky keramiky a košíkářství
místních etnik.

Mimořádnou výpovědní hodnotu mají
autentické fotografie z návštěvy hrobu Ignáce
Arnože v Empandeni ze září 2021, kterou
zdokumentovala fotografka muzea Ilona
Rosenkrancová. Ta je také autorkou zdařilé série
fotografií přírodních scenerií a divokých zvířat
z oblasti Viktoriiných vodopádů, které celou
výstavu vhodně doplňují.
Při návštěvě výstavy si můžete zakoupit i katalog
Ignác Arnož a jeho působení v Kongregaci
mariannhillských misionářů, který život rodáka
z Podmokel dokumentuje podstatně konkrétněji.
Autorkou textů je afrikanistka PhDr. Marie
Imbrová a fotografií Ilona Rosenkrancová.

PhDr. Marie Imbrová, Ilona Rosenkrancová

a Oblastní muzeum v Děčíně

KŘÍŽEM KRÁŽEM

jsou známy. Nicméně rozvoj jemu svěřené mise,
pravidelné zprávy do ústředí mariannhillských
misionářů a novinové zprávy z tehdejší Rhodesie
umožňují rekonstruovat jeho profesní kariéru
i dosah jeho působení v nelehkých podmínkách.
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Program
So 12. 3., 19. 3. Prohlídky zámeckého
sklepení

14:00, 15:00, 16:00 hlavní nádvoří
Projděte se s námi tajemným podzemím a poznejte
nejstarší části děčínského zámku. Prohlídky nejsou vhodné
pro osoby se sníženou pohyblivostí. Vstupenky
doporučujeme rezervovat.
Vstupné: 120 Kč dospělí/90 Kč děti.

KŘÍŽEM KRÁŽEM

Ne 20. 3. Dětský zámecký karneval

14:00 Knihovní sál
Na karneval v maskách zveme všechny děti, které rády
tančí, soutěží a umí se bavit. Program zajišťuje
Sváťovo dividlo. Vstupenky doporučujeme rezervovat.
Vstupné: 90 Kč dospělí/60 Kč děti.
Připravujeme na duben:

Pá 1. 4. Vernisáž výstavy MY 3 – obrazy a plastiky
Po 18. 4. Pomlázka v Růžové zahradě
Pá 29. 4. Hakl, Kahuda, Řezníček na děčínském zámku
So 30. 4. Desatero čarodějnických řemesel
Jarní naučná stezka na
Mariánské louce
propojuje historii města
s děčínským zámkem.
Začínáme v březnu.

www.zamekdecin.cz
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KŘÍŽEM KRÁŽEM

Prohlídky
zámeckého sklepení
14:00, 15:00, 16:00
So 30. 4. 2022 | 14:00–17:00
Desatero čarodějnických řemesel
Na děti čeká spousta úkolů, které prověří
jejich čarodějné znalosti a dovednosti.
Kdo se vyučí desateru řemesel, bude
odměněn.
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POZVÁNKA

KŘÍŽEM KRÁŽEM
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19.3. | LIPOVSKÁ ZABIJAČKA
S MAŠKARÁDOU - LIPOVÁ U ŠLUKNOVA

Nepřeberné množství skvělého jídla a pití po celý den.Program pro
velké i malé. K tanci zahraje kapela MK Band. Tombola o masité
ceny. Nejhezčí maškary budou odměněny. Na polévku nebo guláš
domů si s sebou doneste nádoby.

18. 3. 2022

KŘÍŽEM KRÁŽEM

od 17:00 hod.

Jedinečná noc

v Hopsáriu Děčín!

Cena 450,- Kč

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

KŘÍŽEM KRÁŽEM

Bez
přijímaček

Bakalářské
a magisterské
studium v Děčíně
Přihlášky ke studiu přijímáme do 31.3.2022

Pro více informací nás kontaktujte
cernecky@fd.cvut.cz
cvutdecin.cz
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Bakalářské a magisterské
studium v Děčíně
Studijní obory
Bakalářské studium ve studijním programu Technika a technologie
v dopravě a spojích v následujících oborech:
Dopravní systémy a technika (DOS) - prezenční forma
Logistika a řízení dopravních procesů (LOG)- prezenční a kombinovaná forma

Proč právě u nás
Velmi dobré uplatnění na trhu práce
Řešení reálných problémů nejen v oblasti dopravy
Práce s nejmodernějším vybavením
Ubytování na kolejích zámku Děčín
Vysoká životní úroveň a nízké náklady
Časté cesty do zahraničí v rámci studia

KŘÍŽEM KRÁŽEM

Navazující magisterské studium:
Logistika a řízení dopravních procesů (LA) - kombinovaná forma

Naši studenti se běžně uplatňují ve vědecko-výzkumných a technických
oborech díky analytickým schopnostem, schopnosti samostatně systematicky
přistupovat k práci a zkušenostem s nejmodernější technikou a technologiemi.

Pracoviště Děčín Fakulty dopravní ČVUT v Praze spolupracuje
s předními organizacemi působícími nejen v oblasti dopravy.
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zve na

BOHOSLUŽBY

KŘÍŽEM KRÁŽEM

každou neděli od 10:00
na faře v Bezručově ul. 90/4

každou středu od 17:00 do 18:00
v sakristii kostela na Teplické ul.

PŘÍMÝ PŘENOS BOHOSLUŽEB
A ZÁZNAM KÁZÁNÍ
možné sledovat na youtube
kanále FSCCE DECIN
Nabízíme pomoc
s řešením spirituálních krizí,
viz kontakty níže.

decin.evangnet.cz | facebook.com/fsccedecin
instagram.com/cce_decin | decin@evangnet.cz
68

VELIKONOCE
V ZUBRNICÍCH
Líbí se vám kraslice vyškrabované, drátované nebo ty zdobené voskovou batikou?
Milujete vůni velikonočního mazance právě vytaženého z rozpálených kamen
v roubené světnici? Máte dost šikovné prsty, abyste dokázali uplést vlastní pomlázku
z pružných vrbových proutků? Víte, co je řehtačka a uměli byste si ji v naší řemeslné
dílně vyrobit?
Krásný jarní víkend plný poznání pro celou
rodinu, nabízí tradiční velikonoční akce v Muzeu v přírodě v Zubrnicích. Přijďte aktivně strávit
chvíle odpočinku v malebném prostředí skanzenu na úpatí Bukové hory a seznamte se zvyky
našich předků.
S dětmi se můžete projít Mlýnským údolím
k mlýnu, který hlídá vodník a vyzkoušet zdobení
kraslic, pokusit se zdolat velikonoční stezku plnou

zábavných úkolů, nebo si prohlédnout a pohladit
zvířátka z Adélčina dvorečku. Dospělé návštěvníky zaujme řada stánků s prodejem ručních
řemeslných výrobků, občerstvení a výjimečná
výstava Proutí v řemesle a designu instalovaná
v Domě z Loubí. Folklórní soubor Jizera s vámi
bude zpívat, tančit a vynášet Moranu. Sváťovo
dividlo a DS Krajánek zahrají pohádky pro děti.

KŘÍŽEM KRÁŽEM

9. – 10. DUBNA, 9.00 - 16.00

Přijeďte přivítat jaro do Zubrnic!
Zubrnice 74, 400 02 Ústí nad Labem
475 228 267, 778 716 547
/Muzeum v přírodě Zubrnice

www.NMVP.cz

muzeumzubrnice@nmvp.cz
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mob.: 736 429 916, e-mail: shotty@shotty.cz, adresa: Rytířská 77, Děčín 3
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!
23|3

ST 18:00

NADSTAVBA A2 • 9. KOLO

BK ARMEX Děčín
NH Ostrava

26|3

NADSTAVBA A2 • 10. KOLO

30|3

NADSTAVBA A2 • 11. KOLO

BK ARMEX Děčín
SO 18:00 BK REDSTONE Olomoucko
BK ARMEX Děčín
GBA Fio banka J. Hradec

SPORT

ST 18:00

„Z BEDNY“ » PODCAST POŘAD
Z VÁLEČNICKÉ DÍLNY

MODERUJE JAKUB BUREŠ

POZVÁNKA

Najdete na YouTube, Spotify a Anchor
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16.3. | LEZENÍ KOLEM 15. ROVNOBĚŽKY
- SPORTOVKÁŘŮV PRŮVODCE PO ASII

Povídání a projekce o cestě a lezení po Asii. Připravuje Jiří Železný.
Příspěvek na akci dobrovolný. Akce se koná v sále Lezecké stěny
Bělá od 19:30.

ZIMNÍ STADION DĚČÍN
PROGRAM • BŘEZEN 2022

sobota
neděle
sobota
neděle

5. 3.
6. 3.
12. 3.
13. 3.

od 18:00 h.
od 16:00 h.
od 18:00 h.
od 16:00 h.

JARNÍ PRÁZDNINY

14. 3.
15. 3.
16. 3.
17. 3.
18. 3.
19. 3.
20. 3.

středa 2. 3. od 16:00 h.
sobota 5. 3. od 08:30 h.
středa 9. 3. od 16:00 h.

hcdecin.cz

od 16:00 h.
od 16:00 h.
od 16:00 h.
od 16:00 h.
od 16:00 h.
od 18:00 h.
od 16:00 h.

SPORT

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

sobota 12. 3. od 08:30 h.
sobota 19. 3. od 08:30 h.
středa 23. 3. od 16:00 h.

hokejdecin
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PLAVECKÝ KLUB
DĚČÍN

SPORT

SKLÍZÍME
MEDAILE
O tom, že jsou svěřenci děčínského Plaveckého klubu ve skvělé formě, svědčí
soutěže, které v poslední době proběhly. Naši juniorští “závoďáci” se na stupních
vítězů vystřídali hned několikrát a nyní se připravují na další plavecká klání.
Nejen o těchto úspěších jsme si popovídali s trenérem Honzou Marešem a plavci
Simonou Polákovou (11 let), Petrem Šolínem (12 let), Barborou Silnou (12 let),
Ninou Červinkovou (13 let) a Anežkou Žáčkovou (13 let).
Vaši svěřenci podali neskutečný výkon na
mistrovských závodech dne 4.12. 2021,
odkud přivezli neuvěřitelných 14 medailí.
Čemu přisuzujete takový úspěch?
Především náročné přípravě během
posledních čtyř měsíců, kde naši plavci
absolvovali 2 soustředění - jedno v italském
Lignanu a druhé v Kralupech nad Vltavou. Celý
podzim jedeme 5-6 tréninkových jednotek
za týden, kde závoďáci (10-13 let) uplavou
přibližně 15-20 km. Důležitá je také vhodná
motivace dětí, zvláště pak po covidové pauze,
kdy byly všechny důležité závody zrušeny.
Motivace je důležitá také pro trenéry a my jsme
rádi, že Děčín takto plavecky vyrostl.
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Dařilo se také na Litoměřickém kalichu
2022, kde se děčínský tým umístil ve
velké konkurenci 24 týmů na 3. místě...
Na tomto závodě se již tradičně střetávají
silné plavecké oddíly z celé ČR. Naším cílem
bylo zopakovat a možná ještě trochu vylepšit
osobní rekordy. To se povedlo a k tomu
úspěch ve štafetě, do které se přihlásilo přes
20 oddílů. Polohovka 4x50m mix se plave
ve složení 2 kluci a 2 holky, tady bylo ještě
přidané pravidlo, že ve štafetě může být pouze jeden zástupce z každého ročníku narození
- tedy jeden za 2008, 2009, 2010 a 2011.
Náročné bylo správně poskládat štafetu a přiřadit vhodné disciplíny, protože polohová

a Mladou Boleslav. Nevím, co jim v Boleslavi
dávají, ale jsou hrozně vysocí (smích). No
a v Chomutově jsou závodníci sice malí,
ale rychlí.

Co vás při závodech nejvíce motivuje?
Petr: Určitě soupeři. Protože se s nimi
doháníme a to je pro mě největší motivace.
Barča: Mě nejvíce motivují lidé, co máme
v klubu i soupeři z ostatních klubů v České
republice. Vždy se snažím na závodech
překonávat jejich časy.
Nina: Mě nejvíce motivují lidi z našeho klubu, ale na závodech
ostatní příliš nevnímám, neberu
to tak, že jsou to mí soupeři.

Přemýšlíte během závodu nad něčím?
Anežka: S tím mám problém já s Péťou.
My jsme takoví čumilové a koukáme okolo
sebe. Já mám třeba i u prsou tendenci dávat
hlavu stranou a koukat se, kde kdo je, což mě
samozřejmě brzdí. Proto mi třeba vyhovuje
jet v pozdější rozplavbě, kde plavu s těmi
slabšími, aby mě to tolik nenutilo.
Barča: Já jsem při závodech hodně nervózní,
protože nevím, jestli se mi ten závod povede
nebo ne a když ano, tak jsem opravdu ráda.
Ale když se to nepodaří, tak si řeknu, že mám
před sebou další závody a že ty už se mi třeba
povedou.

Co považujete za svůj doposud největší úspěch?
Barča: Já za svůj největší úspěch považuji
republiku, na kterou jsme se dostali loni
v zimě (zmiňované závody 4.12., pozn. red.).
Doufám, že se dostanu i na tu další, která
bude v létě.
Simča: Já jsem obsadila na těchto závodech
2. místo, byla to moje první republika a myslím, že to byl opravdu úspěch, protože ani
neplavu moc dlouho.
Petr: Já také považuji za největší úspěch
republiku. Získal jsem tam tři zlaté a tři
stříbrné medaile.
Existuje nějaký plavecký klub, který
vnímáte jako největšího soupeře?
Anežka: Když přijedou například z ASC Praha
nebo z Mladé Boleslavi či Chomutova, tak
víme, že to nebudeme mít tak jednoduché.
Tyto kluby mají obecně lepší podmínky
než my. Samozřejmě si nechci stěžovat na
náš bazén a podobně, ale myslím si, že
když už takové soupeře porazíme, tak je to
především zásluhou našich trenérů, protože
třeba Chomutov má více tréninků, více
naplavaných km i lepší bazén.
Petr: Za největší soupeře považuji Chomutov

Máte nějaký cíl v rámci plavání, kterého
byste chtěli dosáhnout?
Anežka: Já bych samozřejmě chtěla
plavat dál. Chtěla bych být v reprezentaci
a dotáhnout to co nejdál to půjde. Třeba se
jednou projít pod olympijskými kruhy.
Barča: Já bych také chtěla plavat i do
budoucna a stejně jako Anežka se dostat do
reprezentace a jezdit nějaké vyšší závody,
než jaké jezdíme teď.

SPORT

se plave znak - prsa - motýlek - kraul. Děčín
skvěle reprezentovali Bětka Blažková, Míra
Strnad, Petr Šolín a Simona Poláková. Druhé
místo v takové konkurenci? Mazec.

Je něco, co byste chtěli vzkázat svým
trenérům?
Anežka: Tak asi to, že je máme moc rádi.
Naši trenéři dělali pólo a byli fakt dobří
a dávají nám opravdu hodně a hodně toho
pro nás dělají. Za to jim moc děkujeme, i za
tu trpělivost, co s námi mají, protože je to
s námi fakt těžký.
Petr: I když to tak někdy nevypadá, tak naše
trenéry máme opravdu rádi a snad i oni nás
(smích). Největší podporou jsou právě oni
a samozřejmě také naši rodiče.
Děkuji za rozhovor závoďáci :)

-es75
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Dejte dětem to nejlepší

PLAVÁNÍ A CVIČENÍ
MIMINEK
PLAVÁNÍ A CVIČENÍ DĚTÍ

6M od šesti měsíců

CVIČENÍ DĚTÍ

3M od třech měsíců

Cvičíme a plaveme podle metodiky celosvětově uznávané
a vyhledávané odbornice Evy Kiedroňové, autorky
unikátní metody péče o dítě a rozvoje kojenců v souladu
s jeho psychomotorickým vývojem.
Program vedou výhradně instruktorky s platným
certifikátem o proškolení v kurzu akreditovaném MŠMT
a Institutu vzdělávání Evy Kiedroňové.
Více informací
T: (+420) 773 649 920
E: kurzyplavani@aquaparkdecin.cz
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UŽIJTE SI JARO
NA ELEKTROKOLE

ŽIVOTNÍ STYL

Elektrokola jsou velkým trendem posledních let a není se čemu divit. Často jsou
však vnímána jen jako záležitost pro starší osoby nebo pro ty, kteří se chtějí ulívat.
Tak tomu ale není. I na elektrokole si zasportujete. Výhodou je ale hlavně to, že
najezdíte o mnoho více kilometrů a na kole dosáhnete i míst, kam byste se jinak
rámci jednoho výletu třeba vůbec nedostali. Díky širokému výběru si e-kolo užije
jak víkendový jezdec, tak i milovník jízdy v terénu.
Jak elektrokolo vybrat, aby plnilo svou funkci
co nejlépe? Asi nejdůležitějším aspektem
při výběru je terén, v němž chcete jezdit. Je
velký rozdíl v tom, zda sháníte kolo na cesty
do práce či projížďky po silnici nebo vás láká
spíše náročnější terén.
Důležitým parametrem je také umístění
motoru. „Zpravidla u levnějších kol bývá
motor umístěn vzadu, je tichý a má poměrně
dlouhou životnost. Ceny se v tomto případě
pohybují už kolem 35 tisíc Kč. Naopak středový
motor poskytuje mnohem větší jízdní komfort,

lepší vyváženost kola, lepší kroutící moment
a v neposlední řadě i lépe vypadá,” uvádí Milan
Myšík z prodejny KUR sport.
Na trhu existuje hned několik typů
elektrokol. Pro méně náročné uživatele, kteří
chtějí kolo využívat především ve městě
nebo na silničním povrchu, jsou vhodná
městská elektrokola, která jsou skvěle
vybavena do městského provozu. „Tato
kola bývají vybavena nosiči, stojánkem,
blatníky i osvětlením. Nejčastěji mívají jen
jednopřevodník a směle sem můžeme

Pokud přeci jen rádi zamíříte někam do
lehčího terénu a kolo je pro vás i sportovním
prostředkem, pak s výběrem zamiřte
k trekkingovým a crossovým kolům.
„Jedná se o cestovní kola, která poberou
i trochu terénu a nezpevněných
cest. Nejsou úplně vhodná do
hrubšího terénu. Vyznačují se
vyššími koly a hladšími plášti
a jsou též doporučována
pro dojíždění do práce nebo
na výlety. Trekkingová kola
jsou navíc vybavena blatníky,
osvětlením, nosiči či stojánkem”.
Pro nadšence, kteří si libují ve sjezdech a náročnějším terénu jsou pak k dispozici také
MTB varianty, které se dělí na plně odpružené
a pevné s odpruženou přední vidlicí. Relativní
novinkou jsou pak SUV elektrokola. „Tato
kategorie kol je relativně mladá, začala se
vyrábět teprve v loňském roce.”
Zákazníci se také často ptají na dojezd, ale
ten výrobci neuvádějí. Dojezd je závislý na
mnoha faktorech - například na hmotnosti
jezdce, používání přípomoci, struktuře
terénu, zvolené rychlosti a podobně. Obecně
se ale pohybuje zhruba mezi 30 až 150 km
na jedno nabití baterie (ta se v průměru
nabíjí 4 až 9 hodin, záleží na konkrétním
typu a kapacitě). S elektrokoly přichází

také otázka bezpečnosti. „Bezpečnost na
elektrokolech je velmi důležitá neboť se
nám zde setkává vyšší hmotnost jízdního
kola i vyšší rychlost například v kopcích.
Proto doporučujeme ochranné brýle,
dostatečné osvětlení a samozřejmě kvalitní
přilbu. Nebude vám stačit standardní, ale
měla by být vybavena bezpečnostním
prvkem zvaným MIPS (Multi-directional
Impact Protection System)”, uvedla Zdeňka
Myšíková z prodejny KUR sport.
Ta také říká, že při výběru hraje velkou roli i fyziognomie těla. „Velmi důležitým aspektem
je zdravý posed na jízdním kole. U elektrokol
je to o to důležitější, že na něm jezdec obvykle
tráví více času. Jízda je snazší, zábavnější
a lidé na něm stráví více času než na kole
běžném. Proto je vždy potřeba zákazníkovi
poradit správnou šíři sedla, případně jak sedlo
nastavit nebo jak správně držet řidítka.”
„Elektrokola jsou určena pro všechny jezdce,
z nichž někteří mohou mít i různá zdravotní
omezení. Uvedu příklad s mým mužem,
který je velký sportovec. V roce 2018
u něj propuklo těžké stádium boreliózy,
kdy nemohl pořádně ani chodit. Nemoc
propukla v jarních měsících, kdy všichni
ostatní jezdili na kolech a on se vyjížděk se
svými kamarády nemohl účastnit. Nevěděli
jsme si s tím rady. Potom ale manžel
vyzkoušel elektrokolo, které mu umožnilo
jezdit a vrátilo mu tak radost do života”.
-es-

ŽIVOTNÍ STYL

zařadit také velmi populární skládačky
(skládací elektrokola)”.

JAK SE HUBNE
S THE 1:1 DIET
OČIMA KLIENTA

ŽIVOTNÍ STYL

Minule jsme si povídaly s poradkyní Gábinou Steklou z poradny The 1:1 Diet
na Benešovské ulici. O své zkušenosti se s námi dnes podělí její klientka Petra.
Petro, kolik jste zhubla?
Od začátku do října jsem zhubla 22kg. Od
té doby si to plus-mínus udržuji. Byly v tom
Vánoce a to není jednoduché, příliš jsem toho
nedodržovala. Nyní mám další velké plány.
Byla jsem moc spokojená s tím, jak The 1:1
Diet funguje, tak se vracím do programu a chci
shodit ještě 15kg.
Co pro Vás bylo nejtěžší?
Vlastně bych řekla, že nejdřív to rozhodnutí, že
opravdu chci. Protože když chcete, tak dokážete
všechno. Neumím si představit, že bych do
toho šla nepřesvědčená. To by asi nešlo.
Takže začít bylo nejnáročnější?
Ano, řekla bych to tak. První týden byl takový
hladový, ale zase plný natěšení a naladění.
Jakmile přijdete na váhu po prvním týdnu
a vidíte ten výsledek, tak vás to motivuje jít dál.
Ta motivace byla někdy větší, jindy menší. Ale
jak dodržujete program, po cca 2 týdnech si
prostě zvyknete a je to mnohem jednodušší.
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Lákalo vás hřešit?
Ano, lákalo. Většinou, když něco vonělo, tak
to se odolávalo těžko. Ale tady jsem si našla
způsob, jak to vyřešit. Většinou jsem odešla

(ven se psem), nebo zalezla do vany :-)
Jak tedy jíte?
Já mám ráno The 1:1 Diet koktejl, na svačinu
většinou jogurt nebo cottage. Oběd, když
nestíhám, tak mám šunku nebo sýr a zeleninu.
Pokud mám čas, dám si rybu nebo kus masa
a zase zeleninu. Odpoledne výbornou The 1:1
Diet kaši. Tu miluju:-)! A večer je zase nějaká ta
bílkovina se zeleninou - večeři mám většinou
teplou. Velmi mi vyhovuje spojení jídel The 1:1
Diet a běžných potravin.
Takže hlady netrpíte?
V tomhle režimu vůbec. Někdy mám problém
sníst všechno to jídlo :-)
Co byste poradila lidem, kteří chtějí
zhubnout, ale váhají?
Udělejte to jako já. Šla jsem na schůzku, kde
jsem si vyslechla, jak na tom jsem a jak na
tom můžu být, jaké jsou možnosti a tam jsem
se teprve rozhodla, že to opravdu chci. Velkou
oporou mi byla moje výživová poradkyně, která
vždy poradila a motivovala mě.
Děkuji za rozhovor
Já take a držím palce všem!
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TIP NA VÝLET

ZA ZANIKLÝMI
OBCEMI POD
BUKOVOU HOROU

ZÁBAVA

Naše pohraničí v sobě ukrývá spoustu důkazů o tom,
že jsme zdejší krajinu neobývali sami. Německé
obyvatelstvo zde žilo dlouhé roky, hospodařilo a podílelo se na tváři krajiny. Poválečná situace však přinesla
změny, které se podepsaly na osudu mnoha vesnic. Některé měly
to štěstí, že byly osídleny nově příchozími, jiné však byly strženy nebo si je
postupně vzala příroda. A právě po stopách zaniklých obcí se nyní vydáme.
Zeleně značená trasa je výsledkem semináře
studentů Filozofické fakulty UJEP oboru kulturně historická regionalistka, kteří se na ní
podíleli společně s Archivem města Ústí nad
Labem. Jedná se o trasu vedoucí kolem několika zaniklých obcí pod Bukovou horou - konkrétně se jedná o Velké Stínky, Starou Homoli,
Vitín a samoty Mauerschin a Tscherlaken.
Výchozím místem je obec Zubrnice, odkud
se můžete vydat na 11 km dlouhou trasu.
Nutno podotknout, že se jedná o náročnější terén, takže pevné boty a velkou svačinu
s sebou :). Z údolí se vydáte do kopců a jako
první vás uvítá zaniklá samota Mauerschin.
Ta - podobně jako ostatní objekty na trase postupně zanikla po roce 1945. Dodnes se
zachovalo obvodové zdivo budovy.
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Další zastávkou jsou bývalé Velké Stínky
(Gross Zinken), kde už najdete zbytky vícero

budov včetně sklepení a studny. Je zde také
památný strom, který pamatuje časy, kdy
byla obec plná života. Jedná se o lípu malolistou. K bývalé Staré Homoli (Althummel)
pak dojdete po zelené, z níž je třeba odbočit
na červenou. I zde jsou zbytky zdejších
domů. Po červené se vraťte zpět na zelenou
a kolem bývalé thunovské lesovny pokračujte až k Vitínu (Wittine) - jedné z největších
zaniklých obcí v České republice. Po válce
se do zdejších domů nastěhovali vysloužilí
vojáci ze zahraničních jednotek, ti je ale brzy
opustili a poslední obyvatel pak odešel v 60.
letech. Vitín určitě stojí za prohlídku, a tak si
na něj vyčleňte více času. Už několik let je
však v soukromých rukách, přesto přístupný.
Po cestě ještě narazíte na rozvaliny bývalé
samoty Tscherlaken a pak už vás zelená trasa
svede z kopců dolů do Malého Března.
-es, zja-

ZÁBAVA

Osobně výlety testujeme
a hledáme pro vás ty nejlepší!
KNIŽNÍ PRŮVODCE

Pokud se o zdejších obcích i trase jako takové chcete dozvědět více,
doporučujeme knižního průvodce, jehož autorem je ředitel ústeckého
archivu Petr Karlíček. Součástí publikace jsou podrobné současné
i historické mapy a fotografie a také informace o historii zaniklých obcí.
Průvodce byl vydán koncem roku 2021.
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ZÁBAVA

Hrad Frýdlant byl založen ve 13. století jedním z pozdějších purkrabí Pražského hradu. Stal se
terčem útoků v období husitských válek, což vedlo k tomu, že z něj zbyly jen nepatrné zbytky
v podobě prohlubní v zemi a zářezů ve skále, které se... (TAJENKA).
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PŘÍLOHA DOMOVNÍČEK

OTOČTE ENTER

NÁSLEDUJE
ZÁBAVA

NEZAPOMENTE NA BÍLKOVINY,
MINERÁLNÍ LÁTKY, HODNE
PIJTE VODU...

CTENÁRI SE MNE CASTO
PTAJÍ, KTERÁ DIETA JE
NEJLEPŠÍ...

POZOR NA CUKRY A TUKY

JEDNODUSE.
VSECHNO JE
TO O VYVÁŽENÉ
STRAVE!

Píše: Joky
Kreslí: Igor

ŽÁDNOU DRUBEŽ!!!

ALE PREDEVŠÍM:

JEZTE HODNE VITAMÍNU.
ZELENINU, OVOCE...

CERNÁ KACHNA: PLAVKOVÁ SEZÓNA SE BLÍŽÍ

