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Pokud hledáte práci, obraťte se 
na spolehlivého a profesionálního 
partnera TMLG Schweiz GmbH

CO NABÍZÍME? BENEFITY VYPLÝVAJÍCÍ 
ZE ŠVÝCARSKÉ PRACOVNÍ SMLOUVY 

NADSTANDARDNÍ
PLATOVÉ PODMÍNKY

NEJLUKRATIVNĚJŠÍ
ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ SMLOUVY
(ŠVÝCARSKO / LUCEMBURSKO)

VLASTNÍ PŘEPRAVA 

PRIDAJTE SA K NÁM

O naše zaměstnance se staráme nadstandardně.
Jako naši zaměstnanci získáte všechny 
výhody švýcarské pracovní smlouvy. 

Rodinné přídavky

Sociální a zdravotní pojištění

Support 24/7

Švýcarský důchod

Veškerou administrativu vyřídíme za Vás.

JIŘÍ PILNÁČEK
+421 948 699 352
jiri.pilnacek@tmlg.eu

ALENA DITTRICHOVÁ
+421 948 241 765
alena.dittrichova@tmlg.eu

POBOČKA DĚČÍN
Labská 694/24,
405 02 Děčín

www.facebook.com/
 tmlgeu

www.instagram.com/
tmlg.eu

www.youtube.com/
@tmlgeu2768





Enter - MKČR E 18764, Palackého 1226/16, Děčín, e-mail: redakce@enterDC.cz
Šéfredaktor: Zbyněk Joky Andráš. Redakce: Mgr. Eliška Střelková, Helena Kapicová, David Hošek 
Periodicita: měsíc, náklad: 10.000 ks, distribuce: okres Děčín. Vyšlo 1. 3. 2023, roč. 15, číslo 166. 

Vydavatel: Free4U s.r.o. © 2009 - 2023, IČ 04842090, Oblouková 258/68, Děčín, PSČ 405 02.
Všechna práva vyhrazena. Změna programu vyhrazena. Za správnost zodpovídají inzerenti.

Enter je nezávislý měsíčník vycházející díky oblibě čtenářů a inzerentů.

Uzávěrka na DUBEN je 20.3. - pište na redakce@enterDC.cz

Partnerem Enteru je: enterDC
www.enter4U.cz
Aktuality na

O B S A H  -  B Ř E Z E N  2 0 2 3 

8 - 9 T É M A  M Ě S Í C E 42 - 63H U D B A ,  G A S T R O
JEDEN
SVĚT

Mezinárodní festival
dokumentárních filmů

o lidských právech

29/3–1/4 2023
Děčín
jedensvet.cz

GENERÁLNÍ
PARTNER:

POŘADATEL:

D I V A D L O31 - 39

11 - 27 K I N O

64 - 87K Ř Í Ž E M  K R Á Ž E M

91 - 93Z Á B A V A

26
42

32
64



Vážení čtenáři, 

dobrou zprávou je blížící se jaro. Pod-
nikatelé i živnostníci v turismu se již 
chystají na sezónu a vyhlížejí rezervace 
zákazníků. Výrobní podniky zvládly 
vysokou infl aci a popraly se s cenami 
energií a nárůstem mezd. Ukazuje se, 
že pro úspěšnost nejen lokální ekono-
miky je nejdůležitější 
stabilita, předvídatelnost 
pravidel a srozumitelnost 
rozhodnutí. Podnikatelé 
nepotřebují dotace, regu-
laci ani přemíru inter-
vencí různých státních 
institucí. Potřebují vědět 
na čem jsou, a pak vymys-
lí, jak se k tomu postavit, 
aby jejich podnikání pros-
perovalo. 

To, s čím si podnikatelé 
neporadí, je nutnost vytvářet vzdělanou 
společnost s dostatečnou informační a ja-
zykovou gramotností v prostředí, které je pří-
jemné pro žití. Nutně potřebujeme vystudo-
vané řemeslníky, ekonomy, inženýry, lékaře, 
ale i učitele, aby v tomto regionu vzrostla 
atraktivita žití. Nutně potřebujeme vytvořit 
takové podmínky, aby tu bylo po škole fajn 
zůstat a vytvářet hodnoty, ať už v čemkoli. 

Chybějící územní plán, nedostatečné 
možnosti bydlení, skromné investice do 
infrastruktury, slabá úroveň škol, rozlehlost 
města i okresu, nízká bezpečnost v ulicích, 

K-centrum u DDM, zavřené soutěsky, obcho-
dování s chudobou. To vše máme v Děčíně 
a nechceme. 

Máme ale i krásnou přírodu, historii plavby, 
super atraktivní kombinaci řeky, Sněžníku 
a zámku. Máme univerzitu. Děčín je vy-
soce strojírenským městem. Je zde aktivní 
občanská společnost. V regionu sídlí význa-

mní zaměstnavatelé s vaz-
bou na region nabízející 
atraktivní práci. Máme ús-
pěšné sportovce. Spousta 
podnikatelů dokáže přitáh-
nout do Děčína turisty. 

Vždy se najde dobré i špat-
né, klady a zápory. Je třeba 
ale tvrdě pracovat na tom, 
aby nám ze škol vycházeli 
motivovaní mladí lidé se 
zájmem zůstat v regionu 
a s ochotou pracovat, ať už 

ve službách ve fabrice nebo s ochotou risko-
vat a podnikat. Podnikatelé takové očekávají 
s otevřenou náručí. Umí je dále vzdělávat 
a motivovat, umí je zaplatit a umožnit jim 
karierní růst. Tito lidé musí mít zároveň důvod 
v Děčíně zůstat! To jsou hlavní témata, na něž 
se snažíme v hospodářské komoře upozorňo-
vat a nutit zodpovědné zvolené zástupce, aby 
skládali účty nám všem – vám všem. 

Ing. Martin Vošta  
předseda představenstva OHK Děčín 
ředitel RYKO a.s. 

B Ř E Z N O V Ý  Ú V O D N Í K
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Pravého Elvise Presleyho už můžeme poslouchat jen z nahrávek, ale díky jeho 
napodobitelům si můžeme užít hity jako Hound Dog a další i dnes. Třeba díky 
takovým lidem, jako je Jakub Machulda. Jak vzhledem, tak i hlasem se Elvisovi 
velice podobá a jeho show u nás patří k těm nejlepším. Přesvědčte se o tom na 
Zámku Děčín 24.3. od 20:00. Vstup v dobových kostýmech vítán :)

ELVIS
JAKUB MACHULDA 
ROZVLNÍ ZÁMEK 
V BOCÍCH

Co Vás přivedlo k tomu stát se Elvisem 
Presleym? A kdy se tak stalo?
Už jako malý jsem byl vedený k hudbě, 
hrál jsem od čtyř let na housle. Měl jsem 
také rád divadlo a nejrůznější převleky 
a kostýmy. Chudák babička mi musela šít 
různé kostýmy superhrdinů, ve kterých jsem 
pak běhal po vesnici a byl jsem tak trochu 
za exota. Ostatní kluci hráli fotbal, ale to mě 
nikdy moc nebralo. Později, někdy v pubertě, 
jsem se naučil hrát na kytaru a začal jsem 
zpívat, abych vlastně něčím své spolužáky 
a hlavně spolužačky zaujal. Někdy v šestnácti 
jsem začal hrát s jednou kapelou, se kterou 
jsme také hráli písničky Karla Zicha. Od něj 
už byl pak jen krůček k Elvisovi. Koupil jsem 
si první kostým a učesal si vlasy podle něj, 

uspořádal se první koncert a zafungovalo 
to. Bavilo to lidi i mě a už jsem u toho zůstal.

Vnášíte do svých hudebních vystoupení 
i něco ze sebe nebo se snažíte Elvise co 
nejvěrněji napodobit?
Myslím si, že revival obecně, je opravdu 
těžká disciplína. Zpíváte písničky, které 
všichni notoricky znají právě v originální 
podobě. Najít a udržet si hranici mezi tím, 
aby se vaše podání podobalo originálu, 
ale bez nádechu komedie až parodie, je 
náročné. Snažím se samozřejmě co nejlépe 
vystihnout Elvisovu barvu hlasu, pohyby 
a tak dále. S kapelou se také snažíme, aby 
celkový zvuk byl co nejvěrnější. Beru si jeho 
kostým a češu si podle něj vlasy, ale třeba 
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vystupovat v paruce, brýlích a nalepených 
kotletách bych nikdy nechtěl. Jsem to prostě 
stále já. Do každého vystoupení se snažím 
dát prostě to nejlepší a vyžaduji to i od 
ostatních členů kapely.

Viděl jste fi lm Elvis? Líbil se Vám?
Ano, viděl jsem ho už několikrát. Jsem velice 
rád, že se o Elvisovi po dlouhé době něco 
natočilo a rovnou v tak skvělé produkci. Když 
jsem se dozvěděl, že tento fi lm vznikne, 
možná jsem čekal trochu jiné pojetí, ale 
nakonec s každým dalším zhlédnutím mě 
fi lm naprosto pohltil. Pokaždé si v něm najdu 
něco dalšího, nového, čeho jsem si předtím 
nevšiml. Lidé mají tendenci fi lm srovnávat 
s fi lmem Bohemian Rhapsody, ale podle 
mě to není možné. Freddie a Elvis, i když 
jsou oba světovými pěveckými legendami, 
byli naprosto odlišní, žili v jiné době, místě 
a v jiných podmínkách, a proto je myslím 
dobře, že i fi lmy o nich se od sebe liší. 
Mám nesmírnou radost, že fi lm Elvis získal 
v podstatě všechna světová ocenění, které 
mohl: Zlaté glóby, ceny Britské akademie, 
ceny AACTA a BAFTA a mnoho dalších, a to 
jak za herecké výkony, tak za režii, kameru, 
střih a tak dále. Film má také 8 nominací na 
Oscara, doufám, že uspěje i tam. A podle mě 
je Austin Butler, který ztvárnil Elvise, opravdu 
skvělý.

Který z Elvisových songů máte nejradši?
To je těžké, mám rád vlastně všechny. 
Kdybych měl jmenovat nějakou konkrétní, 
byla by to asi „If I Can Dream“ ze „68 
Comeback Special“. Mám k ní takový 
respekt, že ji nemáme v repertoáru, ale stále 
mě láká víc a víc ji do něj zařadit. Z těch, které 
hrajeme s naší kapelou Elvis Live, by to byla 
asi pomalá „In the Ghetto“ a z rychlejších 
„Suspicious Minds“. Také mám rád medley, 
to jsou vlastně takové směsi písní, které 
Elvis také rád zpíval. S kapelou hrajeme 
např. medley, ve které je „Heartbreak Hotel“, 

„Hound Dog“ a „All Shook Up“ v jednom, 
a to si vždycky opravdu užijeme.

Jste také muzikálovým zpěvákem a máte 
i vlastní tvorbu. V jakých představeních 
nebo koncertech Vás lze v současné době 
vidět?
V současnosti vystupuji v divadle Broadway 
v muzikálech Láska nebeská a Muž se 
železnou maskou. V Goja Music Hall potom 
ve Fantomovi Opery. Mám divadlo rád, ale je 
pro mě čím dál více časově náročné, protože 
se nové muzikály zkouší několik měsíců 
a navíc bez honoráře a není potom tolik 
času se věnovat nějakým dalším projektům. 
Z mé vlastní tvorby jsem pyšný na písničku 
„Život lidem sluší“, která vyhrála ocenění 
Zlatá česká dvanáctka v hitparádě Českého 
rozhlasu. Natočili jsme k ní i klip, který 
můžete vidět na YouTube. Hraji v něm se 
svou přítelkyní a s mým drahým kolegou 
z divadla, hercem Václavem Vydrou, 
kterého si moc vážím. Mám připraveno pár 
dalších nových vlastních písniček, které chci 
postupně vydat a na kterých se stále ještě 
pracuje. Jsem rád, že mám naplánováno 
spoustu koncertů, jak s kapelou Elvis Live, 
tak sólových. Kde a kdy hrajeme, můžete 
najít na mé Facebookové stránce Jakub 
Machulda – ofi ciální stránka.

Na co se mohou těšit diváci na koncertě 
na děčínském zámku?
Na tento koncert se opravdu všichni moc 
těšíme a děkujeme za pozvání. Kromě 
naší kapely Elvis Live bude během večera 
hrát také kapela Big Papa. Jsou to opravdu 
výborní muzikanti, kteří zahrají skoro 
všechno - od Beatles, Rolling Stones, Nirvany 
po Olympic, Lucii a další. Budeme se s Big 
Papa střídat v blocích, takže dojde i na více 
kostýmů. Bude to takové putování zpět 
v čase a doufám, že si to všichni užijeme, jak 
my, tak diváci, které tímto srdečně zveme!

-es-





Sestry Samantha a Tara Carpenterové a dvojčata Chad a Mindy přežily řádění tajemného 
vraha ukrytého pod maskou ducha v městečku Woodsboro. Ve snaze zapomenout na 
tyto tragické události se všichni čtyři přestěhují do New Yorku, aby tam začali nový 
život. Netrvá to ale dlouho a objeví se nový a ještě brutálnější vrah v masce Ghostface 
a jejich životy jsou opět v ohrožení… Hororová novinka opět slibuje super podívanou. 
Loňský restart Vřískotu si vedl dobře u diváků i kritiky a vydělal celkem slušné peníze. 
Jen krátce po premiéře byl oznámen příchod šestého dílu, který si můžeme v kinech 
užít nyní. Ve fi lmu se to doslova hemží slavnými umělci. Září v něm mimo jiné třeba 
Drew Barrymore nebo Emma Roberts. Jednu z hlavních postav Taru Carpenter ztvární  
Jenna Ortega, která je evidentně pro strašidelné snímky jako zrozená. 

Premiéra 10.3. | více na str. 19
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Výroba a prodej 
stavební chemie

Přijmeme: Pomocný dělník do výroby

Přijmeme: Dělník do výroby

Místo výkonu práce: Oldřichovská 16, Děčín 

Místo výkonu práce: Oldřichovská 16, Děčín 

www.sanax.cz

Popis pracovního místa:
• Pomocné práce ve výrobě 

stavební chemie
• Práce v úzkém kolektivu

Popis pracovního místa:
• Výroba produktu stavební  

chemie (malty, omítky, nátěry)
• Práce v úzkém kolektivu

Nabízíme:
• Zajímavou práci v oboru stavební chemie
• Motivační ohodnocení
• Práce na plný úvazek, nástup dle dohody

Požadujeme:
• Zajímavou práci v oboru  

stavební chemie
• Vhodné i pro ZTP
• Práce na plný nebo zkrácený  

úvazek, nástup dle dohody

Požadujeme:
• Loajální a aktivní přístup k práci
• Schopnost týmové spolupráce
• Bezúhonnost a zdrav. způsobilost

Sídlo: Oldřichovská 16, Děčín, 405 02

Bližší informace:
+ 420 602 696 369 | www.sanax.cz
Životopis pošlete na liska@sanax.cz



Potulný zpěvák neboli bard Edgin (Chris Pine) se živí tím, že se svou partou zlodějíčků 
pomáhá měnit majitele vzácných artefaktů (jednomu ho ukradnou a druhému 
prodají). Je to práce, při které prakticky neustále strkáte hlavu do oprátky, a ani Edgin 
nemůže mít věčně kliku. Když se mu podaří šlohnout to, co se nikdy nemělo dostat 
do nesprávných rukou, a on to navíc do těch rukou dobrovolně vloží, spustí dominový 
efekt, který může otřást celým světem… Dungeons & Dragons: Čest zlodějů vychází 
z nejpopulárnější stolní RPG hry všech dob. Hra, kterou navrhli Gary Gygax a Dave 
Arneson, inspirovala také animovaný seriál Dungeons & Dragons, který se vysílal 
poměrně krátce, pouhých 27 epizod rozdělených do tří sezón – ale stačily k tomu, aby 
rekrutovaly zástupy fanoušků po celém světě. 

Premiéra 30.3. | více na str. 23
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DUNGEONS & DRAGONS: 
ČEST ZLODĚJŮ
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Po 6.3. Bratříček Karel | Podmokelský fi lmový klub19.00

Po 13.3. Genius Valašska | dokument19.00

St 1.3. Láska podle plánu
Tár

17.30
20.00

Čt 2.3. Creed III
Zatmění

17.30
20.00

Pá 3.3. Ostrov
Medvídek Pú: Krev a med | horor

17.00
20.00

St 8.3. Creed III
Velryba

17.30
20.00

Čt 9.3. Avatar: The Way of Water | dabing
Medvídek Pú: Krev a med | horor

16.00
20.00

Pá 10.3. Ant-Man a Wasp: Quantumania | dabing
Vřískot 6 | horor

17.00
20.00

St 15.3. Creed III
Vřískot 6 | horor

17.30
20.00

Út 14.3. Zatmění
Pacifi ction

17.30
20.00

So 4.3. 15.00
17.30
20.00
22.00

Děti Nagana
Creed III
Zatmění
Medvídek Pú: Krev a med | horor

So 11.3. 15.00
17.30
20.00

Bella a Sebastian: Nová generace
Ostrov
Vřískot 6 | horor

Ne 12.3. 14.00
16.00
20.00

Mumie
Titanic: 25. výročí | dabing
Vřískot 6 | horor

Út 7.3. 10.00
17.00
20.00

Spolu
Tár
Neuvěřitelné, ale pravdivé

Ne 5.3. 15.00
17.30
20.00

Bella a Sebastian: Nová generace
Creed III
Zatmění

HFR

HFR
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Pá 17.3. Bastardi: Reparát
65

17.30
20.00

Ne 19.3. Shazam! Hněv bohů | dabing
Lazebník sevillský | Královská opera Londýn

15.00
18.00

St 22.3. Služka
Louis Tomlinson: All of Those Voices | dokument

17.30
20.00

Pá 24.3. BUĎ CHLAP!
Jack Mimoun a tajemný ostrov

17.30
20.00

Čt 30.3. Dungeons & Dragons: Čest zlodějů | titulky
Sestry v sedle

17.00
20.00

Pá 31.3. Dungeons & Dragons: Čest zlodějů | dabing
Šťastně až na věky | Jeden svět 2023

16.00
20.00

Čt 23.3. Shazam! Hněv bohů | dabing
John Wick: Kapitola 4

17.30
20.00

Út 28.3. John Wick: Kapitola 4
BUĎ CHLAP!

16.30
20.00

So 18.3. 15.00
17.30
20.00

Děti Nagana
Shazam! Hněv bohů | dabing
65

Út 21.3. 10.00
17.30
20.00

Il Boemo
Bastardi: Reparát
65

So 25.3. 15.00
17.30
20.00

Děti Nagana
BUĎ CHLAP!
Louis Tomlinson: All of Those Voices | dokument

Ne 26.3. 15.00
17.30
20.00

Děti Nagana
BUĎ CHLAP!
John Wick: Kapitola 4

Po 20.3. Pražská pětka | Podmokelský fi lmový klub19.00

Po 27.3. Velké nic | dokument19.00

St 29.3. Kuciak: Vražda novináře | Jeden svět 2023 - zahájení18.00

Čt 16.3. Shazam! Hněv bohů | titulky
Služka

17.30
20.00



1., 7. 3. | st /20.00/ út /17.00/ TÁR     
DRAMA

USA / Německo / 2023 / premiéra / 157' / tit. / 12+ /  140,- Kč   
Dirigentka Lydia Tár je na absolutním tvůrčím vrcholu. Sedmým rokem 
diriguje prestižní německý orchestr, připravuje vydání knihy a uvedení 
Mahlerovy Páté symfonie, které má být vrcholem hudební sezóny. 
Režie: T. Field. Hrají: C. Blanchett, N. Merlant, aj.

USA / 2023 / premiéra / 116' / titulky / 12+ / 130,- Kč   
Poté, co Adonis Creed ovládl svět boxu, se mu daří jak v kariéře, tak 
v rodinném životě. Když se po dlouhém trestu ve vězení znovu objeví 
bývalý boxerský zázrak Damian, touží dokázat, že si zaslouží svou šanci 
v ringu. Režie: M. B. Jordan. Hrají: M. B. Jordan, T. Thompson, aj.

2., 4., 5., 8., 15. 3. | čt, so, ne, st, st /17.30/ CREED III        
DRAMA / SPORTOVNÍ     

VB / 2022 / prem. / 108' / tit. / 12+ / 130,- Kč. Mladá filmařka Zoe zažívá 
jedno nepovedené rande přes seznamku za druhým, což její excentrická 
máma nikdy neopomene okomentovat. Se zájmem proto sleduje, když se její 
kamarád z dětství s pákistánskými kořeny rozhodne jít při hledání lásky tradiční 
cestou předem dohodnutého manželství. Režie: S. Kapur. Hrají: L. James, aj.

1. 3. | st /17.30/ LÁSKA PODLE PLÁNU                        
KOMEDIE / ROMANTICKÝ 
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        = TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)        = TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)



USA / 2023 / premiéra / 84' / titulky / 18+ / 130,- Kč       
Kryštůfek Robin během svých univerzitních studií zanedbává zvířata ve 
Stokorcovém lese a neposkytuje jim žádnou potravu. Mezi hladovějícími 
zvířaty se Pú a Prasátko rozhodnou nakrmit sami a jejich zvířecí instinkty 
se znovu probudí. Režie: R. Frake-Waterfi eld.  Hrají: N. Tosini, aj.

ČR / 2023 / repríza / 98' / 140,- Kč, děti 120,- Kč. Jedenáctiletý 
Dominik je u vytržení, když na turnaji století v Naganu naši poráží Kanadu 
a míří do fi nále. Přestože i on je trochu outsider, rozhodne se koupit 
hokejku a s kamarády hrát hokej, jak to jen jde. Hlavně s tenisákem na 
plácku za domem. Režie: D. Pánek. Hrají: T. Brenton, H. Čermák, aj.

ČR / 2023 / repríza / 100' / 12+ / 140,- Kč. Richard a Alice se na 
exotické dovolené pohádají, protože Richard se chce nechat rozvést. 
Rozhodnou se, že odletí předčasně domů, ale jejich malý letoun 
ztroskotá na opuštěném ostrově, Richard a Alice jsou tak nuceni společně 
čekat na záchranu. Režie: R. Havlík. Hrají: J. Langmajer, J. Plodková, aj.

2., 4., 5., 14. 3. | čt, so, ne /20.00/ út /17.30/ ZATMĚNÍ                      
THRILLER / KOMEDIE  

ČR / 2023 / premiéra / 82' / 15+ / 130,- Kč  
Pozdní odpoledne sychravého dne je předzvěstí neúplného zatmění 
měsíce a s tím spojených pokleslých úmyslů. Netradiční postavení 
Slunce a Luny dává vzniknout neobvyklému jevu, krvavému měsíci. 
Krvavý měsíc. Krev. Zatmění. Režie: P. Kubík. Hrají: J. Štáfek, J. Zadražil, aj.

OSTROV                     
KOMEDIE / DOBRODRUŽNÝ / ROMANTICKÝ  

3., 11. 3. | pá /17.00/ so /17.30/

MEDVÍDEK PÚ: KREV A MED           
HOROR

3., 4., 9. 3. | pá /20.00/ 
so /22.00/ čt /20.00/

DĚTI NAGANA        
RODINNÝ / SPORTOVNÍ 

4., 18., 25., 26. 3. | so, so, so, ne /15.00/
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7. 3. | út /10.00/ SPOLU                   
DRAMA

ČR / 2022 / repríza / 117' / 60,- Kč  
Film Spolu přináší příběh matky a jejích dvou dospělých dětí, z nichž jedno 
trpí autismem a potřebuje péči, zatímco druhé trpí celý život nedostatkem 
pozornosti. Film vznikl podle úspěšné divadelní hry Fabio Marry, jenž se 
objeví i v jedné z menších rolí. Režie: D. Laňka, M. Müller. Hrají: Š. Kozub, aj.

Francie / Belgie / 2022 / premiéra / 74' / titulky / 12+ / 120,- Kč   
Alain a Marie se přestěhovali do vysněného domu na předměstí. Realitní 
makléř je ale varoval: to, co je ve sklepě, jim může navždy změnit život. 
Režie: Q. Dupieux. Hrají: A. Chabat, L. Drucker, B. Magimel, aj.

7. 3. | út /20.00/ NEUVĚŘITELNÉ, ALE PRAVDIVÉ         
DRAMA / FANTASY / KOMEDIE

ČR / Polsko / 2016 / 79' / 90,- Kč  
Film Bratříček Karel ukazuje tragické osudy legendy dvou československých 
revolucí – 1968 a 1989. Dokument přibližuje spoustu neznámých událostí 
ze života Karla Kryla a představí zajímavé archivy, které zatím nebyly širší 
veřejnosti známy. Režie: Krystyna Krauze. Hrají: K. Kryl.

6. 3. | po /19.00/ BRATŘÍČEK KAREL  
DOKUMENTÁRNÍ | PODMOKELSKÝ FILMOVÝ KLUB

5., 11. 3. | ne, so /15.00/BELLA A SEBASTIAN: NOVÁ GENERACE  
RODINNÝ / DOBRODRUŽNÝ    

Francie / 2023 / premiéra / 96' / dabing / 130,- Kč, děti 110,- Kč
10-letý Sebastián neochotně tráví prázdniny na horách se svou babičkou 
a tetou. Pomáhat jim s ovcemi je pro chlapce z města sotva vzrušující 
vyhlídkou. Ale pak potká Bellu, obrovského psa, se kterou její majitel 
nepěkně zachází. Režie: P. Coré. Hrají: R. Mensah Rouanet, aj.

        = TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)        = TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)
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USA / 2023 / repríza / 130' / dab.  / 12+ / 3D 150,- Kč        
Scott Lang a Hope Van Dyne spolu s Hankem Pymem a Janet Van Dyne 
prozkoumávají Quantum Realm, kde interagují s podivnými tvory 
a vydávají se na dobrodružství, které přesahuje hranice toho, co 
považovali za možné. Režie: P. Reed. Hrají: P. Rudd, E. Lilly, J. Majors, aj.

USA / 2023 / premiéra / 119' / titulky / 15+ / 140,- Kč  
Po nejnovějším vražedném řádění Ghostface se poslední čtyři, kteří 
přežili rozhodnou opustit Woodsboro a započít novou kapitolu v New 
Yorku. Režie: M. Bettinelli-Olpin, T. Gillett. Hrají: J. Ortega, C. Cox, 
M. Barrera, J. Savoy Brown, aj.

USA / 2022 / repríza / 190' / dabing / 3D 160,- Kč James 
Cameron vrátí diváky zpět do nádherného světa Pandory ve 
velkolepém a strhujícím dobrodružství plném akce. Po více jak deseti 
letech se znovu setkáváme s Jackem Sully, Neytiri a jejich dětmi.
Režie: J. Cameron. Hrají: S. Worthington, aj.

8. 3. | st /20.00/ VELRYBA 
DRAMA

USA / 2022 / repríza / 113' / titulky / 12+ / 120,- Kč    
Lidé jsou úžasní. Tento nakažlivý optimismus je superschopností 
Charlieho. Vidí v lidech jen dobro a v nás tak probouzí empatii. Téměř tří 
set kilový osamělý učitel se snaží najít cestu zpět ke své dceři Ellie (Sadie 
Sink). Režie: D. Aronofsky. Hrají: B. Frasera, aj.

AVATAR: THE WAY OF WATER
AKČNÍ / DOBRODRUŽNÝ / SCI-FI / FANTASY   

9. 3. | čt /16.00/

ANT-MAN A WASP: QUANTUMANIA                   
AKČNÍ / DOBRODRUŽNÝ / KOMEDIE 

10. 3. | pá /17.00/ 

VŘÍSKOT 6      
HOROR   

10. – 12., 15. 3. | pá, so, ne, st /20.00/

        = TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)        = TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)



13. 3. | po /19.00/ GENIUS VALAŠSKA                    
DOKUMENTÁRNÍ

ČR / 2022 / premiéra / 75' / 100,- Kč. Film Genius Valašska se 
soustřeďuje na životní dráhu slavného valašského vynálezce Josefa 
Sousedíka. Akcentuje jeho osudy osobní i pracovní, věnuje se jeho podpoře 
partyzánského hnutí na Valašsku, která se mu stala osudnou – umírá při 
výslechu v úřadovně vsetínského gestapa v roce 1944. Režie: M. Pátek.

F, ŠP, N, P / 2022 / premiéra / 165' / titulky / 12+ / 140,- Kč         
Na ostrově ve Francouzské Polynésii žije velvyslanec, muž s bouřlivou 
náturou a zkušený diplomat, mezi nejvyššími patry politiky a nejnižší 
sociální vrstvou svých spoluobčanů. Režie: A. Serra. Hrají: B. Magimel, 
P. Mahagafanau, S. López, M. Triola, aj.

14. 3. | út /20.00/PACIFICTION                   
DRAMA / THRILLER  

USA / 2023 / repríza / 194' / dabing / 160,- Kč  
U příležitosti 25. výročí od své premiéry bude do kin uvedena 
remasterovaná verze oscarového fi lmu Jamese Camerona Titanic 
ve 3D s vysokosnímkovou frekvencí pod názvem Titanic: 25. výročí.  
Režie: J. Cameron. Hrají: L. DiCaprio, K. Winslet, aj.

12. 3. | ne /16.00/ TITANIC: 25. VÝROČÍ    
HISTORICKÝ / ROMANTICKÝ   

12. 3. | ne /14.00/MUMIE                  
RODINNÝ / ANIMOVANÝ / KOMEDIE 

USA / Španělsko / 2023 / repríza / 89' / dab. / 130,- Kč, děti 110,- Kč
V animovaném dobrodružném fi lmu Mumie od španělského režiséra 
Juana Jesúse Garcíi Galochy z produkce Warner Bros. Pictures se vypravíme 
do Egypta, kde se v útrobách země, nachází 3000 let staré město mumií. 
Režie: J. J. García Galocha. Hrají: V českém znění: M. Písařík, aj.
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ČR / 2023 / premiéra / 80' / 12+ / 140,- Kč  
Bývalý učitel Majer je v rámci prezidentské amnestie propuštěn z vězení. 
Venku nemá nikoho, celá jeho rodina je po smrti. Překvapivě se ho ujme 
bývalý romský spolužák Ivan, který žije a pracuje v romském ghettu jako 
pedagogický asistent. Režie: T. Magnusek. Hrají: Z. Godla, aj.

USA / 2023 / premiéra / 93' / titulky / 12+ / 140,- Kč 
Po nouzovém přistání na neznámé planetě pilot Mills rychle zjistí, že se 
nachází na Zemi... před 65 miliony let. Jelikož Mills a další přeživší, Koa mají 
na záchranu jediný pokus, musí se při svém epickém boji o přežití vydat 
napříč neznámou krajinou. Režie: S. Beck, B. Woods. Hrají: A. Driver, aj.

Slovensko / ČR / 2023 / premiéra / 110' / 12+ / 140,- Kč  
Dvě dívky zmítané problémy dospívání a citovou nejistotou se 
rozhodnou podlehnout vzájemné přitažlivosti bez ohledu na rozdíly 
v jejich sociálním postavení a národnosti. Režie: M. Čengel Solčanská. 
Hrají: D. Droppová, R. Caldová, V. Kerekes, aj.

16., 18., 19., 23. 3. | čt, so /17.30/ 
ne /15.00/čt /17.30/

SHAZAM! HNĚV BOHŮ                        
AKČNÍ / KOMEDIE / FANTASY 

USA / 2023 / premiéra / 131' / titulky, dabing / 130,- Kč    
Film je pokračováním příběhu dospívajícího chlapce Billyho Batsona, 
který se po vyslovení kouzelného slova "SHAZAM!" promění ve 
své dospělé alter ego superhrdiny Shazama. Režie: D. F. Sandberg. 
Hrají: Z. Levi, A. Angel, J. Dylan Grazer, aj.

SLUŽKA                          
DRAMA / HISTORICKÝ 

16., 22. 3. | čt /20.00/ st /17.30/

BASTARDI: REPARÁT     
KOMEDIE / DRAMA 

17., 21. 3. | pá, út /17.30/

65                     
SCI-FI / THRILLER 

17., 18., 21. 3. | pá, so, út /20.00/

        = TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)        = TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)



23., 26., 28. 3., 1. 4. | čt, ne /20.00/
út /16.30/ so /20.00/

JOHN WICK: KAPITOLA 4                    
AKČNÍ / THRILLER / KRIMI  

USA / 2023 / premiéra / 169' / titulky / 15+ / 130,- Kč   
John Wick (Keanu Reeves) odhalí cestu, jak porazit Nejvyšší radu. Než se 
mu však podaří získat svobodu, musí čelit novému nepříteli, který má 
mocné spojence po celém světě. Bude to o to težší, že nová spojenectví 
mění staré přátele v nepřátele... Režie: Ch. Stahelski. Hrají: K. Reeves, aj.

ČR / 2023 / premiéra / 96' / 140,- Kč          
Dobrodružná komedie o jednom setkání, které změní život hned 
několika lidem. O nenaplněné dětské lásce a odhodlání udělat 
pro ni cokoliv. Režie: M. Samir. Hrají:  J. Prachař, T. Ramba, O. Sokol, 
S. Remundová, aj.

24. – 26., 28. 3. | pá, so, ne /17.30/ út /20.00/BUĎ CHLAP!                    
KOMEDIE / DOBRODRUŽNÝ

ČR, IT, SK / 2022 / repríza / 140' / dabing / 12+ / 60,- Kč
Historický velkofi lm je inspirovaný skutečným příběhem jednoho 
z nejvyhledávanějších hudebních skladatelů druhé poloviny 
18. století – Josefa Myslivečka. Režie: P. Václav. Hrají: V. Dyk, 
B. Ronchi, L. Vlady, aj.

21. 3. | út /10.00/IL BOEMO  
DRAMA / HUDEBNÍ / ŽIVOTOPISNÝ

20. 3. | po /19.00/PRAŽSKÁ PĚTKA          
POVÍDKOVÝ / KOMEDIE / DRAMA | PODMOKELSKÝ FILMOVÝ KLUB 

ČR / 1989 / 97' / 90,- Kč. Režisér Tomáš Vorel vytvořil svůj celovečerní 
experimentální debut Pražská pětka se členy věhlasných pražských 
netradičních autorských divadel. Soubory ve fi lmu prezentovaly 
vlastní poetiku a styl prostřednictvím pěti povídek různých typů. 
Režie: T. Vorel st. Hrají: M. Pavlátová, E. Holubová, aj.
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Dánsko / ČR / USA / 2022 / premiéra / 102' / 12+ / 100,- Kč   
Chladnokrevná vražda investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho 
snoubenky Martiny Kušnírové v únoru 2018 otřásla nejen Slovenskem. 
Proč museli zemřít? Režie: M. Sarnecki.

USA / 2023 / premiéra / 134' / titulky, dabing / 150,- Kč  
Není nad pořádné dobrodružství! Ve fi lmu Dungeons & Dragons: Čest 
zlodějů, který vychází z jedné z celosvětově nejoblíbenějších her Dračí 
doupě, si ho diváci užijí měrou vrchovatou. Čekají je fantastické světy plné 
monster, kouzla a humoru. Režie: J. F. Daley, J. Goldstein. Hrají: Ch. Pine, aj.

ČR / 2023 / premiéra / 103' / 120,- Kč   
Byli jsme best in covid? Kdo měl plán: lidstvo, nebo virus? Filmový štáb 
se na jaře 2020 vydal do prázdných ulic a dva roky sledoval reakce české 
společnosti na pandemii covid-19 v odrazu vládních nařízení.
Režie: V. Klusák, M. Pecháčková.

24. 3. | pá /20.00/JACK MIMOUN A TAJEMNÝ OSTROV                          
KOMEDIE 

Francie / 2022 / premiéra / 104' / dabing / 12+ / 120,- Kč  
Dva roky poté, co přežil sám na nepřátelském ostrově Val Verde, se 
Jack Mimoun stal hvězdným dobrodruhem. Režie: M. Bentalha, 
L. Colbeau-Justin. Hrají: M. Bentalha, J. Commandeur, F. Damiens, J. Japy, 
B. Magimel, aj.

VELKÉ NIC                            
DOKUMENTÁRNÍ

27. 3. | po /19.00/

KUCIAK: VRAŽDA NOVINÁŘE       
DOKUMENTÁRNÍ | JEDEN SVĚT 2023 - ZAHÁJENÍ

29. 3. | st /18.00/

DUNGEONS & DRAGONS: ČEST ZLODĚJŮ                       
DOBRODRUŽNÝ / FANTASY / KOMEDIE 

30., 31. 3., 1., 2. 4. | čt /17.00/ 
pá /16.00/ so, ne /17.00/

        = TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)        = TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)



ABRAKADABRA!
+

Staňte se superhrdinou.
Darujte krevní plazmu a získejte dárek. 

ČR / 2022 / 98' / 100,- Kč 
Snímek představuje sondu do současných podob alternativních modelů 
partnerských vztahů. Polyamorie, otevřené manželství či dlouhodobý 
milenecký poměr pro mnohé z protagonistů*ek představují naplňující 
životní styl. Režie: J. Počtová.

31. 3. | pá /20.00/ŠŤASTNĚ AŽ NA VĚKY    
DOKUMENTÁRNÍ | JEDEN SVĚT 2023

30. 3., 2. 4. | čt, ne /20.00/SESTRY V SEDLE            
KOMEDIE

Francie / 2023 / premiéra / 87' / titulky / 120,- Kč  
Aby pomohly zrenovovat domov důchodců, rozhodne se pět jeptišek 
vyhrát cyklistický závod. Má to však jeden malilinkatý háček – ani jedna 
neumí jezdit na kole! Režie: L. Tirard. Hrají: G. Londez, V. Bonneton, 
C. Chamoux, aj.
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Super Mario Bros. ve fi lmu, Papežův vymítač, 

Air: Zrození legendy, Renfi eld, Supercela, Invalida



ABRAKADABRA!
+

Staňte se superhrdinou.
Darujte krevní plazmu a získejte dárek. 
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LAZEBNÍK SEVILLSKÝ   
KRÁLOVSKÁ OPERA LONDÝN               
Neděle 19. 3. /18.00/

LOUIS TOMLINSON: 
ALL OF THOSE VOICES 
DOKUMENTÁRNÍ / HUDEBNÍ               
Středa 22. 3., Sobota 25. 3. /20.00/

Velká Británie / 2023 / premiéra / 225' / titulky / 250,- Kč
Když se Rosina zamiluje do tajemného mladého nápadníka, musí využít 
všechnu lstivost (a trochu pomoci od místního lazebníka), aby vyzrála na 
svého vypočítavého nápadníka doktora Bartola. Režie: M. Leiser, P. Caurier. 
Hrají: A. Akhmetshina, A. Filończyk, aj.

Velká Británie / 2023 / premiéra / 104' / titulky / 12+/ 250,- Kč     
All of Those Voices přináší osvěžující, syrový a skutečný pohled na 
hudební cestu Louise Tomlinsona, člena skupiny One Direction, který se 
vydal na sólovou dráhu. Ukazuje divákům jeho život a kariéru, intimně 
a bez příkras. Režie: Ch. Lightening. Hrají: L. Tomlinson, aj.

Kontakt: Kino Sněžník, tel.: 412 531 431 – Po-Ne 15.00-20.00
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Kuciak: Vražda novináře 
St 29/3 18:00  Kino Sněžník / 100 Kč / SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

V únoru 2018 ukončují tři výstřely v domě ve Veľké Mači životy mladého 
páru. Jejich těla jsou objevena až po čtyřech dnech. Brzy poté se jména 
Kuciak a Kušnírová stávají symbolem největších protestů na Slovensku.

Ženy za volantem: Příběhy z cesty po Pamíru 
Čt 30/3 15:00  Cafe Prostoru_ / 80 Kč / Promítání pro rodiče s dětmi 

Dvě kamarádky z Velké Británie vyrazily na roadtrip po proslulé Pamírské 
dálnici, která se vine skrz Kyrgyzstán, Uzbekistán a Tádžikistán, aby 
zjistily, jak se v těchto zemích žije ženám.

Sloní matka 
Čt 30/3 17:00  Cafe Prostoru_ / 80 Kč 

Lek Chailert je Thajka, která zachraňuje slony před zneužíváním turistickým 
průmyslem a lokální sloní mafií. S příchodem pandemie covidu-19 navíc 
najde způsob, jak protivníky obrátit na svoji stranu.

Překonat temnotu
Pá 31/3 17:00  Cafe Prostoru_ / 80 Kč 

Film dokumentuje ruskou invazi na několika místech Ukrajiny, která trpí 
pod agresí nesmyslné války. Na příbězích běžných lidí snímek ilustruje nejen 
každodenní válečné problémy velké části obyvatelstva Ukrajiny, ale i 
hloubku jejich odhodlání.  

Šťastně až na věky
Pá 31/3 20:00  Kino Sněžník / 100 Kč 

Kolik lidí je potřeba k lásce a jaké formy může mít vztah? Časosběrný 
snímek Jany Počtové je mozaikou šesti příběhů, jejichž protagonisté*ky se 
rozhodli*y nastavit si vlastní hranice partnerského soužití.

Postpráce
So 1/4 17:00  Cafe Prostoru_ / 80 Kč

Situaci na trhu práce čekají v blízké budoucnosti velké změny. Kvůli 
rapidnímu rozmachu automatizace mohou zaniknout stovky milionů 
pracovních míst. Jak by to ovlivnilo naši společnost?

Bobi Wine: Prezidentské reggae
So 1/4 20:00  Kinokavárna Garage / 80 Kč

Uganda je demokracií jen na papíře. O tom se přesvědčil i charismatický 
opoziční politik a populární reggae hudebník Bobi Wine, když během 
prezidentské kampaně čelil špinavým praktikám svého politického soupeře.

29/3–1/4 2023 Děčín 
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„Performerka dovede diváky ke spatření skutečné nahoty mladého křehkého 
člověka, kterému o něco jde. Inscenace širokou škálou jevištních prostředků 
upozorňuje na toxické prostředí, jemuž musí čelit adeptky baletního umění. 
Nejsilnější jsou Baletky tam, kde své téma formulují metaforicky,” zní jedna 
z mnoha recenzí na představení Baletky autorky a režisérky Miřenky Čechové. 
Multimediální projekt uvidíte na prknech děčínského divadla 28.3.

BALETKY: 

SURREÁLNÍ 
PŘEDSTAVENÍ 
MIŘENKY ČECHOVÉ
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Být produktem systému. Výkonné koleč-
ko, které se nesmí porouchat, nesmí vy-
bočit, nesmí dokonce ani příliš excelovat. 
Stát, systém, instituce, škola, vzdělání, 
zaměstnavatel. Všichni chtějí mít „per-
fektního“ zaměstnance, produkujícího 
poslušný a bezpečný výrobek – slepou 
verzi sebe sama. Stejnokroj, stejnomyšlení, 
stejnomožnosti. V tomhle příběhu je to 
stejnodres, stejnodrdol, stejno-
piškoty a stejnopohyby zabitých 
dětských dušiček. Rebelie, je-
diné možné východisko, jak se 
utkat s dusivou nesvobodou?

Scénický multimediální pro-
jekt Baletky z dílny Spitfi re 
Company  a Miřenky Čechové 
je abstraktním ponorem 
do duše dívky bojující proti 
despotickému, dogmatickému 
systému a ztrátě vlastní identity. 
Za doprovodu bizarního a čer-
ného humoru, živé hudby, 
rytmizovaných textů a fyzické 
exprese, sledujeme člověka 
zápasícího se zaslepenou poslušností, 
sebedestrukcí a strachem nedostát svému 
snu. To vše na pozadí surreálných obrazů, 
výtvarných objektů reprezentujících 
univerzálně platné fenomény manipulace 
a teroru. Baletky jsou příběhem všech, kteří 
odmítají být zkrocená medvíďata. Stejně 
jako hybridní projekt metaBaletky, vychází 
i divadelní dramatizace z knižní předlohy 
Baletky Miřenky Čechové, která vyšla 
v únoru 2020 v nakladatelství Paseka. 
Po roce od premiéry se Baletky představí 
i na prknech děčínského divadla. 

„Kniha zachycuje syrový popis reality z pozice 
rebelující puberťačky. To, co následovalo 
po jejím vydání, zachycuje má intimní 
zpověď v metaBaletkách. Divadelní Baletky 
hledají cesty, jak neztratit samu sebe, 

nenechat se zmanipulovat a neuvěřit tomu, 
v co vás systematicky nutí. Tedy v nulovou 
sebehodnotu. Zamýšlím se v nich nad tím, 
zda pomyslné schody k baletnímu snu vedou 
vzhůru ke svobodě, anebo naopak dolů, do 
propasti absurdní lidské prázdnoty. A jelikož 
je to často humor, který nás zachraňuje 
před zoufalstvím a depresí, nahlížím na 
tento příběh skrze optiku léčivého smíchu,“

prozradila Miřenka Čechová  (divadlo.cz).
Autorka do svých představení zařazuje 
výraznou vizuální i hudební složku, na 
Baletkách spolupracovala s malířkou 
a sochařkou Evou Matoušovou. Hudební 
doprovod zajistili DJka Mary C a skladatel 
Martin Tvrdý, s nímž Čechová spolupracovala 
už v minulosti. Představení jako takové 
nastudovala Spitfi re Company, umělecká 
skupina zahrnující fyzické, experimentální 
a taneční divadlo. Skupina vnáší do svých 
představení speciální prvky a novátorské 
divadelní prostředky, díky nimž jsou jejich 
představení velmi originální. Na svém kontě 
mají řadu tuzemských i mezinárodních 
ocenění, z jejich dalších představení 
lze jmenovat například Miss America, 
Podvraťáci, Skořápka, One Step a další. 

-es-
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www.fyziotoncar.cz JÍLOVÉ 734 621 918 | DĚČÍN 734 845 589

My: „Tejpneme to“.

Vy: „Jéé, ono to fakt funguje“.

Máte rádi barvičky? Máte rádi barvičky? 
Tejpy máme i 
Máte rádi barvičky? 
Tejpy máme i 
Máte rádi barvičky? 

barevné ;)
Máte rádi barvičky? 

 ;)
Máte rádi barvičky? 

barevné ;)barevné
Máte rádi barvičky? 

barevné
Máte rádi barvičky? 

 ;)
Máte rádi barvičky? 

barevné
Máte rádi barvičky? 

Zde
odstřihněte

Úraz kolene 
na lyžích?
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Sergei Barracuda je platinový rapper/zpěvák z Ostravy a kmotr žánru TRAP 
v České republice. Jeho první studiové album “Pouliční Ekonomická 1” vyšlo 
v roce 2010, kdy započal sérii alb s čísly 2, 2.5, 3 a brzy se dočkáme i čísla 4. Působil 
také jako součást kapely AK, kde má na kontě hity jako “Cizí Tváře” z alba “Bída 
& Bolest”. Sergeie určitě nepřehlédnete, ať už díky jeho výraznému tetování nebo 
ostravskému přízvuku, který dodává jeho hlasu na autentičnosti. Rapper vystoupí 
dne 21.4. v děčínském clubu KLUB.

ROZHOVOR: 

RAPPER 
SERGEI BARRACUDA

Původem jste z Ostravy, kde i nadále žijete. 
Co máte na svém rodném městě rád?
Na svém rodném městě mám rád syrovost 
a zároveň ten postupný progres, kdy se 
z havířského údolí stává moderní atraktivní 
velké město. 

Jaké to bylo hrát sám sebe ve fi lmu 
Banger? 
Byla to skvělá zkušenost.

Stává se někdy, že se Vám nechce 
vystoupit před publikum a raději byste 

trávil čas jinak? Jsou pak takové situace 
na podiu znát?
Ten adrenalin a povinnost mě nenechá 
vystupovat polovičatě. Jinak bych nejraději 
jezdil jednou ročně 02 Arenu a tři velké 
festivaly a zbytek času seděl ve svém 
domácím studiu a produkoval.

Co Vám naopak nejvíce dobije energii?
Kratom (Boží dar), káva a sex.

Jste umělec vyjadřující se prostřed- 
nictvím hudby a slov. Vnímáte ale třeba 
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i své tetování jako součást uměleckého 
sebevyjádření nebo je pro Vás čistě 
osobní záležitostí?
Mé tetování, které jsem si nechal udělat 
jenom na základě toho, že se mi líbí ty 
obrázky, záhadně začalo opisovat příběh 
budoucích let. Rozhodně je za ním spousta 
symboliky, které může rozumět pouze její 
nositel a pár kryptografů.

Na jakém hudebním projektu momen-
tálně pracujete? Můžeme se těšit na 
nový singl nebo album?

Mám udělané EP s Palermem, které jsem 
po instrumentální stránce produkoval. 
Samozřejmě tam mám vokály na každé 
stopě. Dále album Růst & Prosperita, které 
vychází v květnu 2023. Než se tak stane, 
vyjdou tři nové singly s klipem.

Děkuji za rozhovor.
-es-
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WOHNOUT
PAULIE GARAND

VOJTAANO (STAND UP)
PORTLESS

DěčínDěčínDěčín 2  232  
19. - 20. 5.

Předprodej: vstupenkadecin.cz a ticketstream.cz

ŽLUTEJ PESŽLUTEJ PESŽLUTEJ PES
VYPSANÁ FIXAVYPSANÁ FIXA

BUTYBUTY
MIRAI
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Martin Bartkovský
Martina budou někteří z vás pravděpo-
dobně znát osobně. Je to totiž děčíňák, 
momentálně žijící v Praze. Určitě už jste 
slyšeli také o podcastu Kecy & Politika a cizí 
Vám nebude ani časopis Refl ex. Právě v něm 
Martin pracuje jako zástupce šéfredaktora 
a režíruje výše zmiňovaný podcast, v němž 
se sám občas také objevuje. Kromě toho 
v minulosti pracoval pro TV Nova či Českou 
Televizi. 

Čestmír Strakatý
U Refl exu ještě chvíli zůstaneme, protože 
ten je domovským přístavem moderátora 
a dramaturga Čestmíra Strakatého.

Pořad Prostor X patří na YouTube k hojně 
sledovaným a Čestmír si do pořadu zve 
hosty napříč společenským i politickým 
spektrem. V minulosti pracoval jako redaktor 
na ČT24, spolupracoval také s Martinem 
Veselovským a Danielou Drtinovou v DVTV. 
Nyní má i vlastní pořad na Herohero.cz. 

Jordan Haj
Třetím hostem večera je muzikant, herec, 
režisér a scénárista Jordan Haj. Vystupuje 
se svou partnerkou Emmou Smetana, 
spolupracuje také s Kapitánem Demo, ať 
už jako doprovod v jeho klipech nebo jako 
režisér a scénárista. S Emmou vystoupí na 
koncertě v Děčíně 7.4.                                     -es-

Původně měla být na tomto místě upoutávka na březnovou talkshow Jakuba 
Bureše a Tomáše Kettnera, ale zájem Vás, diváků, byl tak velký, že večer s hosty 
Andreou Kalousovou, Mirkem Kalinou a Jakubem "Kalkulátorem" Kvášovským 
je už dávno vyprodaný :) Tak nezbývá, než Vás pozvat na dubnové SŘ, kam si 
moderátoři pozvali silné pánské trio - Martina Bartkovského, Čestmíra Strakatého 
a Jordana Haje. Pojďme si je trochu představit.

SILNÁ SESTAVA 
V SILNÝCH ŘEČECH
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Pamatuješ? Š ŠŠŠ, JEDE
MAŠINKA...



Pamatuješ? Š ŠŠŠ, JEDE
MAŠINKA...
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S klukama z děčínské DJs crew Phobiacs jsme se sešli symbolicky v čajovně 
Ve Vlnách, abychom si popovídali  o jejich tvorbě, plánech i ohlédnutích za 
minulostí. Kdo někdy byl na párty v legendárním klubu Biograffs, na rockovém 
festivalu v Růžové, na akci Nábřeží žije nebo Ve Vlnách, tuhle partičku určitě bude 
znát. A pro ty, kteří o ní třeba ještě neslyšeli - ideální čas se seznámit :) Odpovídají 
Jean, Spin a Skooma. 

DJ'S PHOBIACS 
SLAVÍ 20 LET NA SCÉNĚ

Je konec února a vy máte za sebou další 
akci s názvem Písničky a čaj o páté... 
Můžete ji trochu přiblížit?
Jean: Je to komorní akce, která se pravidel-
ně koná tady v čajovém klubu Ve Vlnách. 
Tenhle formát jsme okoukali z francouzského 
klubu Mellotron, což je kavárna a bar, kam 
lidi běžně chodí na drink a zároveň tam 
live hraje DJ namísto toho, aby tam jel jen 
nějaký playlist ze Spotify nebo YouTube. 
Protože my jsme všichni dýdžejové a sbí-
ráme hudbu na vinylech, řekli jsme si, že 
něco takovýho vyzkoušíme i tady. Můžeme 
tu zahrát to, co třeba běžně nehrajeme, ale 
doma to posloucháme. Vznikají pak i různě 
tématické večery, které nejsou brány jako 
klasická párty, ale příjemná poslechovka. 

Když se zeptám přímo na vás  -  Phobiacs 
crew, kolik vás v současnosti je?
Jean: Teď jsme celkem čtyři - já, Spin, 
Skooma a Lasso. Písničky jsou o tom, 
že každej něčím přispěje a spolupracujeme 
i s DCGround, s Young Selektazz, s Djem 
Syntaxem z Ústí  nebo s Janem 420 z No-
vého Boru a dalšíma. 

Vím, že už jste na scéně nějaký ten 
pátek...
Jean: Je to tak, letos budeme slavit dvacet 
let od založení... Prvních deset let  jsme 
fungovali jako sound system, postavili 
bedny a pořádali akce v klubech jako 
Biograffs, Black Shadows a v dalších, hráli 
jsme třeba i v Německu. Pak přišly děti, tak 
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jsme se rozpadli... A pak přišly rozvody, tak 
jsme to dali zase dohromady (smích). Nejde 
nám o to dělat primárně párty, ale spíš hrát 
hlavně pro zábavu, pro sebe a pro lidi kolem. 
Sejdeme se jako parta DJs, zahrajeme 
si, nikdo nemá pocit, že je na něj kladen 
nějaký tlak a nároky jako na párty - když se 
to nepovede, tak to nikdo neřeší. Díky tomu 
se na nás nabalujou docela zajímavý lidi, 
jako právě Lasso, kterej sem začal chodit 
jako návštěvník a zalíbilo se mu to, pořídil 
si gramofon, desky a dneska s náma hraje.

Takže třeba někdo, kdo čte tyhle řádky  
a zajímalo by ho to, se za vámi může 
přijít mrknout a zjistit, co a jak? :)
Jean: Jasně, může se nám ozvat, klidně se 
dohodneme na nějaké spolupráci, od toho 
jsou Písničky.
Skooma: Je to ideální pro začátečníky, kteří 
by si rádi zahráli před někym, ale maj třeba 
trému si zahrát vysloveně na párty. 

Kde Vás můžeme kromě Písniček ještě 
vidět?
Jean: V každém ročním období máme 
určitej typ akcí -  děláme třeba tématický 
akce jako Vinyl Session, 15.4. budeme 
zahajovat turistickou sezónu na nábřeží, kde 
budeme spolu s čajovnou a v létě určitě zase 
proběhne Music from the Sky na Pastýřáku. 
V červnu máme tetovací dýchánek tady 
v čajovně, což je taky jedna z takových 
pravidelných akcí. 

Bude nějaká narozeninová párty, když 
letos slavíte tu dvacítku?
Jean: Bude :). Konkrétně 13. října v klubu 
Biograffs.

Co říkáte na současnou scénu elektro-
nické hudby?
Spin: Tím, že jsem vyrůstal v devadesátkách 
a hodně mě ovlivnila devadesátková hudba, 
tak mi současná elektronická hudba příliš 

neimponuje. Neříkám, že všechno je úplně 
špatný, samozřejmě vylejzá mraky dobrejch 
desek a singlů, ale většinově to za mě není 
úplně dobrý. Já se vracím ke kořenům, tam, 
kde to začalo, takže cca rok 2000 až 2010. 
Omlouvám se za ten výraz, ale dneska to 
prostě nemá takový koule, jaký to mívalo. 

Jaký styl vlastně hrajete?
Jean: Já hraju převážně Drum and Bass, 
ale mám rád i funky, občas si zahraju house 
a hodně hraju taky písničky - jazz a tak, baví 
mě ženský vokály...
Spin: Já jsem srdcař na drumíky (Drum 
and Bass), ale samozřejmě mě bavěj i jiný 
styly jako hip hop, breakbeat a teď už se mi 
docela začíná líbit i techno... Ale dřív jsem 
měl nejradši tekkno, hodně tvrdý a rychlý. 
Prostě underground :)
Skooma: Já jsem se k dýdžejingu dostal 
tady díky klukům, do tý doby jsem tvořil 
vlastní muziku (a pořád tvořim). Baví mě 
tekkno, techno, acid core a rád si zahraju na 
vinylech, což pro mě byla taková nová rovina. 
Vždycky mě bavila spíš tvrdší elektronická 
hudba, k D’n’B jsem se dostal přes kluky. 
Taky si rád poslechnu třeba hip hop. 

Kdy budou další Písničky nebo jiné 
nejbližší akce?
Jean: Budou 8.3., pojedeme převážně 
vinyl. Další akce je 11.3., kdy oslavíme  
7. výročí Karls grill baru no a 15.4. nás čeká 
zahájení turistické sezóny.  

Chcete vzkázat něco na závěr? :)
Jean: Ať lidi choděj na mejdany! :) Na to, 
že jsme malý město, tak tu máme skvělej 
kulturní život, funguje tu spolupráce jak 
mezi náma v rámci DJs crew, tak i co se týče 
techniky a všeho. Neděláme párty pro to, 
aby nás někdo plácal po ramenou, ale proto, 
aby se v tom městě něco dělo. Děje se a je 
to hezký!

-es-
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Ingredience:
1 velká žlutá  cibule 
2 až 3 velké brambory
1 lžíce másla
500 ml drůbežího nebo zeleninového 
vývaru
200 g (přibližně) mladých kopřiv
250 ml smetany ke šlehání (ideálně 33 %)
Sůl, pepř

Postup:
Cibuli a brambory oloupejte a nakrájejte na 
drobné kostičky. V hrnci rozehřejte máslo 
a zlehka na nich opečte brambory (zhruba 
1 minutu).

Zalijte brambory vývarem a vařte do změk-
nutí. 

Z kopřiv otrhejte listy, případně měkké části 
stonků (pracujte v rukavicích). Vysypte je do 
polévky a jen krátce spařte, kopřivy by se 
neměly dlouze vařit (můžete přidat i další 
bylinky obdobným způsobem). 

Polévku rozmixujte, osolte a opepřete 
podle chuti a můžete ji podávat. Na talíři ji 
zalijte troškou smetany a přidejte bylinky na 
ozdobu. 

Tip: Polévku můžete podávat i s krutony.-es-

S jarem přichází svěžest nejen do přírody, ale také do kuchyně. Není nic lepšího, 
než použít čerstvé suroviny. Jarní bylinky jsou vždy trefou do černého nebo spíše  
do zeleného. Tentokrát se zaměříme na kopřivy. Nebojte se ale ani medvědího 
česneku, sedmikrásek, pampelišek, popence a dalších.

RECEPT NA JARO:

KOPŘIVOVÁ POLÉVKA
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Dne 26.1., symbolicky den před Mezinárodním dnem památky obětí holocaustu, 
byly v Revoluční ulici v Ústí nad Labem položeny první kameny zmizelých 
(Stolpersteine). Položeno jich bylo celkem osm, jako připomínka osmi obyvatel, 
osmi životů, které vzali nacisté. V severních Čechách jsou tyto kameny k vidění 
také v Děčíně, České Lípě, Liberci, Chabařovicích či v Teplicích.  

ÚSTÍ MÁ SVÉ PRVNÍ 
KAMENY ZMIZELÝCH
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Stolpersteine jsou v překladu “kameny, 
o které je třeba klopýtnout pohledem”. 
Jedná se o dlažební kostky s mosazným 
povrchem, které slouží jako upomínka na 
oběti holocaustu a nacistického režimu. 
S kameny zmizelých přišel poprvé umělec 
Gunter Demnig z Německa, a to v roce 
1992. Od roku 1995 začal pokládat kameny 
v podobě, jakou mají dodnes, a to nejen na 
území Německa, ale i v celé Evropě.  Tento 
způsob uctění památky si našel místo 
i v České republice, prvními městy s kame-
ny zmizelých byla města Jičín a Neratovice. 
Dnes už jsou jich po celé republice desítky. 

Každý kámen připomíná život obyvatele 
či obyvatelky daného města, život, který 
skončil obvykle v některém z koncentračních 
táborů. Kameny se umisťují právě do míst, 
kde dané oběti nacismu bydlely. Nejinak 
je tomu i v Revoluční ulici v Ústí, kam bylo 
vsazeno celkem osm kamenů jako památka 
na zdejší židovské obyvatele - manžele 
Rothbaumovy, Annu Pickovou, Reginu 
Steinerovou a rodinu Schiffovu (Rudolfa, 
Viléma, Gertrudu a Hanuše). Na každém 
z kamenů je jméno, datum narození, datum 
deportace do koncentračního tábora i da-
tum nebo místo smrti. 

Den před Mezinárodním dnem památky 
obětí holocaustu se v Revoluční 

ulici sešli představitelé vedení 
města, zástupci židovské 

obce, představitelé České 
společnosti přátel Izraele, 

konzulka Velvyslanectví 
Státu Izrael v České 

republice Emmanuel Amar 
a samozřejmě také zástupci 

z řad veřejnosti. Kameny byly 
zasazeny před domy č.p. 206, 207 

a 551, kde oběti žily. 

Kořeny židovské komunity v Ústí nad Labem 

sahají do poloviny 19. století. Před druhou 
světovou válkou zde žilo kolem tisícovky 
židovských obyvatel. Část zdejší komunity 
emigrovala již před druhou světovou válkou. 
První deportace místních Židů začaly už 
v roce 1938, poté, co byla vypálena blízká 
synagoga. V průběhu války pak byli ústečtí 
Židé postupně deportováni do Osvětimi, 
Terezína či Majdanku a konce války se drtivá 
většina z nich nedožila. 

Podle primátora Petra Nedvědického se 
určitě nejedná o poslední kameny zmize-
lých, ty by prý měly do budoucna přibývat. 
Zemský rabín Karol Sidon, který během 
pokládání kamenů provedl modlitbu, uvedl, 
že by se město mělo pokusit dohledat žijící 
příbuzné dalších obětí, na jejichž památku 
by měly být instalovány další kameny. 

Pokud vás tato tématika zajímá, více 
informací o Stolpersteinech i obětech 
holocaustu najdete na stránkách: 
www.stolpersteinecz.cz 
nebo www.holocaust.cz.

-es-
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So 4. 3. Adriano Trindade 

19:00 řecká restaurace Athina 
Koncert světoznámého brazilského zpěváka, kytaristy 
a skladatele, jehož tvorba zahrnuje jazz, world music, 
moderní sambu a další. | Jednotné vstupné 200 Kč na místě.
So + ne 18. 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.
So 18. 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.
Pá 24. 3. Zažijte Elvise naživo!

20:00 Knihovní sál
Zpěvák Jakub Machulda patří k nejlepším současným 
napodobitelům Elvise Presleyho. Dále představíme 
skupinu Big Papa, která zahraje největší hity od The 
Beatles, The Rolling Stones, Johnnyho Cashe a dalších. 
Dobové oblečení vítáno. | Jednotné vstupné: 400 Kč.

Program

www.zamekdecin.cz
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Připravujeme na duben:
Jarní tančírna 
manželů Rottenbornových

Odemykání zámeckých zahrad

Desatero čarodějnických řemesel

Zažijte Elvise naživo!
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5.3. 
15.00
Dětské oddělení

3.3. 
17.00
Přednáškový sál 

Program

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

Výstava chodba 2. patro: Obrázky dětí 
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KNIŽNÍ NOVINKA - J. R. ERICKSON: 
TI, CO VIDÍ
Jednoho slunečného srpnového rána roku 1935 najde třináctiletá 
Sophia Grayová svou kamarádku Rosemary, jak se potuluje po 
lese. Rosemaryiny žluté šaty jsou fl ekaté a potrhané, dívka zvláštně 
napadá na jednu nohu a má prázdné skleněné oči. Zoufale 
naznačuje Sophii, že jí musí nutně něco ukázat, a ta ji následuje.

březen

2023

Dětské oddělení

V lese už to voní jarem
Loutková pohádka Báry Milotové, ve které si zahrají i děti. 
Na závěr si s námi můžete zasadit semínka a přivítat tak jaro... 
Vstupné 50Kč/dítě, doprovod zdarma.

Minikurz sebeobrany pro ženy 
od cca 12 do 100 let
Základy techniky z bojových umění vás naučí zkušená 
trenérka Míša Schafer Rupp. Cena 300 Kč/os. Počet 
míst omezen, přihlášky na vzdelavani.dcknihovna.cz.
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14.3. 
17.00
Přednáškový sál 

Jan Burian: autorské čtení
Autor více než 20 knih, 800 fejetonů a bezpočtu básní, 
které rovněž zhudebňuje, nám bude číst ze svých 
nevydaných rukopisů, připomene svého otce 
E. F. Buriana a matku Zuzanu Kočovou. 
Vstup volný.
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KNIŽNÍ NOVINKA - TAYLOR JENKINS REID: 
SEDM MANŽELŮ EVELYN HUGO
Stárnoucí ikona Evelyn Hugo je konečně připravená povědět světu 
pravdu o svém životě. Když ale ke spolupráci na interview přizve zcela 
neznámou Monique Grantovou, překvapí tím naprosto všechny, a nejvíc 
samotnou Monique. Mladá novinářka pak v pracovně přepychového 
manhattanského bytu fascinovaně poslouchá Evelynin životní příběh.
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8.3. 
8.00 + 10.00
Přednáškový sál 

8.3. 
17.00
Přednáškový sál 

Komunikace na internetu 
a kyberšikana
Interaktivní workshop o úskalích komunikace 
na sociálních sítích. Ve spolupráci s iniciativou 
Digitální zdraví dětí. Vždy pro 2 třídy II. stupně ZŠ.

HRY, SÍTĚ, PORNOGRAFIE
Přednáška pro rodiče, učitele a všechny, které zajímá 
téma bezpečnosti na internetu. Návykovost online 
her, jak zajistit balanc mezi online a offl ine světem, 
jak se vypořádat s digitální závislostí? Přednáší 
Michaela Slussareff, autorka stejnojmenné knihy.



16.3. 
17.00
Přednáškový sál 

Jordánsko
Cestovatelská přednáška 
Vojty Hejduka.
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KNIŽNÍ NOVINKA - JENNIFER L. ARMENTROUT: 
DOTEK JAKO LED
Druhý díl strhující série Dark Elements.
Layla Shawová se zoufale snaží posbírat co nejvíce střípků svého 
zničeného života. Svého nejlepšího přítele Zayna se nadále nesmí 
dotknout kvůli své tajemné síle polibku, který krade duši.

20.3. 
18.15
Přednáškový sál 

22.3. 
10.00
Přednáškový sál 

Večer reprodukované vážné hudby:
L. van Beethoven – Symfonie č. 5 (Osudová) a č. 6 
(Pastorální). Večer připravil a uvádí Jan Bučina.

Bezpečnost na internetu pro seniory
Podvody v online prostředí (reklama, scamy, podvodné  
e-shopy…), na co si dát pozor a jak bezpečně využívat 
internetové služby. Přednáší Doc.PhDr. René Szotkowaki, 
PhD. Zdarma. Registrace na tel. 739 204 986.



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

K
N

IH
O

V
N

A

71

KN
IH

OV
IN

KA

KNIŽNÍ NOVINKA - JAVIER CASTILLO: 
HRA O DUŠI
New York, 2011. Na předměstí je objeveno ukřižované patnáctileté 
děvče a investigativní novinářka Miren Triggsová dostává 
nečekaným způsobem podivnou obálku. Uvnitř je fotka z polaroidu 
a na ní další dospívající dívka, svázaná a s roubíkem. Pod snímkem 
je připsáno jen „GINA PEBBLESOVÁ, 2002.“

23.3. 
17.00
Přednáškový sál 

Snílek Carlos Clary Aldringen
Pokračujeme v přednáškách spisovatele a novináře Rostislava Křivánka, 
sběratele neuvěřitelných příběhů z minulosti našeho kraje. Jedním z nich 
je i příběh vnuka Puškinovy milenky, syna krásné Elisalex a mecenáše 
Českého Švýcarska Edmunda. Od stavby rozhledny, stěhování kostela přes 
Alpy do podkrušnohorských lesů, až po opravy cizích střech…

březen

2023

27.-31.3. 
8.00-12.00
Přednáškový sál 

14.3. 
15.30
Dětské oddělení

Jeden svět na školách
Dopolední projekce pro školy. Informace o programu 
a přihlašování na tel.: 775 124 040.

Výtvarná dílna - jarní sluníčka
Čtení z pohádek + výroba jarního sluníčka. 
Vstup a materiál zdarma. 
+ dál sbíráme obrázky na výstavu:  
Nakreslete obrázek podle knihy, kterou jste v poslední 
době četli. Zúčastnit se mohou všichni! 



Oslavy jarního slunovratu a probouzení 
řírody v Muzeu v přírodě Zubrnice na 
první pohled vypadají, jakoby odsud nikdy 
nezmizely. Vůně tradičních velikonočních 
dobrot, drátkování, zvuk řehtaček i bujaré 
veselí tanečníků z folklorních souborů k to-
muto místu už neodmyslitelně patří a kaž-
doročně přilákají spoustu návštěvníků. 

Vedle ukázky řemesel si můžete projít celý 
skanzen a nakoupit regionální dobroty 
nebo výrobky v některém ze stánků, které 
ke zdejší velikonoční tradici patří. Na děti 
tu čeká divadlo Tondy Novotného a divadlo 
Tyjátr, soutěže a kvízy, také si můžete ozdobit 

svou vlastní kraslici, uplést pomlázku, košík 
nebo se veselit s folklorními soubory Dykyta 
a Horačky. 

Z návsi se vydejte podívat na Zubrnickou 
muzeální železnici, kde si můžete projít 
vagóny a mrknout se i na nádraží. Od 
železnice je pěkná procházka k Valschovu 
mlýnu s expozicí, kde se můžete podívat na 
to, jak dříve mlynářské řemeslo vypadalo. 
Pokud chcete celkový zážitek umocnit 
i stylovým příjezdem do Zubrnic, nenechte 
si ujít  dopravu vlaky Zubrnické museální 
železnice turistické linky T3.

-es-

Tradiční oslavy Velikonoc v Zubrnicích se blíží. Přijďte si osvěžit staré tradice 
a zvyky včetně vynášení Morany, barvení velikonočních vajíček, pečení mazanců 
či zpěvu a tance. Ozdobte si svou kraslici nebo perníček, upleťte pomlázku, 
ochutnejte dobroty připravné na i v kachlových kamnech. Svezte se na koni nebo 
obdivujte zvířátka z Adélčina dvorečku a užijte si u nás krásný jarní den. 

TRADICE OPĚT OŽIJÍ
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#muzeumvprirodezubrnice
www.nmvp.cz 
muzeumzubrnice@nmvp.cz

Využijte jedinečnou možnost dopravy posilovými vlaky Zubrnické museální železnice 
turistické linky T3 a autobusové dopravy DÚK

Muzeum v přírodě Zubrnice
Zubrnice čp. 74, 400 02
Ústí nad Labem

#muzeumvprirodezubrnice
www.nmvp.cz 
muzeumzubrnice@nmvp.cz

Využijte jedinečnou možnost dopravy posilovými vlaky Zubrnické museální železnice 
turistické linky T3 a autobusové dopravy DÚK

Muzeum v přírodě Zubrnice
Zubrnice čp. 74, 400 02
Ústí nad Labem

Velikonoce
v Zubrnicích
1.1.1. — 2.2.2. 4.4.4. 202320232023

#muzeumvprirodezubrnice
www.nmvp.cz 
muzeumzubrnice@nmvp.cz

Využijte jedinečnou možnost dopravy posilovými vlaky Zubrnické museální železnice 
turistické linky T3 a autobusové dopravy DÚK

Muzeum v přírodě Zubrnice
Zubrnice čp. 74, 400 02
Ústí nad Labem

Sobota — 1. 4.
Zvířátka z Adélčina dvorečka
FS DYKYTA z Krásné Lípy
Divadlo Tondy Novotného 
„Kvak a Žbluňk“„Kvak a Žbluňk“

ProgramProgram
pletení košíků a pomlázek / 
malování kraslic / pečení 
mazanců / trh / občerstvení / 
stezka pro dětistezka pro děti

Neděle — 2. 4.
FS HORAČKY
Divadlo TyJátr 
„Proč Hejkala bolí zub“ 

#muzeumvprirodezubrnice
www.nmvp.cz 
muzeumzubrnice@nmvp.cz

Využijte jedinečnou možnost dopravy posilovými vlaky Zubrnické museální železnice 
turistické linky T3 a autobusové dopravy DÚK

Muzeum v přírodě Zubrnice
Zubrnice čp. 74, 400 02
Ústí nad Labem
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SVĚTLO PRO DĚČÍN
POMNÍK JANA PALACHA V DĚČÍNĚ Prosíme, podpořte výstavbu 

interaktivního pomníku 
Jana Palacha a Jana Zajíce.

Umístění: schodiště před evangelickým kostelem v Děčíně
Předpokládaný termín dokončení: 2024
Více info: www.decin.evangnet.cz/jan-palach/

@fsccedecinfsccedecin cce_decindecin@evangnet.cz

25. 2. 1969
Jan Zajíc

19. 1. 1969
Jan Palach

SVĚTLO P

Veřejná sbírkaVeřejná sbírka
č.ú. 296800727/0300
variabilní symbol: 98005202

Mediální partneři:Mediální partneři:

Záštitu nad výstavbou pomníku Jana Palacha převzali předseda 
Senátu Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil Miloš Vystrčil a senátor pro 
Děčínsko Zbyněk Linhart Zbyněk Linhart

Autor pomníku: David VávraDavid Vávra

Tisk:Tisk:



K
Ř

ÍŽ
E

M
 K

R
Á

Ž
E

M
K

Ř
ÍŽ

E
M

 K
R

Á
Ž

E
M

77

SVĚTLO PRO DĚČÍN
POMNÍK JANA PALACHA V DĚČÍNĚ Prosíme, podpořte výstavbu 

interaktivního pomníku 
Jana Palacha a Jana Zajíce.

Umístění: schodiště před evangelickým kostelem v Děčíně
Předpokládaný termín dokončení: 2024
Více info: www.decin.evangnet.cz/jan-palach/

@fsccedecinfsccedecin cce_decindecin@evangnet.cz

25. 2. 1969
Jan Zajíc

19. 1. 1969
Jan Palach

SVĚTLO P

Veřejná sbírkaVeřejná sbírka
č.ú. 296800727/0300
variabilní symbol: 98005202

Mediální partneři:Mediální partneři:

Záštitu nad výstavbou pomníku Jana Palacha převzali předseda 
Senátu Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil Miloš Vystrčil a senátor pro 
Děčínsko Zbyněk Linhart Zbyněk Linhart

Autor pomníku: David VávraDavid Vávra

Tisk:Tisk:



Začínali jste jako malý dívčí oddíl, dnes 
jste středisko Sojčáci. Kolik vás je a jak 
často se scházíte? 
Naše středisko má přes 60 členů všech 
věkových kategorií. Děti se scházejí 
jednou týdně se svými družinami, obvykle 
aspoň jednou za měsíc i s dalšími dětmi 
ze střediska podnikají výlety a výpravy 
do přírody i do města, v létě pak všichni 
společně jedeme na tábor do Lužických hor 
stanovat v indiánských týpí.

Skauting asi není třeba nijak zvlášť 
představovat, ale přeci jen... Jaké aktivity 
se Sojčáky podnikáte?
Ta paleta aktivit je hodně pestrá. Když 
chodíte na fotbal nebo keramiku, je asi 
jasné, čemu se tam budete věnovat. Ale 
skauting je skvělý právě v tom, že jednou 
vyrábíte ptačí budku, jindy vaříte špagety, 
hrajete lakros nebo jdete na bazén a u toho

všeho se učíte jak být druhému lepší ka-
marád, jak převzít zodpovědnost, zkrátka jak 
se stát lepším člověkem. 

Kde v Děčíně sídlíte? Případně kde jsou 
vaše klubovny?
V Děčíně máme jednu základnu a dvě 
klubovny. Nejvíce schůzek a akcí probíhá 
na základně Mauglí v Březinách, která je 
největší. Další schůzky probíhají v klubovně 
v Dolním Oldřichově a v Želenicích, kde má-
me propůjčený ovocný sad s maringotkou.

Momentálně máte dveře otevřené pro 
nové členy. Jaké jsou podmínky vstupu 
k Sojčákům?
Ano, momentálně rádi přijmeme nové členy 
do všech družin. Bereme děti od 7 let, které 
chtějí zažít dobrodružství, přiučit se něco 
zajímavého a užitečného, a najít si nové 
kamarády.                                                                 -es-

Děčínské skautské středisko Sojčáci uvítá nové členy do svých řad. Ať už vaše děti 
baví pobyt venku, tvoření všeho druhu nebo chtějí jen navázat nová přátelství, 
skauting je skvělou volbou. O aktivitách Sojčáků jsme si popovídali s Martinou 
Pilnáčkovou. 

ZAŽIJTE 
DOBRODRUŽSTVÍ 
SE SOJČÁKY 
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Centrum Pivovar Děčín, Sofijská 2, 405 02, Děčín VI
+420 735 036 000  |  www.hopsarium.cz

Cena 549,- Kč

Jedinečná noc 
v Hopsáriu Děčín!

18. 3.2023 
od 17:00 hod.
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KOOPERATIVA NBL • NADSTAVBOVÁ ČÁST • SKUPINA A1 

BASKET BRNO
8. kolo NADSTAVBA A1

13.03.
PO | 18:00

BK OPAVA
7. kolo NADSTAVBA A1

11.03.
SO | 18:00

GEOSAN KOLÍN
5. kolo NADSTAVBA A1

04.03.
SO | 18:00

BK KVIS PARDUBICE
13. kolo NADSTAVBA A1

08.04.
SO | 18:00

NH OSTRAVA
11. kolo NADSTAVBA A1

29.03.
ST | 18:00

SLUNETA ÚSTÍ N. L.
9. kolo NADSTAVBA A1

22.03.
ST | 18:00

ZMĚNA
TERMÍNU
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mob.: 736 429 916, e-mail: shotty@shotty.cz, adresa: Rytířská 77, Děčín 3
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V sobotu 11. 3. 2023
Start závodu v 10.00 hod     
Zadní Telnice v Krušných horách

SKI KLUB TELNICE POŘÁDÁ:    
VEŘEJNÝ LYŽAŘSKÝ ZÁVOD V OBŘÍM SLALOMU

PREZENTACE NA STRÁNKÁCH:

www.telnickyrohlik.cz

GEN
ERÁLN

Í PARTN
ERTELNICKÝ 

ROHLÍK 
2023

TELNICKÝ 
ROHLÍK 
2023



Přemýšlíte o způsobech, jak ušetřit za energie při dnešních vysokých cenách? 
Odpovědí by mohla být fotovoltaika. Jedná se o metodu přeměny slunečního 
záření na elektřinu za pomoci panelů umisťovaných na střechy domů. 
O možnostech a výhodách FVE jsme si popovídali s Petrem Fenclem a Janem 
Böhme z místní fi rmy BF technology. 

BF TECHNOLOGY: 

FOTOVOLTAICKÁ 
ELEKTRÁRNA VÁM 
VYDĚLÁ NA DOVOLENOU

Jaká je historie Vaší fi rmy?
Se společníkem se známe již od studia 
na střední škole (Střední průmyslová 
škola Varnsdorf), kde jsme studovali 
Elektrotechniku a IT technologie. Po střed-
ní škole jsme oba zamířili do Děčína 
na studium ČVUT Jaderné fakulty obor 
Softwarové inženýrství. Já se po studiu 
zaměřil na kariéru a zůstal jsem v Děčíně, 
kde jsem se roky věnoval databázím 
a průmyslové automatizaci v místních 
fi rmách. Kolega (Jan Böhme) studoval dál 
Vysokou školu managementu a udělal 
doktorát z ekonomie. Od roku 2017 jsme 
se věnovali výhradně elektro-instalačním 

pracem, projektům a automatizaci pro Čes-
kou energetiku a průmysl.

Vzhledem k tomu, že jsme oba nadšenci do 
elektromobility a zelené energie, po letech 
jsme se znovu sešli a řekli si, že se budeme 
věnovat FVE v regionu a pomáhat jí rozvíjet, 
protože se jí lokálně nikdo nevěnoval 
a viděli jsme velkou mezeru na trhu. Proto 
jsme založili lokální fi rmu s pobočkami 
v Děčíně a Rumburku. Veškerý případný 
servis a instalaci Vám řešíme my a naši 
kolegové z fi rmy. Naše instalace vystavuje-
me na sociálních sítích Facebook a Insta-
gram a na našem webu BFtechnology.cz



Jako ocenění naší práce bereme kladné 
recenze zákazníků a to, že naši instalaci 
vystavil na svých sociálních sítích výrobce 
střídačů Sermatec jako vzorovou instalaci.

Jaké jsou podle Vás hlavní výhody 
fotovoltaiky?
Největší výhoda fotovoltaiky je, že 
Vám přináší energetickou nezávislost. 
Další obrovskou výhodou je spojení 
s elektromobilitou, kdy můžete jezdit 
kompletně na energii ze sluníčka, kterou 
si sami vyrobíte třeba i na střeše vašeho 
domu. Poslední stránka je ta ekonomická, 
pocítili jsme to všichni při nedávných cenách 
benzínu, nafty a energií obecně. S FVE 
a elektromobiltou jste částečně separováni 
od těchto dopadů na rodinný rozpočet.

Dokáže tato elektrárna plně nahradit 
běžnou dodávku elektrické energie od 
dodavatelů?
Dokáže, ale takovéto použití je pro české 
domácnosti většinou nevýhodné. Ideální 
model v České republice je být připojen 
k síti distributora a v období přebytku ener-
gii posílat zpět do sítě (lze ji prodávat nebo 
ukládat pro budoucí použití). A v období, 
kdy je málo slunečního záření si zase 
nějakou energii ze sítě vzít. Samozřejmě 
to jde realizovat, ale je nutno počítat se 
změnou chování k Vašim spotřebičům 
a více plánovat spotřebu, takzvané souznění 
s přírodou. Proto doporučujeme spíše řešení 
s připojením k síti (kromě míst, kde to 
realizovat nelze).

Lze fotovoltaickou elektrárnu instalovat 
na jakýkoliv obytný objekt nebo jsou 
zapotřebí specifi cké parametry?
Většina obytných objektů nepotřebuje 
žádné speciální úpravy. Řeší se vždy 
životnost střechy, kabelové trasy a umístění 
technologie. Pokud tedy máte malý prostor 
pro baterii a střídač a volné místo na střeše, 
tak to lze většinou realizovat.

Kolik stojí pořízení elektrárny?
Elektrárna o velikosti 10 kWp, včetně 10 kWh 
baterie, nabíjecí stanice pro elektromobil 
a instalace na klíč Vás vyjde na cca 560 tis. Kč 
vč. DPH a po odečtení dotací se dostaneme 
pod 300 tis. Kč. Tyto náklady se u domácnosti, 
která efektivně využívá fotovoltaický systém, 
vrátí do 6 let, a pak Vám elektrárna každý rok 
vydělává například na dovolenou :). Systém 
této velikosti vyrobí ročně cca 10 MWh. 
Oproti jiným společnostem nabízíme pouze 
certifi kované panely Tier 1 a velmi dbáme na 
kvalitu provedených instalací.

Je možné si fotovoltaickou elektrárnu 
někde prohlédnout?
V Krásné Lípě budeme v dubnu otevírat 
ShowRoom a malou fotovoltaickou labo-
ratoř :). Zde Vám ukážeme, jak funguje 
fotovoltaická elektrárna, seznámíme Vás 
s elektromobilitou a ukážeme chytrý dům 
od Loxone. Vše názorně ukážeme a vysvět-
líme. Tuto možnost jsme nikde v okolí 
neviděli a myslíme, že to spoustě lidem 
ukáže veškeré výhody fotovoltaiky.

-es-

BF technology s.r.o.
Obchodní 455/12, Děčín 405 02 

info@bftechnology.cz
 tel.: 776 111 100

www.bftechnology.cz



Labská 19, Děčín 1                                     mobil: 603 465 823
Otevírací doba:     Pondělí - Pátek 10.00 - 18.00       Sobota 9.00 - 12.00

PRODEJ SERVIS PRONÁJEM

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR VYBAVENÍ V KRAJINEJŠIRŠÍ VÝBĚR VYBAVENÍ V KRAJI

LYŽE / BĚŽKY / SNOWBOARDY / BRUSLE

CENY U NÁS PADAJÍ
Z KOPCE DOLŮ

ÁÁÁÁÁÁŽ

CENY U NÁS PADAJÍ 
Z KOPCE DOLŮ

ÁÁÁÁÁÁŽ

SLEVA
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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).

PRODEJ SERVIS PRONÁJEM
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TIP NA VÝLET

ZA BLEDULEMI DO 
SRBSKÉ KAMENICE

Rezervaci Arba najdete na louce v nivě říčky 
Kamenice. Jedná se o malé, ale významné 
území rozprostírající se na rozloze 3,98 hek-
tarů. Území je jako rezervace chráněné od 
roku 1996, předmětem ochrany jsou zdejší 
zachovalá původní společenstva rostlinných 
a živočišných druhů vázaných na louky a pra-
meniště. Jedná se o jeden z nejvýznamněj-
ších mokřadů v regionu.

Asi nejkrásnější přírodní úkaz se zde obje-
vuje časně z jara, a to v podobě kvetoucích 
bledulí. Bílé kvítky pokrývají zdejší louku 
v okolí řeky a jezírka, kam jen oko dohlédne. 
V roce 2016 byly bledule dokonce poprvé 
spočítány za pomoci dronu, celkem jich bylo 
na 46 tisíc! Bledule se zde sčítají už od roku 
1999, nyní už s tím pomáhá moderní tech-
nika. Když se dostatečně nabažíte pohledem 
na bílé květy, můžete se vydat po žluté trase 
kolem jezírka pod skálou a pozdravit zdej-

šího vodníka. U něj se neváhejte občerstvit 
z pramene a pokračujte dále po žluté. 

Trasa vás zavede na vyhlídku Nad jezírkem 
odkud je parádní výhled na Srbskou Kame-
nici. Jen kousíček od vyhlídky se nachází jes-
kyně Kriegsloch. Jeskyni se přezdívá válečný 
domeček, protože v třicetileté válce sloužila 
jako úkryt místním obyvatelům. Přístup do 
jeskyně byl po provaze úzkou skalní štěrbi-
nou. V roce 1896 místní horolezecký spolek 
vysekal ve štěrbině strmé schodiště a jeskyni 
tak zpřístupnil. 

Od jeskyně se vydejte pěšinkou vedoucí 
k místnímu lesnímu divadlu. To bylo vy-
budováno v roce 1924 jako náhrada za už 
dvakrát vyhořelou divadelní scénu ve zdejší 
hospodě a v posledních letech bylo obnove-
no. Z lesního divadla se vydejte po naučné 
stezce Srbská Kamenice zpět do vsi.     -zja, es-

Březen je prvním měsícem jara, kdy ze země 
vylézá čerstvá krása v podobě jarních květů. 
Některé lokality jsou na květy tak bohaté, že 
za nimi jezdí obdivovatelé z širokého okolí. Určitě 
už jste slyšeli například o Pekelském údolí u České 
Lípy, kde zem každoročně pokryjí hotové koberce bledulí 
a sněženek. Podobnou krásu máme ale i u nás, v Českém 
Švýcarsku. Za bledulemi se můžete vydat do rezervace Arba v Srbské 
Kamenici a u té příležitosti objevit některé ze zdejších zajímavostí. 
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Osobně výlety testujeme
a hledáme pro vás ty nejlepší!

OTOČTE ENTER           NÁSLEDUJE

PŘÍLOHA DOMOVNÍČEK


