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PRÁCE PRO LODNÍKY
NA LUCEMBURSKOU PRACOVNÍ SMLOUVU

POKUD HLEDÁTE PRÁCI, OBRAŤTE SE NA SPOLEHLIVÉHO 
A PROFESIONÁLNÍHO PARTNERA TMLG LUX S.À R.L.

O NAŠE ZAMĚSTNANCE SE STARÁME NADSTANDARDNĚ

PRACOVNÍ 

OBLEČENÍ
ZAJISTÍME 

PŘEPRAVU
KOMPLETNÍ 

SERVIS

JSME VÁM K DISPOZICI 24/7 NA POBOČKÁCH NA SLOVENSKU, V ČESKU A LUCEMBURSKU.
JAKO NAŠI ZAMĚSTNANCI ZÍSKÁTE VŠECHNY VÝHODY LUCEMBURSKÉ PRACOVNÍ SMLOUVY

(RODINNÉ PŘÍDAVKY, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A JINÉ).

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

HANA ŠOTTOVÁ
+421 940 996 009
hana.sottova@tmlg.eu

POBOČKA DĚČÍN
Labská 694/21,
405 02 Děčín
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Výročí 100 let od vzniku 
československé plavby 

Před sto lety 13. 6. 1922 byla založena 
Československá plavební akciová společnost 
Labská (ČPSL), současně ale vznikla podob-
ná plavební společnost dunajská a oder-
ská. Rozhodnutí nového státu směřovalo 
k lepšímu zapojení země 
do mezinárodního obcho-
du. Šlo skutečně o vznik 
„národní“ československé 
plavby.  České plavce jste 
tehdy mohli potkat pouze 
u voroplavby a místních 
rejdařů. Českým plaveb-
ním podnikem byla jen 
Pražská paroplavební spo-
lečnost, působící v okolí 
Prahy. Mezinárodní do-
prava po řekách byla v režii 
německých rejdařství a tam
se Češi vyskytovali jen oje-
diněle.  

Nové plavební podniky 
měly velkou podporu státu a českých bank. 
Plavidla získaly v rámci tzv. Versaillské 
smlouvy. Základní dokumenty ke vzniku 
Československa totiž neřešily jen hranice, 
ale také svobodný přístup nového státu 
k moři po Dunaji, Labi a Odře, nezávislá 
přístavní pásma ve Štětíně a Hamburku 
a možnost získání plavidel odkoupením od 
dřívějších provozovatelů.  Od počátku byla 
snaha u nich přednostně zaměstnávat české 
zaměstnance a úřední řeč na generálním 

ředitelství byla přirozeně čeština. Na počát-
ku dvacátých let ale tvořili lodní posádky 
z 90 % Němci, což vycházelo z dovedností 
lodního personálu, pocházejícího obvykle 
z tradičních starých plaveckých rodin. První 
zkušení čeští kapitáni k ČPSL přišli až za 
hospodářské krize v 30. letech z Pražské pa-
roplavby. Firma si své posádky postupně vy-

chovávala ve svém učilišti 
a v provozu.   

Vše změnila až druhá 
světová válka, kdy němečtí 
plavci museli na frontu 
a jejich místa už natrva-
lo  obsadili Češi. Vedení 
labské společnosti se 
v roce 1961 přestěhovalo 
do Děčína, kde vznikla 
nová budova generál-
ního ředitelství. Podnik 
byl prestižním zaměst-
navatelem s čtyřmi tisíci 
zaměstnanci, na lodích, 
v loděnicích i na překladu. 
Devadesátá léta zdánlivě 

znamenala úpadek plavecké profese. Nej-
větší plavební zaměstnavatel propouštěl 
a jeho zaměstnanci hledali práci v zahraničí. 
Dnes působí na vodních cestách Evropy přes 
čtyři tisíce českých plavců a z nich je přes tisíc 
kapitánů. Díky těmto lidem máme být na 
co hrdí a i po sto letech patříme k předním 
plavebním národům Evropy.  

Ing. Vlastimil Pažourek
ředitel Oblastního muzea v Děčíně

Č E R V N O V Ý  Ú V O D N Í K
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AutoAnděl 
 pobočka Děčín

Benešovská 33
 405 02 Děčín

mobil: +420 605 001 200
email: decin@autoandel.cz

nová 
adresa





Naše rma
působí na trhu 

tisku a reklamy
již celých 27 let.

Přijďte nás navštívit
v Ústí n/L nebo Děčíně

a využijte širokou nabídku
našich služeb v tomto oboru.

Tiskneme fotograe,
diplomy, vouchery, plakáty,

svatební oznámení, studentské
práce, prezentace a mnoho dalšího.

Jsme tu pro rmy i širokou veřejnost.
Vytiskneme a navrhneme vše pro reklamu:
etikety, vizitky, brožury, letáky, razítka, bannery,
roll Up, reklamní plachty, desky, magnetické folie.
Vyrábíme a instalujeme polepy aut a výloh.

Kopírujeme, tiskneme
a kompletujeme projektové dokumentace,

bakalářské, diplomové a jiné závěrečné práce.
Vážeme plastové a kovové kroužové  vazby a kalendáře.

Rádi Vám nabídneme výrobu a potisk fotodárků.
Např. hrnečky, polštářky, puzzle, trička, fotoplátna.
Pro Vaše fotograe máme v nabídce různé rámečky 
i v atypických a větších rozměrech. 

Pobočka Ústí n/L Pasáž JEPA
Mírové nám. 101/25, 400 01 Ústí n/L 

Pobočka Děčín OC Pivovar
Sojská  2/3, 405 02 Děčín 

+420 475 200 417 / usti@xeroco.cz +420 412 532 616/decin@xeroco.cz

www.facebook.com/xeroco
www.xeroco.cz

8:00 - 17:007:00 - 17:00
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„Jurský svět: Nadvláda“ je dlouho očekávaným pokračováním Jurského světa – Zániku 
říše z roku 2018 ve 146 minut trvající stopáži plné akce a dobrodružství. Příběh fi lmu 
Jurský svět: Nadvláda se odehrává čtyři roky po zániku ostrova Isla Nubar, původního 
domova oživlých jurských tvorů. Ti se mezitím začali kontrolovaně i nekontrolovaně 
rozmnožovat a v důsledku toho si lidé museli zvyknout na jejich přítomnost v jejich 
ekosystému, i na to, že už patrně nestojí na vrcholu potravního řetězce. Existují lidé, kteří 
chtějí tuhle novou ohromnou sílu zneužít pro svůj prospěch, a na druhé straně lidé, jež 
jim v tom chtějí zabránit a snaží se udržet svět v maximální možné rovnováze. Ve snímku 
se objeví  Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jake Johnson, Laura Dern, Sam Neill, Jeff 
Goldblum, BD Wong, Dichen Lachman, Daniella Pineda a další.

Premiéra 9.6. | více na str. 18
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Film Baze Luhrmanna “Elvis” o životě a hudbě Elvise Presleyho (Austin Butler) z pohledu 
jeho komplikovaného vztahu s tajemným manažerem, plukovníkem Tomem Parkerem 
(Tom Hanks). Příběh se zabývá složitou dynamikou mezi Presleym a Parkerem, která trvá 
více než 20 let, od Presleyho vzestupu ke slávě až po jeho nebývalou slávu, na pozadí 
vyvíjející se kulturní krajiny a ztráty nevinnosti v Americe. Ústřední postavou této cesty 
je jedna z nejvýznamnějších a nejvlivnějších osob v Elvisově životě, Priscilla Presleyová 
(Olivia DeJonge). „Je to můj typický fi lm, něco jako Moulin Rouge, který jsem natočil 
v roce 2001. Ale tenhle jsem sledoval více pohledem reálného světa. Myslím, že díky 
tomu bude divákům bližší. 

Premiéra 25.6. | více na str. 22



SEZÓNA 2021/22
NEJVĚTŠÍ OPERNÍ HVĚZDY 
VE VAŠEM KINĚ

HAMLET / BRETT DEAN              
Sobota 4. 6. /18.45/

USA / 2022 / premiéra / přímý přenos / titulky / 195' / 300,- Kč   
Po světové premiéře opery Hamlet od australského skladatele Bretta Deana na 
Glyndebournském festivalu v roce 2017 napsal britský Guardian: “Nové opery obvykle 
nemají tak skvělý zvuk. ... Shakespeare je hozenou rukavicí mnoha skladatelům, kteří 
by ji neměli vždycky zvedat, ale Deanův Hamlet to zvládl s grácií.” Režie: N. Armfi eld.
Obsazení: B. Rae, S. Connolly, aj.
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QUEEN - THE STORY 
- VLADIMÍR HRON AND THE DROPS
Pátek 3. 6. /19.00/ KONCERT

90' / 199,- Kč   
Vladimír Hron, Honza Doskočil, Tomáš Burian, 
Filip Vavřička, Honza Grünwald.
Od počátků až po "Live Aid"! Oslava hudebního génia 
Freddieho Mercuryho a skupiny Queen.



14

K
IN

O

Kde je Anne Franková
Vyšehrad: Fylm

17.30
20.00

St 1.6.

Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství | dab.
Morbius | titulky

17.00
20.00

St 8.6.

Jurský svět: Nadvláda | dabing
Dva světy

17.00
20.00

St 15.6.

Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství | dab.
Po čem muži touží 2

17.00
20.00

Út 7.6.

Známí neznámí
Jurský svět: Nadvláda | titulky

10.00
17.00

Út 14.6.

Zakletá jeskyně
Pánský klub

17.30
20.00

Čt 2.6.

Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství | tit.
Jurský svět: Nadvláda | titulky

17.00
20.00

Čt 9.6.

Rakeťák 
Andílci za školou

17.30
20.00

Čt 16.6.

Kde je Anne Franková
Hamlet / Brett Dean | Opera MET

16.00
18.45

So 4.6.

Jurský svět: Nadvláda | titulky
Po čem muži touží 2

17.00
20.00

Pá 10.6.

Po 6.6. Tutanchamon - poslední výstava | dokument19.00

Po 13.6. Atentát | Podmokelský fi lmový klub19.00

Pá 3.6. QUEEN - The Story - Vladimír Hron and The Drops19.00

So 11.6. Náměsíčníci
Jurský svět: Nadvláda | dabing
Pánský klub

14.30
17.00
20.00

Ne 12.6. Náměsíčníci
Jurský svět: Nadvláda | dabing
Pánský klub

14.30
17.00
20.00

Ne 5.6. Zakletá jeskyně
Pánský klub
Vyšehrad: Fylm

15.00
17.30
20.00
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Po 27.6. O slavnosti a hostech | Podmokelský filmový klub19.00

Top Gun: Maverick | titulky
Kdyby radši hořelo

17.30
20.00

St 22.6.

Párty Hárder: Summer Massacre
Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství | tit.

17.30
20.00

St 29.6.

Prezidentka
Párty Hárder: Summer Massacre

17.30
20.00

Čt 23.6.

Mimoni 2: Padouch přichází 
Elvis

17.30
20.00

Čt 30.6.

Prezidentka
Párty Hárder: Summer Massacre

17.30
20.00

Pá 24.6.

Pánský klub
Sibyl

17.30
20.00

Út 28.6.

Andílci za školou
Tralala

17.30
20.00

Pá 17.6.

Ne 19.6. Rakeťák 
Kdyby radši hořelo
Tralala

15.00
17.30
20.00

Út 21.6. Betlémské světlo
Kde je Anne Franková
Top Gun: Maverick | dabing

10.00
17.30
20.00

So 18.6. Rakeťák 
Kdyby radši hořelo
Tralala

15.00
17.30
20.00

So 25.6. Ježek Sonic 2
Prezidentka
Elvis

15.00
17.30
20.00

Ne 26.6. Rakeťák
Prezidentka
Elvis

15.00
17.30
20.00



1., 5. 6. | st, ne /20.00/VYŠEHRAD: FYLM       
KOMEDIE / SPORTOVNÍ

ČR / 2022 / repríza / 105' / 15+ / 120,- Kč. Od chvíle, kdy jsme Julia 
Lavického  viděli naposledy (ano, bylo to tehdy, když „prodal" zápas, ale 
zapomněl na to a dal krásný gól), uběhl více než rok. Lavi je, jak by řekl 
jeho agent Jarda, pořád stejný dement, ale začalo se mu konečně dařit. 
Režie: M. Kopp, J. Štáfek. Hrají: J. Štáfek, J. Prachař, O. Pavelka, aj.

ČR / Slovensko / 2022 / premiéra / 98' / 140,- Kč, děti 120,- Kč      
Pohádka Zakletá jeskyně vypráví pověst o zázračné jeskyni, v níž jsou uložené 
vzácné poklady. Je mezi nimi i obyčejná sůl, kterou lidé potřebují nejvíce. 
Jsou zde však i drahokamy, ale toho, kdo by chtěl některý z nich odnést, 
postihne dávná kletba. Režie: M. Čengel Solčanská. Hrají: M. Igonda, aj.

2., 5. 6. | čt /17.30/ ne /15.00/ZAKLETÁ JESKYNĚ              
POHÁDKA / FANTASY / RODINNÝ  

BEL / FR / IZR / LUC / NZ / 2021 / premiéra / dab. / 99' / 120,- Kč, 
děti 100,- Kč. Kitty, imaginární kamarádka Anny Frankové, které toto 
děvče věnovalo svůj deník, zázračně ožívá v dnešním Amsterdamu. 
Kitty se vydává na horlivé pátrání po Anně. Dobrodružná cesta začíná. 
Režie: A. Folman.

1., 4., 21. 6. | st /17.30/ 
so /16.00/ út /17.30/

KDE JE ANNE FRANKOVÁ      
ANIMOVANÝ / HISTORICKÝ   

        = TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)        = TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)
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KY MARGOT ROBBIE HVĚZDOU NOVÝCH
DANNYHO PARŤÁKŮ
Herečka Margot Robbie (Sebevražedný oddíl, Focus) se v příštích pár 
letech nezastaví. Vedle toho, že ji chtějí producenti Pirátů z Karibiku 
do nového fi lmu, tak se nyní upsala také rebootu Dannyho parťáků 
od režiséra Jaye Roache (Ségry, Šokující odhalení). Snímek se má 
odehrávat v 60. letech minulého století .



USA / 2022 / repríza / 127' / 12+ / dab., tit. / 150,- Kč   
Ve snímku „Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství“ fi lmový 
svět studia Marvel otvírá brány do paralelních světů a dává do nich 
nahlédnout jako nikdy předtím. Režie: S. Raimi. Hrají: B. Cumberbatch, 
E. Olsen, B. Wong, X. Gomez, Ch. Ejiofor, aj.

ČR / 2022 / repríza / 95' / 130,- Kč.  Po čem muži touží 2 je volným 
pokračováním úspěšné komedie Po čem muži touží, která se stala 
divácky nejúspěšnějším českým snímkem roku 2018. Tento fi lm je opět 
humorným pohledem na střet mužského a ženského světa a hledání jejich 
vzájemného porozumění. Režie: R. Havlík. Hrají: J. Langmajer, M. Taclík, aj.

Itálie / 2022 / premiéra / 90' / titulky / 100,- Kč   
Psalo se 26. listopadu 1922, když britský egyptolog Howard Carter skrze 
malou dírku ve zdi poprvé nahlédl do v podstatě neporušené hrobky 
faraona Tutanchamona. Režie: E. Pagano. Hrají: Iggy Pop (vypravěč), 
M. Agnelli (vypravěč).

2., 5., 11., 12., 28. 6. | čt /20.00/ ne /17.30/ 
so, ne /20.00/ út /17.30/

PÁNSKÝ KLUB              
KOMEDIE 

ČR / 2022 / premiéra / 89' / 12+ / 130,- Kč    
Terapie pro „eroticky závislé“ svede dohromady naprosto nesourodou 
pětici. Sezení výstředních účastníků probíhají pod taktovkou atraktivní, 
ale nepříliš zkušené psycholožky Lindy, které se terapie brzy vymkne 
z rukou. Režie: M. Balcar. Hrají: K. Hrušínská, J. Mádl, M. Šteindler, aj.

TUTANCHAMON - POSLEDNÍ VÝSTAVA         
DOKUMENTÁRNÍ 

6. 6. | po /19.00/

DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU 
ŠÍLENSTVÍ AKČNÍ / FANTASY 

7., 9. 6. | út, čt /17.00/

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2         
KOMEDIE 

7., 10. 6. | út, pá /20.00/

        = TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)        = TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)
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9. – 12., 14., 15. 6. | čt /20.00/ 
pá, so, ne, út, st /17.00/ 

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA      
AKČNÍ / DOBRODRUŽNÝ / SCI-FI    

USA / 2022 / prem. / 147' /dab., tit. / 12+ / 3D 150,- Kč, 2D 140,- Kč
Dinosauři žijí mezi námi. Velkolepá tečka za Jurským parkem a Jurským 
světem hledá odpověď na otázku, zda bychom mezi dinosaury přežili 
i my. Režie: C. Trevorrow. Hrají: Ch. Pratt, B. Dallas Howard, S. Neill, 
L. Dern, J. Goldblum, D. Wise, aj.

Něm. / Rak. / 2022 / prem. / 85' / dab. / 130,- Kč, děti 110,- Kč
Někdy je lepší svou malou sestřičku poslouchat! Když starší brácha Petr 
jedné noci zjistí, že jeho sestra Anna zmizela, uvědomí si, že její bláznivý 
příběh o mluvícím broukovi nebyl vymyšlený. Anna byla unesena zlým 
Měsíčním mužem. Režie: A. Samadi Ahadi, Hrají: M. Převrátil, aj.

11. – 12. 6. | so, ne /14.30/NÁMĚSÍČNÍCI            
ANIMOVANÝ / RODINNÝ 

USA / 2022 / repríza / 104' / 12+ / titulky / 100,- Kč. Na stříbrné 
plátno přichází jeden z nejpodmanivějších a nerozporuplnějších hrdinů 
fi lmového 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.

8. 6. | st /20.00/MORBIUS     
AKČNÍ / HOROR / SCI-FI / THRILLER 

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

8., 29. 6. | st /17.00/ st /20.00/FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA 
TAJEMSTVÍ DOBRODRUŽNÝ / RODINNÝ / FANTASY    

USA / 2022 / repríza / 143' / dabing, titulky / 130,- Kč       
Profesor Albus Brumbál ví, že mocný temný kouzelník Gellert Grindelwald 
je na cestě převzít moc nad kouzelnickým světem. Protože není schopen ho 
zastavit sám, pověří magizoologa Mloka Scamandera, aby vedl neohrožený 
tým kouzelníků. Režie: D. Yates. Hrají: E. Redmayne, aj.
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Francie / 2021 / premiéra / 107' / titulky / 12+ / 110,- Kč        
Uznávaná spisovatelka v podání jedinečné Juliette Binoche chce svou 
novou knihu věnovat vrstvě sociálně slabších. Aby látku zpracovala 
co nejautentičtěji, nechává se v utajení najmout jako uklízečka. 
Režie: E. Carrère. Hrají: J. Binoche, Louis-Do de Lencquesaing, aj.

USA / 2022 / premiéra / 105' / dabing / 3D 150,- Kč, děti 130,- Kč, 
2D 130,- Kč, děti 110,- Kč. Příběh mladého astronauta Buzze Rakeťáka, 
který se poté, co se svým velitelem a posádkou ztroskotá na nepřátelské 
planetě, snaží najít cestu domů skrze prostor a čas a zároveň čelí hrozbě 
ohrožující bezpečnost vesmíru. Režie: A. MacLane. Hrají: Ch. Evans, aj.

ČR / Slovensko / 2021 / repríza / 95' / 12+ / 60,- 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.

13. 6. | po /19.00/ATENTÁT          
HISTORICKÝ / VÁLEČNÝ 

Československo / 1964 / 100'  / 12+ / 90,- Kč. Jiří Sequens se během 
své režisérské kariéry hned dvakrát ohlédnul za obdobím heydrichiády. 
Zatímco normalizační fi lm Ta chvíle, ten okamžik (1981) byl poplatný 
dobovému výkladu událostí, Atentát z roku 1964 se obešel bez zmínky 
o komunistickém odboji. Režie: J. Sequens. Hrají: R. Brzobohatý, aj.

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ            
KOMEDIE

14. 6. | út /10.00/ 

DVA SVĚTY              
DRAMA

15. 6. | út /20.00/ 

RAKEŤÁK              
ANIMOVANÝ / DOBRODRUŽNÝ / RODINNÝ  

16., 18., 19., 26. 6. | čt /17.30/
so, ne, ne /15.00/ 

        = TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)        = TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)
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18., 19., 22. 6., 2. – 3. 7.
so, ne /17.30/ st, so, ne /20.00/ 

KDYBY RADŠI HOŘELO     
KOMEDIE / DRAMA  

ČR / 2022 / premiéra / 84' / 12+ / 120,- Kč     
Standa a Bróňa jsou dobrovolní hasiči na jedné malé vesnici. Zatímco se 
nešikovný Standa těší na brzké narození syna, jeho starší kamarád Bróňa, 
který je pro Standu vzorem, již nemá radost ze života, protože mu nedávno 
zemřela manželka. Režie: A. Koloman Rybanský. Hrají: M. Isteník, aj.

ČR / 2022 / premiéra / 91' / 100,- Kč. Málokteré pohoří v České republice 
poznamenala činnost člověka tak, jako Jizerské hory. Přestože dnes patří 
k často vyhledávaným cílům turistů, skrývají i mnohá tajemství, za kterými 
se tvůrci vydali. Natáčeli nejmodernějšími technologiemi jak na české, 
tak polské straně hor. Režie:  V. Kuna. Hrají: V. Kuna.

20. 6. | po /19.00/JIZERSKÉ HORY       
DOKUMENTÁRNÍ   

Francie / 2021 / premiéra / 103' / titulky / 12+ / 110,- Kč
Čtyřicátník Tralala se živí jako pouliční zpěvák v Paříži. Jednoho večera potká 
mladou ženu, která mu, předtím než opět zmizí, zanechá jen jedno jediné 
poselství: „Hlavně nebuďte sám sebou.“ Režie: A. Larrieu, Jean-Marie Larrieu. 
Hrají: Maïwenn, M. Amalric, M. Thierry, D. Lavant, aj.

17. – 19. 6. | pá, so, ne /20.00/TRALALA        
MUZIKÁL 

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

16. – 17. 6. | čt /20.00/ pá /17.30/ANDÍLCI ZA ŠKOLOU                 
MUZIKÁL / RODINNÝ 

ČR / 2022 / premiéra / 98' / 140,- Kč   
Deváťačka Nikola se spolu se svojí mladší sestrou Anetou a jejich otcem 
stěhují do nového města. S tím souvisí změna školy a hledání si nových 
kamarádů. Nikola nastupuje do deváté třídy, do pro ni nepřátelského 
prostředí, kde si musí vydobýt svoje místo. Režie: J. Lengyel. Hrají: P. Kolář, aj.
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NOVÝ SPORTBAR 
v Děčíně!

28. října 225/1
sportovní přenosy • kurzové sázky • číselné loterie



ČR / 2022 / premiéra / 97' / 12+ / 140,- Kč. Kateřina Čechová (Anna 
Geislerová), historicky první česká prezidentka, má za sebou rok v úřadu. 
Je zahlcená prací: její program je každý den nabitý k prasknutí. Občas by 
si chtěla v klidu odpočinout bez pozornosti celé republiky. Jednoho dne 
se odhodlá k riskantnímu kousku. Režie: R. Havlík. Hrají: A. Geislerová, aj.

ČR / 2022 / premiéra / 100' / 15+ / 120,- Kč     
Další nejstrašnější mejdan v historii fi lmu. Režisér Martin Pohl, známý 
jako kontroverzní rapper Řezník nebo jako autor Mártyho frků, natočil 
pokračování své kultovní a extrémně nekorektní komedie Párty Hárd. 
Režie: M. Pohl. Hrají: D. Žáček, J. Bohatý, A. Ernest, aj.

USA / 2022 / repríza / 131' / 12+ / dabing, titulky / 140,- Kč     
Pete „Maverick“ Mitchell (Tom Cruise) k smrti rád pilotuje stíhačky. 
Dokonce tak, že se už přes třicet let úspěšně brání povýšení ve strukturách 
amerického letectva, protože to by ho z kokpitu vyhnalo do vyhřáté 
kanceláře. Režie: J. Kosinski. Hrají: T. Cruise, J. Connelly, M. Teller, aj.

21. 6. | út /10.00/BETLÉMSKÉ SVĚTLO            
KOMEDIE

ČR / 2022 / repríza / 99' / 50,- 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.

TOP GUN: MAVERICK              
AKČNÍ / DRAMA  

21., 22. 6. | út /20.00/ st /17.30/

PREZIDENTKA            
KOMEDIE / ROMANTICKÝ  

23. – 26. 6., 1., 2. 7. | čt, pá, so, ne /17.30/ 
pá /20.00/  so /17.30/ 

PÁRTY HÁRDER: SUMMER MASSACRE           
KOMEDIE

23., 24., 29. 6.
čt, pá /20.00/ st /17.30/ 

        = TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)        = TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)
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28. října 225/1
sportovní přenosy • kurzové sázky • číselné loterie



27. 6. | po /19.00/ O SLAVNOSTI A HOSTECH       
MELODRAMA 

Československo / 1966 / 68' / 90,- Kč. Druhým filmem Jana Němce po 
existenciálním válečném dramatu Démanty noci bylo subversivní podobenství 
O slavnosti a hostech. Skupina přátel, ztvárněných předními osobnostmi 
tehdejší československé intelektuální scény, přichází na narozeninovou oslavu 
vlivného muže. Režie: J. Němec. Hrají: I. Vyskočil, J. Klusák, aj.

Francie / 2022 / premiéra / 99' / titulky / 12+ / 110,- Kč 
Sibyl je bývalá spisovatelka, ze které se stala psychoterapeutka. V momentě 
profesního opotřebování, kdy ji pohltí touha opět psát, se rozhodne 
opustit většinu svých pacientů. Zatímco hledá inspiraci, objeví se Margot 
– nevyrovnaná mladá herečka. Režie: Justine Triet. Hrají: V. Efi ra, aj.

28. 6. | út /20.00/SIBYL       
DRAMA / KOMEDIE    

USA / Austrálie / 2022 / premiéra / 159' / titulky / 12+ / 130,- Kč. 
Film Baze Luhrmanna Elvis o životě a hudbě Elvise Presleyho (Austin Butler) 
z pohledu jeho komplikovaného vztahu s tajemným manažerem, plukovníkem 
Tomem Parkerem (Tom Hanks). Příběh se zabývá složitou dynamikou mezi 
Presleym a Parkerem, která trvá více než 20 let. Režie: B. Luhrmann. 

25., 26., 30. 6., 3. 7. | so, ne, čt /20.00/ 
ne /17.00/

ELVIS         
ŽIVOTOPISNÝ / DRAMA / HUDEBNÍ 

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

25. 6. | so /15.00/JEŽEK SONIC 2                   
AKČNÍ / DOBRODRUŽNÝ / KOMEDIE / RODINNÝ   

USA / Japonsko / 2022 / repríza / 122' / dab. / 120,- Kč, děti 100,- Kč     
Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám. 
A protože před dvěma lety zazářil i na fi lmovém plátně, vrací se do kin 
s dalším dobrodružstvím. Režie: J. Fowler. Hrají: T. Sumpter, J. Carrey, 
B. Schwartz, I. Elba, J. Marsden, N. Rothwell, S. Moore aj.
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30. 6., 1. – 3. 7.
čt, pá /17.30/ so /15.00/ pá /14.30

MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ              
ANIMOVANÝ / DOBRODRUŽNÝ / KOMEDIE / RODINNÝ 

USA / 2022 / premiéra / 88' / dabing / 140,- Kč, děti 120,- Kč      
Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná fi lmová série se vrací do kin v tom 
naprosto nejzásadnějším momentu. Ve fi lmu Mimoni: Padouch přichází 
se konečně dozvíme, jak došlo k nerozlučnému spojení Mimoňů 
a superpadoucha Grua. Režie: K. Balda, B. Ableson. Hrají: P. Coffi n, aj.

K
IN

O

Kontakt: Kino Sněžník, tel.: 412 531 431 – Po-Ne 15.00-20.00

LETNÍ KINO NA ZÁMKU

6. 7. – 14. 8.

Řekni to psem, Th or: Láska jako hrom, 

Hádkovi, Velká premiéra, aj.
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Letní 
štace 22

květen—červenec

muzeum, koupaliště, hrad, 
divadlo a ještě někde

premiéra Mluviti pravdu ✺ Najal jsem si vraha ✺ Černá sanitka ✺ Anšlus
Sen noci svatojánské ✺ Pábitelé ✺ Býk Ferdinand ✺ Pan Theodor Mundstock

Bratrstvo kočičí pracky ✺ Harila aneb Čtyři z punku a pes ✺ Ronja, dcera loupežníka

Kompletní program a vstupenky ✸ cinoherak.cz ✸
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Končí sezóna 2021/2022 a už se 
připravuje sezóna nová. Jaké novinky 
přinese? 
Podařilo se mi sestavit báječný podzimní 
program z drtivé většiny z nově vzniklých 
inscenací a jsem na něj patřičně pyšný. 
V Éčku budou hvězdy od Simony Stašové 

přes Lukáše Vaculíka, Lucku Vondráčkovou 
až po Michala Dlouhého. Ale nabídneme 
také exkluzivní muzikál Cabaret. D1 
je parádně namíchaná a zahájí celou 
sezónu dramatizací románu Vojna a mír 
od L. N. Tolstého. V D2 zahájíme po létech 
Divadlem J. K. Tyla z Plzně, a to jejich divácky 

Letošní divadelní sezóna končí, ale za rohem už čeká další. Městské divadlo Děčín 
připravilo pro stávající i nové abonenty katalog na rok 2022/2023 a určitě je na 
co se těšit. O předplatném i novinkách jsme si popovídali s ředitelem MgA. Jiřím 
Antonínem Trnkou.

DIVADLO DĚČÍN 
MÁ NOVÝ KATALOG 
PŘEDPLATNÉHO
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veleúspěšným muzikálem Sweeney Todd. 
No a v D3 budou krom půl roku slibovaného 
moderního Hamleta z Městských divadel 
pražských legendární soubory Dejvického 
divadla, Divadla Petra Bezruče z Ostravy  
a dalších výjimečných souborových divadel.  
 
Všechno se zdražuje. Budete zvedat ceny 
předplatného a vstupenek na volnou 
kasu i u nás v divadle? 
Rostou ceny všeho a bohužel se to dotýká  
i divadelních produkcí. Také ceny za dopravu 
kulis, kostýmů a herců k nám do divadla 
nepříjemně vystřelily. Nerad, ale musím 
na tuto skutečnost reagovat zvýšením jak 
cen abonmá tak cen vstupenek ve volném 
prodeji. Nicméně v porovnání s cenami 
představení například v Praze jsme pořád 
pro naše diváky velmi přijatelní. 
 
Dle Vašich slov je možné, že ceny 
volných vstupenek v průběhu roku ještě 
porostou, a proto je výhodné zakoupit 
předplatné, jehož cena zůstane fixní. Je 
to tak?  
Pokud dále porostou ceny všeho, porostou 
určitě i naše náklady. Jenom vytopit divadlo 
bude v zimě extrémně drahé. Takže růst cen 
našich vstupenek nevylučuji, ano. Nicméně 
když si koupíte předplatné, jednou jste 
zaplatili a cena je fixní po celou sezónu. 
Samozřejmě je předplatné cenově výhodné 
už při cenách současných. 
 
Pro abonenty je přichystána také drobná 
sleva. Jaké jsou podmínky pro její 
získání? 
Pokud si abonmá zakoupíte do 1. července, 
získáte slevu pět procent. Pokud jste třeba 
pár a spočítáte si to, je to už docela zajímavá 
sleva. 

Na jaké typy představení se mohou diváci 
těšit v jednotlivých předplatitelských 
skupinách? Stávající abonenti to 

samozřejmě už znají, ale pro nové 
předplatitele to může hrát v rozhodování 
velkou roli. 
Udržujeme stále rozpětí všech žánrů – 
od vysokých po nízké, od baletu až po 
nový cirkus, od opery přes operetu až po 
muzikál, od klasické tragédie a komedie 
až po avantgardu a zcela moderní divadlo. 
V našem katalogu předplatného jsou 
skupiny podrobně popsány. Ale kdyby 
někdo potřeboval poradit, velice rád se 
toho ujmu osobně, kontakty máme na 
webovkách. 
 
Bude divadlo přes léto odpočívat nebo 
jsou v plánu například venkovní akce, 
podobně jako tomu bylo loni, kdy 
probíhaly koncerty, stand-upy a další 
vystoupení u kašny před divadlem? 
Určitě je po celé této sezóně naplánována 
řada oprav uvnitř i vně budovy. Malé 
divadelní léto byla vloni zcela unikátní 
a těžko zopakovatelná příležitost. Celou 
předchozí sezónu jsme nehráli a publikum 
bylo vyhládlé. Navíc Teplická ulice byla v létě 
rozkopaná, tudíž zde večer nepanoval žádný 
provoz, který by rušil venkovní produkci. 
Proto jsme to ve spolupráci s Pivovarem 
Nomád vloni udělali. Letos jsme ovšem 
odehráli sezónu celou a po Teplické budou 
oproti loňsku v létě jezdit auta a autobusy, 
takže by produkce byla rušena. Před 
divadlem už to zkrátka nejde. Nicméně 
byla zde snaha tuto produkci přesunout do 
podzámčí k Pivovaru Nomád. Taková akce 
s volným vstupem na osm letních večerů 
nejde udělat bez dotací. Mrzí mě to, ale 
musím říci, že projekt letos nebude zřejmě 
podpořen tak, aby ho šlo realizovat. Obávám 
se proto, že letos v Děčíně zůstaneme bez 
těchto středečních večerů se Stand-upy  
a koncerty.  

Děkuji za rozhovor.                                           -es-



28

D
IV

A
D

L
O



29

D
IV

A
D

L
O



30

D
IV

A
D

L
O



31

D
IV

A
D

L
O



32

D
IV

A
D

L
O



33

D
IV

A
D

L
O



34

D
IV

A
D

L
O



35

D
IV

A
D

L
O



AUSTRALANKY 
SISSOS JIŽ VYHLÍŽÍ
ROGALO DC

Jak se dvě sestry z Austrálie dostaly až na Rogalo DC v Čechách? Cesty hudby 
jsou nevyzpytatelné a my jsme rádi, že ta jejich vede právě k nám :). Steph 
a Georgie tvoří akustické duo, které má zkušenosti s koncertováním v různých 
koutech světa. Momentálně žijí v Berlíně a v červnu se opět objeví na několika 
koncertech v naší domovině (26.6. v Děčíně). Jak samy říkají, na koncerty se moc 
těší. A kde by si zahrály úplně nejraději? To se dozvíte v rozhovoru (rozhovor byl 
veden v angličtině, pozn. red.).
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Jste původem z Austrálie, ale své místo jste 
našly v Evropě. Jak se to stalo?
Naše domovská země, Austrálie, má určitě co 
nabídnout. Ale skutečnost, že je v Evropě tolik 
různých zemí, jazyků, kultur a přitom jsou 
tak blízko u sebe, je pro dvě sestry ze Sydney 
stále velmi fascinující. Je to ideální místo pro 
cestování, sdílení naší hudby, učení se jazyku 
a poznávání úžasné rozmanitosti na jednom 
místě. 

Právě probíhá jarní turné Sissos, které 
začalo v Berlíně. V červnu plánujete 
nějakou dobu zůstat v České republice. Co 
vás sem přivedlo? 
V České republice vystoupíme už potřetí. Náš 
booking agent nás loni v létě spojil s jedním 
koncertním místem a od té doby 
už jsme navázaly další spolupráce 
a potkaly spoustu nadšených a přá-
telských lidí, kteří pracují v kultuře. 
Milujeme to tady a vždy se těšíme, 
až se sem zase vrátíme. 

Máte před vystoupením v Česku 
nějaká očekávání?
Jsou dvě věci, které jsme o Česku 
věděly, než jsme sem přišly. Že je 
zde opravdu hodně hradů a že 
bychom měly ochutnat uzené sýrové nitě. 
Můžeme potvrdit, že jsou vynikající :).

Jaký je váš hudební styl? Máte nějaké 
vzory?
Hrajeme folk/soulovou hudbu. Milujeme 
vyprávění příběhů, výrazný zpěv a vokální 
harmonii. Našimi nejobdivovanějšími umělci 
jsou Bob Dylan, Amy Winehouse, First Aid Kit, 
Patty Smith a Simon & Garfunkel.

Jste sestry, které spolu hrají a zpívají. Kdy 
jste se rozhodly společně vystupovat před 
publikem?
Ve skutečnosti to bylo mnohem později, než 
si většina lidí myslí. Poprvé jsme hrály jako 

duo až v roce 2018. Většinu naší kariéry jsme 
vystupovaly jako sólové umělkyně.

Je to práce na plný úvazek nebo máte  
i jinou kariéru?
Žijeme hudbou. Vystupování zabírá většinu 
našeho času, ale zabýváme se i dalšími aspekty 
umělecké branže, jako například bookingem, 
psaním, nahráváním, zvukařinou či pořádáním 
akcí. Hudba je náš život, naše práce a nemohlo 
by tomu být jinak.

Jak jste strávily „covidové prázdniny“? 
Covid jsme trávily tak, že jsme se více 
zaměřovaly na naši techniku   a rozšiřovaly své 
muzikantské dovednosti. Obě máme u sebe 
doma vyhrazenou místnost plnou nástrojů, 

takže lockdown pro nás obě znamenal větší 
ponoření právě do hudby. Steph se zaměřila 
na bicí a Georgie zase na sólovou kytaru a klavír. 

Máte nějaké oblíbené místo, kde rády 
vystupujete?
Nemáme úplně jasného favorita, ale baví nás 
hrát na malých a intimních koncertech, jako 
jsou koncerty v obýváku nebo v jazzových 
klubech. Milujeme spojení s publikem a ty 
nejkouzelnější okamžiky pocházejí právě z ma-
lých vystoupení v rohu útulného baru. 

A místo, kde byste si přály vystoupit?
Na to existuje jediná odpověď. Colours of 
Ostrava :).                                                                       -es-
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Rogalo
 DCSmetanovo nábřeží, Děčín

nebo na www.mala-pariz.cz/Rogalo DC. 

Projekt Rogalo DC je finančně zajištěn Statutárním městem Děčín - děkujeme!
Pořádá Malá Paříž z.s.  Změna programu vyhrazena.

již 7. ročník

PROGRAM NA ČERVEN

PRO AKTUÁLNÍ PROGRAM SLEDUJTE FACEBOOK

Kulturní projekt Rogalo DC se koná každou neděli až do 18. září!

www.mala-pariz.cz/Rogalo DCwww.mala-pariz.cz/Rogalo DCwww.mala-pariz.cz/Rogalo DC. 

PRO AKTUÁLNÍ PROGRAM SLEDUJTE FACEBOOKPRO AKTUÁLNÍ PROGRAM SLEDUJTE FACEBOOKPRO AKTUÁLNÍ PROGRAM SLEDUJTE FACEBOOKPRO AKTUÁLNÍ PROGRAM SLEDUJTE FACEBOOKPRO AKTUÁLNÍ PROGRAM SLEDUJTE FACEBOOKPRO AKTUÁLNÍ PROGRAM SLEDUJTE FACEBOOKPRO AKTUÁLNÍ PROGRAM SLEDUJTE FACEBOOKPRO AKTUÁLNÍ PROGRAM SLEDUJTE FACEBOOKPRO AKTUÁLNÍ PROGRAM SLEDUJTE FACEBOOKPRO AKTUÁLNÍ PROGRAM SLEDUJTE FACEBOOKPRO AKTUÁLNÍ PROGRAM SLEDUJTE FACEBOOKPRO AKTUÁLNÍ PROGRAM SLEDUJTE FACEBOOKPRO AKTUÁLNÍ PROGRAM SLEDUJTE FACEBOOKPRO AKTUÁLNÍ PROGRAM SLEDUJTE FACEBOOKPRO AKTUÁLNÍ PROGRAM SLEDUJTE FACEBOOKPRO AKTUÁLNÍ PROGRAM SLEDUJTE FACEBOOKPRO AKTUÁLNÍ PROGRAM SLEDUJTE FACEBOOKPRO AKTUÁLNÍ PROGRAM SLEDUJTE FACEBOOKPRO AKTUÁLNÍ PROGRAM SLEDUJTE FACEBOOK

    ROGALO DC
www.mala-pariz.cz/Rogalo DCwww.mala-pariz.cz/Rogalo DCwww.mala-pariz.cz/Rogalo DC

PRO AKTUÁLNÍ PROGRAM SLEDUJTE FACEBOOKPRO AKTUÁLNÍ PROGRAM SLEDUJTE FACEBOOKPRO AKTUÁLNÍ PROGRAM SLEDUJTE FACEBOOKPRO AKTUÁLNÍ PROGRAM SLEDUJTE FACEBOOKPRO AKTUÁLNÍ PROGRAM SLEDUJTE FACEBOOK

    ROGALO DC    ROGALO DC    ROGALO DC

5.6. 15.00  Wan men sonk – severočeská skupina disponuje zkušenými hudebníky 
 a výtečnou zpěvačkou. Hraje vlastní skladby v angličtině. Funky.
16.00 ZUŠ Děčín – pro letošní rok máme připravenu novinku v podobě červnových 
 vystoupení žáků ZUŠ Děčín.
17.00 Wono sito sedne – pop-rocková formace okolo manželů Páji a Jirky Černých 
 je tradičním vystupujícím na našich akcích a v Děčíně má skupina řadu příznivců. 

12.6. 15.00  Jokers – pražská pop-rocková skupina hraje vlastní skladby s českými texty 
 a jejich největší síla tkví právě v živých vystoupeních.
16.00 Točílas – ústecká legenda hraje několik posledních koncertů ve svém starém 
 složení s oběma výraznými pěveckými osobnostmi.
17.00 Black Sabáka – ústecká rocková formace s melodickými písněmi v češtině 
 je stálicí severočeské scény. 

19.6. 15.00  Old Boys Dixie – populární dixieland na vysoké instrumentální úrovni 
 prezentuje tradiční jazz i světově známé evergreeny..
16.00 ZUŠ Děčín
17.00 Marley Wildthing – mladá rakouská mulitinstrumentalistka hraje 
 mix indie, folku a popu. Jako hudebnice procestovala Ameriku i Evropu, 
 hrála i na ulici i na velkých pódiích.

26.6. 15.00  Sissos – vynikající australské sesterské duo momentálně žije v Berlíně. 
 Jejich koncerty jsou natolik osvěžující, že vloni byly pozvány na třítýdenní koncertování 
 v australském pavilonu na Expu v Dubaji. Nenechte si ujít.
16.00 ZUŠ Děčín – svá červnová vystoupení uzavřou žáci děčínské ZUŠ 
 koncertem svého Big bandu.
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Festival KAMEN!CE
Letošní druhý ročník festivalu KAMEN!CE 
bude probíhat od čtvrtka 9.6., kdy se 
představí první účinkující jako kapela 
Zrní, Iby Pop & Bára Poláková a další. 
V pátek 10.6. a sobotu 11.6. bude probíhat 
opravdu nadupaný nejen hudební, ale také 
doprovodný program. „Myslím, že si každý 
najde to svoje. Headlinery jsou letos Vypsaná 
fi xa a Aneta Langerová, dále vystoupí 
například český zástupce v Eurovizi We Are 
Domi, německé duo Scott and Lila, kanadští 
Bookie Baker či americko-ukrajinská parta 
Ofera. Já osobně se moc těším třeba na 
folk/country v podání kapely Severní 
nástupiště,” řekl organizátor festivalu Jakub 
Bureš. Lákadlem je i doprovodný program 
v podobě Kocovinové jógy,  prohlídek města, 
výletu (12.6.), Garážového kvízu na cestách 
apod.. „Mimo to jsme se snažili o vylepšení 
občerstvení a cateringu, takže se návštěvníci 
mohou těšit na spoustu zajímavých stánků 

se všemožnými pochutinami z celého svě-
ta,” dodal Jakub Bureš. Vstupné na akci je 
zdarma.

Benešovský Slunovrat
V pátek 17.června odstartuje tradiční 
Benešovský Slunovrat. První den 
festivalu proběhne divadelní představení 
Benešovského ochotnického divadla, hlavní 
program bude zahájen v sobotu 18.června. 
„Benešovský Slunovrat letos bude jiný 
zejména v tom, že celou sobotu 18. června 
bude probíhat plnohodnotný hudební 
program na dvou pódiích, tradičně na 
náměstí Míru a také v Letním kině. Snažili 
jsme se o zajímavou dramaturgii, která 
pokryje co nejširší divácké spektrum, proto se 
můžete těšit jak na dechovku, tak na rockové 
i popové interprety,” řekl k programu Jakub 
Bureš. Těšit se můžete na kapelu Poletíme?, 
Emmu Smetanu & Jordana Haje, Jana 
Bendiga a další skvělé hosty.                          -es-

Po dvou letech si můžeme opět naplno užívat hudební léto, a tak už teď v červnu 
zveme na dvě velké akce v okolí Děčína. Jednou z nich je festival KAMEN!CE, 
který bude probíhat ve dnech 9. až 12.6. a přivítá spoustu skvělých českých 
i zahraničních hudebníků. Jen o týden později proběhne tradiční Benešovský 
Slunovrat, jehož hudební program bude probíhat hned na dvou místech 
v Benešově nad Ploučnicí. 

FESTIVALOVÝ ČERVEN 
V OKOLÍ DĚČÍNA
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VYPSANÁ FIXA · ANETA LANGEROVÁ · VENTOLIN
ZRNÍ · VLTAVA · WE ARE DOMI · JIŘÍ SCHMITZER · MUCHA

BÁRA HRZÁNOVÁ & BACHTALE APSA · MICHAL HORÁK
KVĚTY · THE ATAVISTS · LAZER VIKING · SCOTT & LILA DE

HELLO MARCEL · BOOKIE BAKER CAN · MADHOUSE EXPRESS
IBY POP & ANNA POLÍVKOVÁ · SHIZZLE ORCHESTRA

TOOT ENSEMBLE · JIŘÍ IMLAUF · OFERA UA · DCGROUND
MALEJ PÉŤA FT. ELJEL · TIMBALOOLOO · MARJARI
SEVERNÍ NÁSTUPIŠTĚ · PAPÍR SKLO PLASTY · BURY

CAMELOT & LANCELOT FT. JB · GARÁŽOVÝ KVÍZ ON TOUR
AUTORSKÉ ČTENÍ · FILMY · DIVADLO · VÝSTAVY 

BUSKING · FOOD ZÓNA 
& DALŠÍ!

9–11/6 2022

FESTIVALCESKAKAMENICE.CZ

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

VSTUPNÉ
DOBROVOLNÉ
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MARPO: 
UŽ TO NENÍ JEN O RAPU

Možná po třech, čtyřech letech si teď 
v červnu 2022 koncert v ústeckém 
Letním kině  zopakujete. Jak na premi-
éru v amfi teátru vzpomínáte, jaká byla 
zvukově a co zážitek s fanoušky? 
Určitě se těšíme a celkem jsme zvědaví jak to 
bude po covidu s lidma vypadat! 

Byl tehdy TroubleGang jiný, než dnes? 
Lidé i intenzita, nápady, drsnější rýmy?
Byla trochu jiná sestava. Odešel nám 
bubeník a kytarista. Myslim si, že jsme 
zase víc hudebníci. Už to neni jen rap. 
A samozřejmě s věkem je člověk čim dál víc 
sebekritickej.

Má název TroubleGang zdůraznit, že to 
s kapelou nebude až tak jednoduché? Že 
jste, v čele s Vámi, ostří týpci?
Nemyslim si. Spíš kapela plná tzv. under-

dogs. Lidí, který všichni podceňovali, nevěřili 
jim, že něco dokážou. 

Změnil Vám nějak život životopis Otakar 
III.? Byla kniha i Vaší terapií, jak dát 
důstojně sbohem svému báječnému 
tatínkovi?
Je to spíš taková výpověď. A je tam spousta 
hezkých fotek, který můžou mít děti jednou 
jako hezkou vzpomínku. O tátovi tam 
mluvim otevřeně taky, ale s taťkou jsem se 
rozloučil po svym sám v sobě.

Mimochodem, co by pro Vás bylo v životě 
jinak nebýt jeho příkladu a kytary? Když 
se ohlédnete, je logické, že se právě 
on s maminkou dali dohromady? Žili 
muzikou, oba pro ni dost udělali, báječná 
maminka dělá dodnes...
Tak geny se dědí. My tu muziku opravdu 

Marpo & TroubleGang a Robin Zoot vystoupí v Letním kině v Ústí nad Labem, a to 
už 4. června! Rapper Marpo poskytl u té příležitosti rozhovor, v němž prozrazuje 
něco málo ze svého hudebního i osobního života. 
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v rodině máme. Např. děda, kterýho sem 
nikdy nepotkal, byl skvělej trumpeťák. Bylo 
logický, že budu dělat hudbu. Mamka je 
manažerka kapel dodnes. Táta na mě nikdy 
netlačil, nechal mě si nástroj vybrat sám. 

Bůh ví, jak by šel život Petry Janů 
i českého rocku, nebýt tatínkovy kytary 
a jeho desek (s ní), Motorestu, Exploduj! 
i Já-My? Silně ovlivnil i  dokonale báječné 
Neckářovo dvojalbum Planetárium...
Já mám hodně rád táty solo tvorbu, obzvlášť 
desku Super-Robot! To doporučuju! 

Baví mě dost Vaše poslední album 
Backwoods Bred, šikovně, zajímavě, 
působivě spojující hip hop, blues 
i country s atmosférou močálů v USA, 
prostředí vzniku drsných krimi seriálů 
Temný případ. Mám je rád, užívám si je, 

první série je pro mě špička. Jak moc to 
je či není náhoda, že jste se inspiroval 
právě tam?
Obecně poslouchám country už minimálně 
10 let. Pojim žánry, který mě baví. Nemám 
rád škatulkování! Jsem muzikant, můžu si 
vlastně dělat co chci. Louisiana je nádherný 
místo. Lehce temný, ale se skvělou 
atmosférou a super lidma. Mimochodem, 
bar, kde se natáčel klip Bad Man a kde Rusty 
Cole (Mathew McConaughey) pracoval, už 
tam bohužel neni. Hurikán :( 

Jak moc jste si se svou novou hudbou 
nechal od blízkých radit? Podílela se 
Lenny na albu i nápady a zpěvem? 
Či „jen" pomohla pohodou domova, 
atmosférou klidného chodu domácnosti?
Hodně věcí s Lenkou probírám, zajímá 
mě její názor, ale stejně v první řadě to 
musim cejtit já, že to je správně. Často jsme 
s Marcusem Tranem a Ironkapem jezdili 
mimo Prahu na různé pobyty, abychom 
mohli právě skládat!  Pomáhá se odtrhnout 
od tý denní všednosti.

TroubleGang vydal album Dva dávno, 
v Ústí uslyšíme i jeho aktuální novinky. 
Chystáte další album? 
Upřímně, máme něco rozpracovanýho, ale 
kvůli zápasu nebyl vůbec čas ani chuť. 

Minule, když jste hráli s TroubleGangem 
unikátní koncert v O2 Aréně a vyprodali 
ji, bylo tu na programu Vaše minulé 
sólo album Dead Man Walking (2018). 
Uslyšíme teď od TroubleGangu i hity 
z  unikátní „americké" krimi novinky? 
Dle mě by to bylo logické, zvlášť, když 
se teď  dlouho nehrálo. Ty songy jsou 
pestré, zajímavé...
Určitě, playlist je takovej průřez všema 
hitama!

Díky za rozhovor.                                             -js-
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 777 151 151  /  www.jaw.cz  /  info@jaw.cz

Rychlost až 1 Gigabit
* Instalace zdarma
* 2 měsíce zdarma 

    INTERNET *

ZADARMO
NANA PRÁZPRÁZDNIDNINYNY



 777 151 151  /  www.jaw.cz  /  info@jaw.cz

Rychlost až 1 Gigabit
* Instalace zdarma
* 2 měsíce zdarma 

    INTERNET *

ZADARMO
NANA PRÁZPRÁZDNIDNINYNY



Přijď s přáteli
do nového sportbaru!

KURZOVÉ SÁZKY • ČÍSELNÉ LOTERIE

PO–NE 11–23 hod.

28. října 225/1
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Jak vůbec před těmi pěti lety vznikl nápad 
zvát k nám do Děčína literární hosty?
Odpověď mám velmi podobnou, jako když 
se mě někdo ptá na původ názvu mojí první 
básnické sbírky. Nedokážu si tak úplně 
přesně vzpomenout. Nicméně kolem toho 
roku 2017 jsem si říkal něco ve smyslu, 
že až na pár výjimek (Ukradená galerie, 
Zarafest a další) se v Děčíně nepořádalo 
tolik akcí spojených s literaturou. Tehdy 
ještě ne jako knihovník, ale marketingový 
manažer hokejového klubu, jsem tomu 
chtěl napomoct a situaci vylepšit. 

Je nějaký host, na kterého vzpomínáš 
obzvlášť rád? Nebo naopak?
Mám povětšinou pozitivní vzpomínky. 
Například v neděli, chvíli před dílem 

s Josefem Formánkem, dávali v televizi 
Úsměvy smutných mužů. Nechci snižovat 
úroveň jeho popularity, ale mám za to, že 
i tato skutečnost dopomohla k tomu, že jsme 
naplnili kapacitu sálu. Díky tomu jsem občas 
ztrácel slova a nahrazoval je neexistujícími. 
Hudební hosté Iva Šulcová a Tomáš Kostka 
hráli v prostoru těsné blízkosti šatny, takže 
měli dle mého pokynu zahrát další píseň 
ze zábundí. Týden na to se na mě v Lidlu 
chechtal cizí týpek a po mém nechápavém 
výrazu mi vysvětloval, že se ještě několik dní 
onomu zábundí s manželkou smáli. Nebo 
když jsem o teprve druhém podvečeru hostu 
Janu Cempírkovi zhasnul právě ve chvíli, 
jakmile se nadechoval k autorskému čtení. 
Nechápavě celý vysmátý povídal na celý sál: 
„Já čtu!“

Když se v Děčíně řekne 2+KK, spousta lidí si nepředstaví nabídku realitní 
kanceláře, ale literární talkshow, kterou už pátým rokem moderuje a tvoří Radek 
Kolínský. Právě s ním jsme si o Knihovnickém křesle popovídali. 

2+KK - KNIHOVNICKÉ 
KŘESLO PRO DVA 
OSLAVILO 5 LET
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Prozradíš, jak probíhalo vůbec první 
Knihovnické křeslo pro dva? Byl jsi 
nervózní?
Nervozita na pořadu dne byla. Nebyl 
jsem zaměstnancem, tudíž 
mi docházelo, že nevím, co 
si můžu dovolit. První díl 
měl víc komponentů, s jejich 
usměrněním mi pomohl 
literární host – Radek Fridrich.

Kromě literárních hostů zveš 
i hosty hudební a dáváš tak 
prostor hlavně děčínským 
muzikantům. Koho mohli 
diváci slyšet?
Dal jsem si tu práci a všechny 
našel, takže v tomto pořadí: Matěj Kroutil, 
Monika Bublíková, Jan Lukeš, ty, Eliško, 
Hana Řánková, matka s dcerou Jana a Eva 
Musilovy, Jiří Imlauf, část kapely DCRadio 
- Milan Stryka, Pavel Řezníček, Tomáš 
Macura a část pěveckého sboru Pomněnky 
- Alžběta Skřivánková a Lenka Řezníčková, 

skupina Karlův výběr - Andrea Fibichová, 
Klára Kozlíková, Karel Suchánek a Milan 
Suchánek, Kamila Hendrychová, Iva Šulcová 
a Tomáš Kostka, Markéta Marečková, kapela 
Munroe, Radek Šafařík, Martin Kyšperský 
a minulý měsíc Kristýna Petelová.

Je nějaký host, kterého by sis opravdu 
přál, ale ještě se to nepodařilo?
Určitě. Asi třikrát se povedlo, že poten-

cionální účastník z různých důvodů 
odmítl. Nejčastěji z důvodů rodinných 
nebo kvůli větší vzdálenosti bydliště od 
knihovny. Stalo se tak třeba u Patrika 

Hartla. Publikum by si bezpochyby našel, 
jeho knihy jsou bestsellery. Jen se s velkou 
nadsázkou obávám, že by se díky jeho 
charakteristickému smíchu museli lidé 
fi nančně skládat na novou knihovnu. 

I v červnu se můžeme těšit na Tvou 
literární talkshow. Kdo se 
usadí do Knihovnického 
křesla tentokrát?
Červnové 2+KK – Knihovnické 
křeslo pro dva navštíví Patrik 
Linhart. Ve svých knihách se 
věnuje poezii, povídkám a ese-
jím, má blízko k výtvarnému 
umění. Známe se přibližně 
šest let, sám jsem u něj, jeho 
partnerky a psa v roce 2019 

během cestování republikou nadvakrát 
přenocoval. V rámci výletů a návštěvy 
jeho oblíbené putyky jsem pochopil 
kontinuitu jeho mnohdy až pábitelských 
historek a povídání. V rámci talkshow 
pokřtí svou nejnovější knihu Jazyk ve lví 
tlamě. Coby hudebníka naopak přivítáme 
lektora italštiny z naší knihovny – Antonína 
Votápka.                                               

-es-
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Závěrečný koncert dospělých žáků 
K. Suchánka

Svobodné děti
Projekce dokumentárního fi lmu Zdeňky Šíp Staňkové a Jana Minaříka 
o školách a rodinách na cestě k větší svobodě ve vzdělávání.

3.6. 19.00 | Hudební učebna 1. patro

14.6. 16.30 | Přednáškový sál

Výstava chodba 3. patro: 
Jak šel čas v knihovně: 10 let v nové budově, stovky 
akcí, tisíce návštěvníků, pojďte si s námi zavzpomínat. 
Výstava chodba 2. patro:  
Jirka Hovorka: Příroda 
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KNIŽNÍ NOVINKA - ROBERT GALBRAITH J.K. ROWLING 
NEKLIDNÁ KREV
Soukromého detektiva Cormorana Strika osloví s prosbou o po-
moc žena, jejíž matka před čtyřiceti lety zmizela za podivných 
okolností. Strike a jeho parťačka Robin Ellacottová se ihned 
pouštějí do vyšetřování. Záhy pochopí, že před sebou mají složitou 
záhadu související s tarotovými kartami, pochybnými svědky 
a psychopatickým sériovým vrahem.
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19.6. 15.00 | Pod knihovnou

18.6. 10.00–12.00 | Hudební učebna 1. patro

Království: květinový muzikál nejen pro děti
Kapka rosy s kostkou léta. Ema na stopě největšího tajemství přírody. Pohádkový 

kabaret s autorskými písněmi a bleskovými převleky. Hraje divadlo Anička 
a letadýlko + Michal Němec (Jablkoň) + dílna s loutkami a výroba květinového 

šperku. Těšíme se na léto a prázdniny – vstup volný, přijďte se těšit s námi!

Zápis žáků k lektorovi K. Suchánkovi

20.6. 18.15 | Přednáškový sál

Večer reprodukované vážné hudby: 
Podvečer splněných přání

Připravil Jan Bučina.

22.6. 17.00 | Mimo knihovnu

Jedlý plevel: exkurze v terénu 
s gastronomickou novinářkou Janou Vlkovou

autorkou kuchařky Kytky k jídlu aj. Sraz v Dolních Habarticích na vlakovém 
nádraží nebo na hl.n. v Děčíně u vlaku (odjezd vlaku 16.36, příjezd 

do D. Habartic 16.53). Délka procházky: cca 2 h.

www.dcknihovna.cz  |  www.facebook.com/mekdc
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KNIŽNÍ NOVINKA - KATE STEWART
EXODUS
Dokázali byste žít ve lži? Je to město duchů. To místo, které mě 
pronásleduje. To místo, které mě stvořilo. Vím, že na Triple Falls nikdy 
nezapomenu a že si s sebou navždy ponesu všechno, co jsem tu 
zažila.Nedbala jsem jediného varování. Nechala jsem se ovládnout 
svými city a láskou a nechala se jimi taky zničit. 
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24.6. 16.00 | Pod knihovnou

Závěrečný koncert žáků K. Suchánka

28.6. 16.00 | Přednáškový sál

Závěrečný koncert žáků J. Smetánky

představí svou nejnovější knihu Jazyk ve lví tlamě. Hudební doprovod: Antonín 
Votápek, houslista, archivář a lektor jazykových kurzů v knihovně. Moderuje 
Radek Kolínský. V případě hezkého počasí se akce bude konat na terase knihovny.

24.6. 18.00 | Přednáškový sál

2+KK – Knihovnické křeslo pro 2: 
Patrik Linhart, prozaik a básník, v knihovně

23.6. 17.00 | Přednáškový sál

Závěrečný koncert žáků L. Hnáta
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KNIŽNÍ NOVINKA - SHARI LAPENA 
NEPŘÍLIŠ ŠŤASTNÁ RODINA
Nejnovější příběh mistryně psychothrilleru – opět dokonale drásavý 
a neodložitelný. Brecken Hill je drahá adresa. Musíte mít hodně 
peněz, abyste tu mohli bydlet. Tak jako Fred a Sheila Mertonovi. 
Žádné bohatství vás však neochrání, když vám u dveří na velikonoční 
neděli zazvoní vrah...
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19.6. | BARVÁM NEUTEČEŠ 
ÚSTÍ NAD LABEM
Fenomenální barevná show Barvám Neutečeš a její 8. ročník je tu! 
Čeká na tebe nejbarevnější běh tvého života po trase 5 km, kde na tebe 
čeká 5 barevných zón. Zúčastnit se může úplně každý. Těšit se můžete 
na skvělou zábavu, super náladu a především na nezapomenutelný 
zážitek. Začátek v 9:00, více info na www.barvamneuteces.cz. PO
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www.nockostelu.cz

Program:
18.00 Zahájení zvonem Jan Hus
19.00 Elena (ukrajinská písničkářka)
20.00 LUMARA (ukrajinská písničkářka)
21.00 Inés AlexandreOliveira Estrella

(portugalská písničkářka)
22.00 Zakončení

Po celý večer:

■ Komentované prohlídky husova sboru
■ Luštění pro děti o ceny
■ Malování na chodník
■ Ukrajinské speciality k zakoupení

Husův sbor aCafe Prostoru_
Teplická ulice 59/49

66
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Pá 3. 6. Koncert v rámci 57. Hudebního

festivalu L. van Beethovena

18:00 Rohový sál | Sopranistka Markéta Curková a klavírní 
virtuos Ivo Kahánek uvedou skladby B. Martinů, B. Brittena, 
M. Ravela, F. Chopina a C. Debussyho. Koncert je pořádán ve 
spolupráci se Severočeskou fi lharmonií Teplice.
Vstupné: dospělí 160 Kč / studenti, senioři, abonenti fi lharmonie, 
hosté lázní Teplice 80 Kč.

Čt 9. 6. Vernisáž výstavy CHKO Labské
pískovce k 50. výročí

18:00 zámecká galerie | Slavnostní zahájení výstavy.
Výstava potrvá do 28. 7. 2022. | Vstup volný.

Pá 10. 6. Noc kostelů

17:30–22:00 Zámecká kaple sv. Jiří, 18:00–24:00 kostel 
sv. Václava a Blažeje, 18:00–22:00 Thunovská kaple. Bližší 
program na: www.nockostelu.cz, www.zamekdecin.cz
Vstup volný.

So 11. 6. Den myslivosti

10.00–17.00 hlavní nádvoří, Barokní sál
Den myslivosti na děčínském zámku. | Vstup volný.

Program

So, ne 13:00–18:00 
25.–26. června, 30.–31. července,
27.–28. srpna, 24.–25. září 2022
Vstup volný.

Thunovská kaple 
Víkendy otevřených dveří
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So 11. 6. Koncert 

Děčínského pěveckého sboru

17:00 Knihovní sál
DPS tímto koncertem oslaví významné jubileum 40 let trvání 
sboru. | Jednotné vstupné: 100 Kč, prodej vstupenek na místě.

čt 23. 6. Od baroka k dvacátému století

19.00 Růžová zahrada
Komorní koncert dechové sekce Děčínského symfonického 
orchestru. | Jednotné vstupné: 50 Kč.

Čt 23. 6.–pa 24. 6. Energie pro kulturu

Koncerty a divadelní představení známých českých interpretů 
opět na Mariánské louce. Podrobný program bude zveřejněn 
na www.zamekdecin.cz či na našem facebooku. 

Výstavy:
Dějiny udatného národa českého

Unikátní výstava výtvarnice a spisovatelky Lucie Seifertové. 
Výstava je vhodná pro rodiny s dětmi či školní skupiny.
1. 6.– 30. 8. 2022

50. let výročí CHKO Labské pískovce

9. 6.–28. 7. 2022

červen 2022

Připravujeme:

SVATÉ NEŘESTI
Čt 14. 7. | 19:00 
Jižní zámecké zahrady
Uvádí Divadlo Artur.
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Připravujeme:
Jaroslav Dušek - pá 1. 7. 2022

Bratrstvo kočičí pracky
Činoherák - so 2. 7. 2022
www.zamekdecin.cz

Zámek Děčín 11. 6. 2022 
10–17 hodin | hlavní nádvoří

Den myslivosti na děčínském zámku
Aneb Zábava a poučení pro malé i velké

Výstava trofejí 
Ukázka mysliveckých tradic
Poznávací myslivecká stezka pro děti
Soutěž o nejhezčí myslivecký klobouk
Ukázky vábení zvěře
Házení fl inty do žita
Ukázky lovecké kynologie
Ukázky sokolníků
Dechová hudba Květovanka
Prodejní stánky, zvěřinové speciality

www.zamekdecin.cz www.cmmj.cz

Den myslivosti
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= u vody spolu

aquaparkdecin.cz
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Termín červenec:
18. – 22. 7. 2022

Termín srpen:
15. – 19. 8. 2022

Cena: 2 800 Kč

Centrum Pivovar Děčín, Sofijská 2, 405 02, Děčín VI    |   hopsarium.decin | www.hopsarium.cz

Přihlášky najdete na FB Hopsária Děčín.
Odevzdat je můžete na recepci Hopsária, nebo poslat na email: bartonova@hopsarium.cz

Pro více informací volejte 728 304 231

• soutěže o ceny  
• výlety a naučné stezky
• stezky odvahy
• pohádky, hry, skotačení
• strava (svačina, oběd, svačina)

celodenní pitný režim
• využití naší herny po celý týden

Cena 450,- Kč

18. 6.2022 
od 17:00 hod.

Jedinečná noc 
v Hopsáriu Děčín!

v Hopsáriu, tentokrát i jeden den

v Hopsáriu, tentokrát i jeden den

v týdnu s přespáním

v týdnu s přespáním

od 17:00 hod.
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PŘISPĚJTE  NÁM  PROSÍM  NA ALTÁN.

POMŮŽETE  NÁM  TÍM  TRÁVIT  ČAS  VENKU

ZA  KAŽDÉHO  POČASÍ.

NÁŠ  VYSNĚNÝ  ALTÁN!

Na místě, kde nyní nic není 

a všichni jen tak postávají,

si moc přejeme postavit altán

ke společnému setkávání,

pohybu i odpočinku.

—›JAK  NÁM  MŮŽETE POMOCI  PRÁVĚ  VY?

DĚTSKÝ  DOMOV  KRÁSNÁ  LÍPA
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TO  JSME  MY,  
TAK  TROCHU  „JINÝ“  DĚTSKÝ  DOMOV

NÁŠ  SEN  —  ALTÁN  S  HERNÍMI  PRVKY

JAK  PŘISPĚT?

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE!

Dvoreček dětského domova se po dlouhé rekonstrukci stal velmi neutěšeným 
místem. Svépomocí se jej snažíme zvelebit, ale na všechno sami nestačíme. 
Chybí nám kryté místo ke hře a odpočinku. Proto jsme se rozhodli na zahradě, 
v blízkosti pískoviště, postavit dřevěný altán o velikosti zhruba 4 x 8 metrů. 
Stavbu altánu pro nás zdarma zajistí firma Stavby Jožák. V současné době 
sháníme finanční prostředky na zakoupení potřebného materiálu. Rádi 
bychom altán vybavili herními prvky – jako jsou lana, žebříky a lanové houpačky. 
Chceme, aby náš splněný sen – altán, byl multifunkční a sloužil nejen ke 
společenskému setkávání ale i sportovnímu vyžití.

Pomůžete, když pošlete libovolnou 
částku na účet 241396085/0300 a do 
poznámky uvedete heslo „altán“. Nebo 
se spojte s paní ředitelkou dětského 
domova PhDr. Sofií Wernerovou – 
telefon 602 622 712 či s patronem a 
organizátorem projektu Karlem 
Jožákem – telefon 731 478 712. Jako 
poděkování sponzory uvedeme na 
n a š i c h w e b o v ý c h s t r á n k á c h ,
sociálních sítích a na pamětní desce.

Mediálně podpořil

Jsme příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. Nacházíme se ve šluknovském 
výběžku v Krásné Lípě a máme 24 dětí. Jsme láskyplný dětský domov, který se 
snaží budovat přátelské vztahy a dělat inspirativní projekty. Začali jsme 
budováním komunitní zahrady DivyZná, díky které bouráme mýty mezi 
ústavním zařízením a společností. Jejím přesahem je osvěta hostitelské 
péče. Zveme návštěvy a ukazujeme jim, že se věci dají dělat i jinak a že dětský 
domov se může stát opravdovým domovem. Tímto projektem „náš sen je 
altán“ na ně chceme navázat a dále je rozvíjet. S altánem se zahrada stane 
krásnou relaxační oázou pro děti. Cílem je v dětském domově vytvořit takové 
venkovní zázemí, ve kterém bude probíhat přirozená hra, relaxace a terapie 
dětí.
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„Přátelství - tak to je přesně to, o čem na Uhelném muži běží. Když si se svým 
parťákem hrábneš na dno a atmosféra závodu utuží tvoje přátelství na dlouhé 
roky. Nenech si to ujít a přijď se svým parťákem prožít, co jinde neprožiješ.” 
Takto lákají organizátoři závodníky na letošní ročník Uhelného muže. Jedná se 
o unikátní závod pro dospělé, který v sobě zahrnuje závod týmů i jednotlivců. 
Hlavní závod je rozdělen do dvou částí, které nabízí nevšední podívanou všem 
fanouškům a díky tomu si zde užijete naplno celý den. Závodníci změří své síly 
v adrenalinových, silových a vytrvalostních disciplínách. Už samotné názvy 
jednotlivých disciplín hovoří o tom, že to bude super podívaná - mrtvola, logika, 
hod kládou, ninja factor, houpačka smrti, hod sekerou a další - to vše na klání 
uvidíte. Ať už jako závodníci nebo diváci - doražte 4.6. od 10:00 k lomu Oprám :).

UHELNÝ MUŽ 2022 
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Uhelný muž je popisován jako 
"adrenalinový závod plný zábavy", 

který se i letos odehraje na lomu 
Oprám ve Varvažově. Jak závod 

vznikl a co je jeho náplní?
Vznikl jako sportovní akce pro kamarády. 

Hlavním cílem byla zábava s přáteli 
než sbírat nějaké zásadní výsledky, ale 
že se všichni nechají zdravě vyhecovat 
k obdivuhodným výkonům, to se 
spolehněte. V tomto duchu tradici stále 
udržujeme.
 
Kolikátý ročník se letos uskuteční?  
A stoupají s roky i počty závodníků?

Letos pořádáme již dvanáctý 
ročník. Nejde a nikdy 

nám nešlo o počty zá- 
vodníků, pořádá-

me akci pro 
zábavu. Cílem 
je vygenerovat 
úžasné zážitky 
se skvělými 
lidmi, a to se 

 nám rozhod- 
ně daří. Baví se 

závodníci i pořada-
telé.

 
Hlavními závody jsou EXTREME  

a AQUATLON. Jaký je mezi nimi rozdíl?
V extrému se závodí v netradičních 
disciplínách. Máme tu například visutou 
dráhu ve stylu ninja faktor, házíme vrhací 
obouruční sekerou, skáčeme do vody 
na horském kole a podobně. Aquatlon 
je taková klasika, krosový běh se zátěží  
a plavání, vše ve formě štafety. 
 
Je možné absolvovat v jeden den oba 
závody?
Je to možné. Závodníci se mohou 
registrovat do obou částí, ale je to jen na 
jejich volbě, není to podmínkou.

Má Uhelný muž nějaké favority, kteří 
se pravidelně objevují na předních 
příčkách?
Ano, máme stálé závodníky, například tým 
Krupka Killers, kteří dosahují pravidelně 
umístění na bedně. 

Bude na závodech i doprovodný 
program?
Bude probíhat ve spolupráci s Obcí Telnice 
Dětský den a ve večerních hodinách party 

s hottubem včetně neskutečné fireshow 
v podání Lukáše Vrány, který to teda umí 
rozpálit :)

 -es-
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mladez.bkdecin.cz
Pojď hrát basket i ty!

VÁLEČNÍCI ZÍSKALI MEDAILE
NA MISTROVSTVÍ ČR!

79

4.–5.6. | GASTRO FOOD FEST
ZAHRADA ČECH LITOMĚŘICE
Dva dny delikátních chutí i vůní a důmyslně sladěných pokrmů, 
takový bude letošní festival pro všechny gurmány a milovníky 
dobrého tradičního i netradičního jídla i pití. Pro návštěvníky je 
připraveno mnoho dobrot - klasických i netradičních gurmánských 
specialit. PO
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PŮJČOVNA
Z Á Ž I T K Y 
zážitky a aktivity
v Děčíně a okolí

OObbjjeeddnnáávveejjttee  oonn--lliinnee
BBooookk  nnooww

REZERVUJ

a pojEĎ  s námi

WWW.ACTIVE-POINT.CZ

SLEVA

10 %
NA PŘÍŠTĚ

PŮJČOVNA
Z Á Ž I T K Y 
zážitky a aktivity
v Děčíně a okolí

OObbjjeeddnnáávveejjttee  oonn--lliinnee
BBooookk  nnooww

REZERVUJ

a pojEĎ  s námi

WWW.ACTIVE-POINT.CZ

SLEVA

10 %
NA PŘÍŠTĚ
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Na 29. června připravuje Oblastní muzeum v Děčíně otevření výstavy o životě v Su-
detské župě v době druhé světové války. Přijměte tento článek jako pozvánku na 
výstavu a zároveň jako malou ochutnávku toho, jak před 82 lety viděl Děčín, Staré 
město nebo Prostřední Žleb německý železničář a zároveň fotograf, jehož snímky 
z tehdejšího civilního života budou vystavovány. 

OBYČEJNÝ ŽIVOT 
V SUDETECH 

VE VÁLEČNÉM 
ROCE 1940

82
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Sudety byly ve 40. roce už rok a půl 
spolehlivě řízeny z Říše. České úředníky 
nahradili loajální a prověření úředníci z řad 
sudetských nebo říšských Němců. Místním 
obyvatelům pomalu docházelo, že  mají  
v mnoha ohledech nerovnoprávné posta-
vení vůči kmenovým obyvatelům „staré 
Říše“. Projevovalo se to ve výši platů, 
životních nákladů i v přehnaně loajálním 
přístupu místní správy k nařízením z Berlína. 

Německá správa internovala 
nejaktivnější politické opo-
nenty z řad německé sociální 
demokracie a komunistů. 
Desítky tisíc členů těchto stran 
ale mohlo pod dozorem úřadů 
dál normálně žít a pracovat. 
Nicméně přednostně byli 
posíláni k odvodu a do armády. 
V Sudetech bylo i v této době 
relativně dost Čechů, kteří 
zde měli majetek a mohli zde 
i normálně pracovat, ovšem 
mimo státní službu. Byli 
však stále pod dozorem bezpečnostních, 
stranických i správních orgánů a vztahovala 
se na ně řada omezení, např. nesměli nahlas 
na veřejnosti mluvit česky.

Už skoro půl roku trvala 2. světová válka. 
Polsko bylo dobyto a rozděleno mezi 
Německo a Sovětský Svaz. 30. listopadu 
1939 Sovětský Svaz jako spojenec 
Německa napadl Finsko a přes ztrátu 200 
000 vojáků donutil finské obránce 13. 
března 1940 podepsat mírovou smlouvu. 
Získal Karelii, která je součástí Ruska až do 
současnosti. 9. dubna 1940 začal německý 
útok na Dánsko a Norsko. Dánové se během 
jednoho dne vzdali a Norové, s podporou 
Britů, vzdorovali až do června. Úspěchy 
německých armád u většiny  místních 
obyvatel vytvářely optimistické představy  
o budoucnosti.  Chudší obyvatelé měli práci 

a tím i živobytí pro rodinu, střední vrstva 
plánovala letní dovolené. Podnikatelé 
zatím nebyli příliš omezováni a spíše žili  
v představě budoucí prosperity. Očekávaná 
byla účast obyvatel na slavnostech 
potvrzujících věrnost k německé říši, což 
bylo i o prezentaci úspěchů.

Pojďme tedy nahlédnout do běžného života 
tehdejšího obyvatele Děčína... 

Na návštěvě u známých. Odznáček v klopě 
nosila tehdy většina lidí v úřednickém 
postavení. Byla i u nás doba, kdy se nosil 
podobný odznáček s červenou hvězdou.

Rodinné fotky krásných dcerušek. Soubor 
fotografií je právě tímto unikátní, nejde  
o propagandu ale soukromý pohled na život 
v té době.
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Unikátní obrázky ze slavnostní akce 
zaměstnanců nejspíše v areálu železničních 
opraven, který náš fotograf dokumentoval 
v dubnu 1940. Podobné oslavy, ovšem  
s jinými - socialistickými symboly, známe  
i z pozdější doby. Tady to má jasnou vizuální 
formu.

Druhý obrázek ukazuje, že shromáždění je 
přímo v dílně. Skoro bychom si tipnuli, že 
to nějak souviselo s německým útokem na 
Dánsko a Norsko, který byl zhruba ve stejné 
době.

Povodně v Děčíně byly, jsou a budou, i když 
moderní protipovodňové systémy dokáží již 
ledajakému zvýšení hladiny Labe zabránit. 

Nejinak tomu bylo na jaře 1940, když tání 
po vydatné zimě způsobilo zaplavení nám 
důvěrně známých míst jako je třeba viadukt 

u dnešní Mototechny, dříve obchodu firmy 
Krupp Essen. Povšimněte si na fotografii 
níže zbudované lávky pro pěší.

Pohled z druhé strany viaduktu na nábřeží 
a most v povzdálí. V dnešní době se zde 
nachází restaurace U Přístavu. Pro srovnání 
-  bylo téměř o tři metry méně vody než  
v roce 2002.
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Výše vyobrazená fotografie nabízí unikátní 
pohled na Staré město v době jiné povodně 
na přelomu zimy a jara téhož roku. Je 
zde vidět i střecha dnes už zbořené kaple  
v místech původně gotického kostela sv. 
Bartoloměje. V tomto prostoru se nachází 
dnešní koupaliště.

Zde vidíme zahrádkářskou kolonii na 
soutoku Labe s Ploučnicí se starým 
kamenným mostem přes Ploučnici.

Rozloučíme se s vámi zimním pohledem na 
Staré město, kde náš fotograf kdysi bydlel...

Více historických fotografií můžete vidět 
na chystané výstavě v muzeu, na kterou 
vás tímto srdečně zveme! Vernisáž se 
uskuteční 29.6. od 17.00 hod.

-omvd, zja-
Článek vznikl ve spolupráci s Oblastním 
muzeem v Děčíně. Foto: archiv OMVD.
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TIP NA VÝLET

BÝVALÝ 
ŽELEZNIČNÍ TUNEL 
V LITOMĚŘICÍCH

Jednalo se o jednokolejný tunel, který vedl 
mezi stanicemi Litoměřice město a Velké 
Žernoseky. Trať měla původně vést kolem 
Labe v hustě zastavěné části města, ale 
obyvatelé se proti tomu postavili, a tak bylo 
nutné vést trať jinudy. Stavba byla zahájena 
v dubnu roku 1872 v zahradě kapucínského 
kláštera. Vlaky tudy začaly jezdit už 1. led-
na roku 1874 a tunel se se svými cca 300 
metry délky stal nejnáročnější stavbou na 
celé trati. V blízkosti západního portálu 
tunelu byla postavena železniční stanice 
Litoměřice město, jakmile pak byla trať 
upravena na dvoukolejnou, přibyla 
železniční stanice se stejným názvem 
Litoměřice město kousek od východního 

portálu. Provoz trati byl kvůli nevyhovu-
jícím podmínkám vzhledem k nárůstu 
dopravy ukončen v roce 1958, stejně jako 
provoz stanice u západního portálu. 

Tuto železniční stanici zde najdete i dnes. 
I když na první pohled vypadá, jako by-
ste si v ní mohli koupit lístek na vlak, tak 
tomu tak není. V budově dávno nesloužící 
svému účelu totiž vznikla kavárna s názvem 
odkazujícím právě na historii tohoto místa - 
Káva s párou. Přímo v železniční budově si 
tak můžete vychutnat šálek kávy nebo čaje 
a zakousnout něco sladkého. 

                                                                              -zja, es-

Červnový tip na výlet je opravdovou zajímavostí, o níž jste dost možná 
ještě neslyšeli. Mnohá města mají svá tajemství, příběhy i projekty, které už 
neslouží svému účelu. Takový příběh najdete i v Litoměřicích. Zdejší (dnes již 
bývalý) železniční tunel je veden pod historickým centrem města a slouží jako 
místo setkávání pro motorkáře i k různým společenským událostem. Navštívit 
můžete také zdejší kavárnu, která je v bývalé nádražní budově jen kousek od 
vjezdu do tunelu. Proč ale tunel vedl právě pod centrem města?



Osobně výlety testujeme
a hledáme pro vás ty nejlepší!

Z
Á

B
A

V
A

87

MALÉ LITOMĚŘICE
Z terasy kavárny je pěkný výhled na portál tunelu nacházející se pod 
městskými hradbami a můžete si zde prohlédnout i parní lokomotivu 
(Krauss München). I když zrovna nebude tunel otevřený, tohle místo určitě 
stojí za návštěvu. Kousek od kavárny totiž najdete model “Malé Litoměřice” 
s replikami zdejších budov i malou železnicí s pojízdným vláčkem. 



Doplňte prázdné bílé čtverečky tak, aby v každém sloupci, v každé řadě a v každé 
z 9 mřížek (o velikosti 3x3) byly obsaženy číslice od 1 do 9 a zároveň se neopakovaly.
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Terčino údolí je národní přírodní památka ležící na území Třeboňské a Budějovické pánve 
na ploše 138 ha. Jedná se o …(TAJENKA), založený roku 1756 na podnět hraběnky  Terezie 

Buquoyové. Parkem vede naučná stezka v délce 5,5 kilometru.
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OTOČTE ENTER           NÁSLEDUJE 
PŘÍLOHA DOMOVNÍČEK
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