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ČERVENCOVÝ ÚVODNÍK
Milí čtenáři,
jsem ráda, že mohu svými slovy naplnit
červencový úvodník, kdy na zámku
začíná prázdninová sezóna. Prázdniny
jsou na všech památkách tou nejnavštěvovanější dobou, a tak jsme pro
Vás připravili hned několik pozvánek na
zámek.
Možná bych ještě dodala,
že prázdniny jsou sice
nejnavštěvovanější, ale
i po celý rok se na zámku konají různé konference, semináře, firemní
večírky nebo různé slavnostní příležitosti, nově
taneční kurzy pro mládež
a dospělé, a tak volně
přecházíme z jedné sezóny
do druhé. Všem zaměstnancům patří velké díky za
skvělou práci.
Začnu v zahradách, kde si
nelze nevšimnout nových šachových figurek
na třetí terase. Již od prvního dne potkáváme
u šachovnice hráče a vidíme, že jsme jim čas
v zahradách trochu zpříjemnili. V Růžové
zahradě kvetou růže všemi barvami a krásně
voní. U růží jsou již od loňského roku ručně
psané cedulky se jmény adoptivních rodičů,
o adopce byl velký zájem, a i to nás doteď
těší. V jižních zahradách bychom letos chtěli přidat více barev a stínu kovovou treláží
s popínavými rostlinami.

Na zámku je na hlavním nádvoří největší
novinkou řecká restaurace ATHINA. Zámecká
sezóna je převážně letní a k létu se řecké
speciality výborně hodí. Restaurace má
nové vybavení, prostor získal větší lehkost,
více květin a celkově více ladí k zámeckému
interiéru. Restauraci nabízíme i pro konání
svatebních hostin, catering k oslavám nebo
firemním setkáním.
Rodiny s dětmi se během
prázdnin mohou těšit na
zábavnou výstavu Dějiny
udatného českého národa, hrané noční prohlídky
nebo bohatý kulturní
program v zahradách.
Tradičně můžete zavítat
na dixielandové večery,
letní kino, děčínskou
skupinu Červánek nebo
představení Činoherního
studia Ústí n. L. Nově
uvedeme divadelní hry
s Valerií Zawadskou, Bořkem Slezáčkem,
hudební skupinu Čechomor, folkovou skupinu Žalman nebo v září skupinu Monkey
Business.
Moc se na léto těšíme spolu s Vámi!
Ing. Miroslava Poskočilová
ředitelka zámku, předsedkyně
kulturní komise, členka ﬁnančního
výboru zastupitelstva města

TÉMA MĚSÍCE

LETNÍ KINO OPĚT
PŘILÁKÁ DIVÁKY
NA ZÁMEK
Prázdniny v Děčíně bez Letního kina už si neumíme představit. Teplé večery
a krásné prostory zámku vždy garantují skvělý filmový zážitek a letos tomu nebude
jinak. S vedoucím kina Martinem Poštou jsme si popovídali nejen o programu.

6

Martine, na úvod se zeptám, jak si
užíváte po dvou letech všemožných
omezení návrat k běžnému promítacímu
režimu?
První omezení nastalo v období od března do
května 2020, pak to byl říjen 2020 až červen
2021 a teď to největší rozvolnění nastalo od
února. Každopádně ve všech mezerách, kdy
to šlo, jsme hráli. Užíváme si, že nemusíme
u diváků kontrolovat nic kromě vstupenky
případně věku. Nedávno se vrátilo i 3D
promítání, které bylo z hygienických důvodů
omezeno kvůli používání 3D brýlí.

až velmi krátkou dobu před samotným
uvedením filmu v kině. To znamená, že i pro
nás je sestavování programu v uvozovkách
na poslední chvíli. Není tam taková jistota
s uvedením titulu a druhým problémem
je to, že nejen, že byla zavřená kina kvůli
opatřením, ale v celém světě bylo omezeno
natáčení. Nyní přichází otázka, co budeme
hrát, protože se brzy vyčerpá šuplík filmů,
které měly mít premiéru v době lockdownu
a najednou dojdeme se zpožděním do
období, kdy se projeví čas, kdy se méně
natáčelo.

Dobíhají nějaké následky těchto
omezení ještě nyní?
Určitě dobíhají. Zásadním vlivem je změněný
kalendář premiér, u nějž byla jistota měsíce
dopředu a dnes distributoři slibují film

Chystáte pro letošek v Letním kině
nějaké novinky, ať už technické či jiné?
Já jsem nedávno vzpomínal na první ročník
Letního kina na zámku, to byl rok 2012
a promítalo se na klasický 35mm film. Pak už

Na zámku je od června nová řecká
restaurace Athina. Bude s restaurací
probíhat spolupráce například v rámci
občerstvení na představení?
Ano, jsme ve spojení jak s palačinkárnou
Na cestě, tak s řeckou restaurací Athina.
Budou si mezi sebou střídat večery
kdy budou mít otevřeno. Cílem je,
aby minimálně do začátku projekce
bylo občerstvení zajištěno. Pro

návštěvníky otevíráme ve 20:30, od té doby
budou mít možnost se občerstvit. Chystáme
samozřejmě také popcorn.
Když jsme se bavili o Letním kině
naposledy, uvedl jste, že nejnavštěvovanější jsou horory a že se lidé prostě
a jednoduše rádi bojí. Bude nabídka
hororů pestrá i letos?
Horory budou zařazeny v té míře, v jaké nám
jsou nabídnuty v rámci premiér. Vybíráme
je i dle úspěšnosti - letos to bude například
Černý telefon, Nene, Arthur malédiction
a další. Myslím si, že si diváci tohoto
žánru určitě přijdou na své. Stejně jako
si přijdou na své i diváci letních komedií,
českých komedií, máme tam dokonce dvě
doporučení k filmům vhodným na dámskou
jízdu - to je například film Jak obšťastnit
ženu nebo Hodně štěstí, pane Veliký, což už
z názvu napovídá, o čem by to mohlo být, ale
musím říct, že je to skvěle obsazené. Není
to nic povrchního a je to velmi příjemná
komedie pracující s daným tématem. I to je
důvod, proč film doporučujeme na dámskou
jízdu. Máme také dokument pro motorkáře
Plná 6 a dokument Planeta Praha, což je
krásný snímek o zvířatech žijících v hlavním
městě. Myslím si, že to bude i skvělá rodinná
podívaná.

TÉMA MĚSÍCE

jsme jeli jen digitálně. Za tu dobu to máme
vyzkoušené a navíc - lockdowny a omezení
pro nás byly příležitostí, jak divákům pustit
premiéry v bezpečném venkovním prostředí
na vzduchu a jednalo se o jednu z největších
návštěvností v té době. Máme skvělou
techniku co se týče projektoru, zvuku
a velkého dvanáctimetrového promítacího
plátna. Dále také velkokapacitní tribunu,
kam se vejde až 200 lidí. Tribunu
doplňujeme židlemi do maximální kapacity
500 lidí. Takže mám pocit, že to je zaběhnuté
a exkluzivní prostředí a není třeba žádných
novinek. Budeme vždy hrát nejlépe, jak
dovedeme. Zámek má navíc obrovskou
výhodu v tom, že je v centru a hlukově nijak
neruší. Jsou filmy, na které se já osobně
velmi těším i právě díky tomu, že se odehrají
na zámeckém nádvoří.
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dvě výjimky, což jsou pondělní projekce,
které si necháváme v záloze na reprízu
nejnavštěvovanějšího filmu. Máme možnost jen jedné projekce v jeden večer, takže
když se nám nějaký film vyprodá nebo
o něj bude obrovský zájem a my budeme
muset říct stop, což je věc, kterou děláme
opravdu neradi, tak nasadíme daný film
právě v pondělí. V pondělí bude prostor i pro
náhradní projekce - například když se objeví
technický problém (což se samozřejmě
snažíme maximálně eliminovat), ale projekce se může zrušit (i když hrajeme i za deště)
i v případě extrémně špatného počasí,
například za silného větru. I k tomu náhradní
pondělky slouží. Většinou se o promítaném
filmu rozhoduje až v pátek. Diváky proto moc
prosím o nákup vstupenek v předprodeji
a rezervace, protože my podle toho poznáme
zájem a jsme schopni včas připravit nádvoří,
židle navíc a tak dále. Vstupenky lze tradičně
koupit či rezervovat přes Vstupenku Děčín.
Nemusíte si je tisknout, stačí ukázat kód
v mobilu.
Další výjimkou je sobota 13.8., kdy je
naplánováno tradiční filmové překvapení.
Samozřejmě nebudu prozrazovat, co to
bude, ale probíhají jednání k předpremiéře

přímo pro Děčín, tedy k projekci filmu
ještě před tím, než půjde do ostatních kin.
Jinak tradičně máme i několik pohádek,
protože děti velmi rády
navštěvují letní kino, takže
rozhodně dojde například
na Mimoně, premiéru DC
Ligy supermazlíčků, Zpívej
2 a jiné. U zahraničních
filmů
pak
budeme
upřednostňovat dabované
verze na základě zkušenosti
s návštěvností, pokud bude
na výběr.

TÉMA MĚSÍCE

Bude i letos prostor pro náhradní
projekce či filmová překvapení?
Tradičně program zveřejňujeme celý až na

Bude se promítat současně i v kamenném kině?
Ano, společně s letním kinem bude fungovat
i kamenné kino. Tam odehrajeme i titulkové
a 3D verze filmů promítaných v letním kině
a další. Kamenné kino bude hrát ve všední
dny jednou denně od 17:30, aby personál
stihl přejít do letního kina a v sobotu a neděli
budeme hrát od 15:00 (představení pro
děti) a od 17:30.
Na co se Vy osobně nejvíce těšíte?
Já se nejvíce těším na West Side Story
v krásném prostředí zámku, ale diváky
samozřejmě zvu na všechna promítání.
Náklady na budování premiérového
digitálního kina, které pořádáme ve
spolupráci se Zámkem Děčín, jsou stále
vyšší a vyšší, ale my vše budujeme
s podobnými prostředky, jaké jsme měli
v předchozích letech. To znamená, že diváci
svou návštěvností rozhodnou o tom, jestli
to celé dává smysl nebo ne. Chceme díky
zájmu o představení dostát tomu, že si
Děčín zaslouží velké premiérové letní kino,
což diváci nejlépe podpoří právě tím, že do
letního kina přijdou. Těším se na setkání při
nějaké z projekcí.
Děkuji za rozhovor.

-es9
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Premiéra 17.7. | více na str. 20
Dokumentární portrét jednoho z nejlepších českých motocyklových závodníků na
přírodních okruzích Kamila Holána se objeví v Letním kině na zámku. Kamil Holán
je aktuálně jedním z nejlepších českých motocyklových závodníků na přírodních
okruzích. Přestože jeho materiální možnosti a zázemí ani zdaleka nedosahují úrovně
světových továrních jezdců, na nejtěžších roadracingových tratích jako je Isle of Man,
je schopen se jim vyrovnat. Dokumentární portrét vypráví příběh muže z obyčejných
poměrů, který podlehl vášni rychlosti a podřídil jí svůj život i tělo. Plná šest znamená
moment, kdy motocykl dosáhne svého limitu a jede na šestý stupeň maximální
rychlostí. Znamená vítězství nasednout na motorku a rozpálit to naplno? Pohled do
každodennosti extrémního závodníka odkrývá sílu nečekaných podmínek úspěchu.
Dokážeme pochopit, co vrcholový sportovec získává nasazováním života a co vyžaduje
a přináší překonávání limitů?
11
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THOR:
LÁSKA JAKO HROM
Pokud jste měli pocit, že váš život v poslední době nestojí za nic, co má říkat
chudák Thor (Chris Hemsworth). Nejdříve přišel o své milované kladivo Mjolnir,
démon Surtur zničil celý Asgard a ještě ke všemu ho opustila životní láska. Není
tak divu, že boha hromu čeká nová životní etapa a také hodně přemítání o životě.
Rozhodne se tak na nějaký čas opustit Strážce Galaxie, ke kterým se na konci
Avengers: Endgame přidal, a pokusí se zjistit, kdo vlastně je. Novinku z díny
Marvel Studios uvidíte poprvé v Letním kině na zámku dne 8.7. a od 13.7. v Kině
Sněžník.
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Není pochyb, že Thor:
Láska jako hrom bude
bláznivá jízda plná
akce, nečekaných zvratů
a ztřeštěností, ostatně
do režisérské sesle opět
usedl Taika Waititi, jenž
režíroval už třetí díl a sérii výrazně proměnil.
Sám Waititi navíc scénář přirovnává k výtvoru
desetiletého dítěte, kterého požádáte, aby
vám řeklo, co vše by chtělo ve filmu vidět

a vy to tam prostě dáte. V traileru ukázaní
Vesmírní žraloci jsou pravděpodobně jen
špičkou ztřeštěného ledovce jménem Thor:
Láska jako hrom.
Thora stejně jako většinu hlavních postav
stvořil Stan Lee a Jack Kirby a v roce 1962
jej do komiksu Journey into Mystery #83
zapracoval Larry Lieber. Předlohou postavy
je bůh Thór ze severské mytologie.
Thor je synem boha Odina, vládce Asgardu

a ochránce devíti světů, kam patří i Země.
Thor měl jako mladý a udatný bojovník
nastoupit na trůn po svém otci, díky jeho
zbrklosti v boji i politice však byl naopak
Odinem zbaven své moci a vyvržen na Zemi
jako obyčejný smrtelník. Tato zkušenost
udělala z Thora skutečného hrdinu, který si

KINO

Thorovi zkříží cestu galaktický zabiják Gorr
the God Butcher (Christian Bale), jehož cílem
je zánik bohů a hlavnímu hrdinovi nejspíše
dojde, že pacifistický přístup na Gorra platit
nebude. Do zbraně se tak vrátí i Valkýra
(Tessa Thompson), Sif (Jaimie Alexander),
Korg (Taika Waititi) a dokonce i Thorova
bývalá láska Jane Foster
(Natalie Portman), která
k jeho údivu ovládá
zničený Mjolnir.

posléze uvědomil, že není na trůn připraven.
V hlavní roli Thora se opět představí Chris
Hemsworth, pro kterého je Thor: Láska jako
hrom už čtvrtou sólovkou u Marvelu. Ze
známých tváří se vrátí také Tessa Thompson
v roli Valkýry a Jaimie Alexander jako
válečnice Sif. Fanoušky potěší ale zejména
comeback Thorovy lásky Jane Foster (AKA
Lady Thor), jež si i tentokrát zahraje Natalie
Portman. Ovšem nejen ty staré, ale také
úplně nové postavy ztvárnila řada hereckých
ikon, role hlavního záporáka Gorra se tak ujal
například Christian Bale, zatímco roli boha
Dia přijal Russell Crowe.
Ve filmu se objeví i Strážci Galaxie v čele se
Star-Lordem (Chris Pratt) a mnoho dalších
postav z předchozích marvelovek (spekuluje
se také o návratu Hulka a dokonce Lokiho!),
takže fanoušci MCU by neměli být zklamaní.
Režisérem je stejně jako v případě předchozího dílu Taika Waititi, který si i tentokrát střihnul roli Korga a podílel se také na
scénáři. Ten sepsal spolu s méně známou
scénáristkou Jennifer Kaytin Robinson. -red13
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Pá

1.7.

17.30
20.00

Mimoni 2: Padouch přichází
Prezidentka

So

2.7.

15.00
17.30
20.00

Mimoni 2: Padouch přichází
Prezidentka
Kdyby radši hořelo

Ne

3.7.

14.30
17.30
20.00

Mimoni 2: Padouch přichází
Elvis
Kdyby radši hořelo

Po

4.7.

kino nehraje / příprava letního kina

Út

5.7.

kino nehraje / příprava letního kina

St

6.7.

17.30
21.30

Prezidentka
Vyšehrad: Fylm

Čt

7.7.

17.30
21.30

Andílci za školou
Jurský svět: Nadvláda | dabing

Pá

8.7.

17.30
21.30

Párty Hárder: Summer Massacre
Thor: Láska jako hrom | dabing

So

9.7.

15.00
17.30
21.30

Rakeťák
Prezidentka
Řekni to psem

Ne 10.7.

15.00
17.30
21.30

Náměsíčníci
Jurský svět: Nadvláda | dabing
Mimoni 2: Padouch přichází

Po 11.7.

17.30
21.30

Až na Severní pól | Podmokelský filmový klub
film s největší návštěvností nebo náhradní projekce

Út 12.7.

17.30
21.30

Řekni to psem
Kdyby radši hořelo

St 13.7.

17.30
21.30

Thor: Láska jako hrom | titulky
Elvis

Čt 14.7.

17.30
21.30

Thor: Láska jako hrom | titulky
Hodně štěstí, pane Veliký

Pá 15.7.

17.30
21.30

Řekni to psem
Černý telefon

So 16.7.

15.00
17.30
21.30

Mimoni 2: Padouch přichází
Thor: Láska jako hrom | dabing
Hádkovi

Mimoni 2: Padouch přichází
Thor: Láska jako hrom | dabing
Plná 6

Po 18.7.

17.30
21.30

Thor: Láska jako hrom | titulky
film s největší návštěvností nebo náhradní projekce

Út 19.7.

17.30
21.30

Elvis
Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství | dabing

St 20.7.

17.30
21.30

Thor: Láska jako hrom | dabing
Mimořádná událost

Čt 21.7.

17.30
21.30

Hodně štěstí, pane Veliký
Po čem muži touží 2

Pá 22.7.

17.30
21.30

Černý telefon
Jak obšťastnit ženu

So 23.7.

15.00
17.30
21.30

Kde je Anne Franková
Hádkovi
Tajemství staré bambitky 2

Ne 24.7.

15.00
17.30
21.30

Mimoni 2: Padouch přichází
Hádkovi
Velká premiéra

Po 25.7.

17.30
21.30

Divoké historky | Podmokelský filmový klub
film s největší návštěvností nebo náhradní projekce

Út 26.7.

17.30
21.30

Kdyby radši hořelo
Top Gun: Maverick | dabing

St 27.7.

17.30
21.30

Hádkovi
West Side Story

Čt 28.7.

17.30
21.30

Men
Men

Pá 29.7.

17.30
21.30

Jak obšťastnit ženu
Tři Tygři ve filmu: Jackpot

So 30.7.

15.00
17.30
21.30

Mimoni 2: Padouch přichází
Velká premiéra
DC Liga supermazlíčků

Ne 31.7.

17.30
21.30

Mimoni 2: Padouch přichází
Všechno, všude, najednou

KINO

15.00
17.30
21.30

LETNÍ KINO NA ZÁMKU

Ne 17.7.

15

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

1. – 3., 10., 16., 17., 24., 30., 31. 7.
pá /17.30/ so /15.00/ ne /14.30/
ne /21.30/ so, ne, ne, so, ne /15.00/

KINO

USA / 2022 / premiéra / 90' / dabing / 140,- Kč, děti 120,- Kč
Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací do kin v tom
naprosto nejzásadnějším momentu. Ve filmu Mimoni: Padouch přichází
se konečně dozvíme, jak došlo k nerozlučnému spojení Mimoňů
a superpadoucha Grua. Režie: K. Balda, B. Ableson. Hrají: P. Coffin, aj.

PREZIDENTKA

1., 2., 6., 9. 7. | pá /20.00/ so, st, so /17.30/

KOMEDIE / ROMANTICKÝ

ČR / 2022 / repríza / 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.

KDYBY RADŠI HOŘELO
KOMEDIE / DRAMA

2., 3., 12., 26. 7. | so, ne /20.00/
út /21.30/ út/17.30/

ČR / 2022 / repríza / 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.
LETNÍ KINO NA ZÁMKU

ELVIS

3., 13., 19. 7. | ne /17.00/ st /21.30/ út /17.30/

ŽIVOTOPISNÝ / DRAMA / HUDEBNÍ

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.

VYŠEHRAD: FYLM

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.

ANDÍLCI ZA ŠKOLOU

7. 7. | čt /17.30/

MUZIKÁL / RODINNÝ

ČR / 2022 / repríza / 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.

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
AKČNÍ / DOBRODRUŽNÝ / SCI-FI

7., 10. 7. | čt /21.30/ ne /17.30/

USA / 2022 / repríza / 147' / dab. / 12+ / 3D 140,- 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.
LETNÍ KINO NA ZÁMKU

KINO

6. 7. | st /21.30/

KOMEDIE / SPORTOVNÍ

PÁRTY HÁRDER: SUMMER MASSACRE
KOMEDIE

8. 7. | pá /17.30/

ČR / 2022 / repríza / 100' / 15+ / 120,- Kč
Další nejstrašnější mejdan v historii filmu. 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.

THOR: LÁSKA JAKO HROM
AKČNÍ / DOBRODRUŽNÝ / FANTASY

8., 13., 14., 16. – 18., 20. 7.
pá /21.30/ st, čt, so, ne, po, st /17.30/

KINO

USA / 2022 / prem. / 119' / dab. + tit. / 12+ / 2D 140,- Kč, 3D 150,- Kč
Thor se nachází na své nejtěžší životní cestě – k nalezení vnitřního
míru. Jeho cestu za odpočinkem však přeruší galaktický zabiják
Gorr the God Butcher, který usliuje o zánik bohů. Režie: T. Waititi.
Hrají: Ch. Hemsworth, T. Thompson, N. Portman, aj.

RAKEŤÁK

9. 7. | so /15.00/

ANIMOVANÝ / DOBRODRUŽNÝ / RODINNÝ

USA / 2022 / repríza / 105' / dabing / 3D 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.

ŘEKNI TO PSEM
ROMANTICKÝ / KOMEDIE

9., 12., 15. 7. | so /21.30/ út, pá /17.30/

ČR / 2022 / premiéra / 85' / 140,- Kč
Dita místo vytouženého miminka dostane od svého přítele Filipa
mladou border kólii, přestože nikdy žádného psa nechtěla. Navíc
Ditě pejskařská komunita připadá směšná a nesnáší psí exkrementy.
Režie: R. Sedláček. Hrají: B. Kohoutová, Štěpán Benoni, aj.
LETNÍ KINO NA ZÁMKU

NÁMĚSÍČNÍCI

10. 7. | ne /15.00/

ANIMOVANÝ / RODINNÝ

Něm. / Rak. / 2022 / repríza / 85' / dab. / 120,- Kč, děti 100,- 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.
ANIMOVANÝ / DOBRODRUŽNÝ / DRAMA | PODMOKELSKÝ FILMOVÝ KLUB

11. 7. | po /17.30/

Francie / 2015 / premiéra / 81' / 90,- Kč. Patnáctiletá Saša je dcera
bohatých aristokratických rodičů v Rusku konce 19. století. Sní o dalekém
severu a truchlí nad osudem svého dědečka Oloukina, významného
vědce a polárníka, který se dosud nevrátil ze své poslední expedice, na
které se pokusil dobýt Severní pól. Režie: R. Chayé. Hrají: Ch. Théret, aj.

HODNĚ ŠTĚSTÍ, PANE VELIKÝ

14., 21. 7. | čt /21.30/ čt /17.30/

KOMEDIE / DRAMA

Velká Británie / 2022 / premiéra / 97' / tit. / 15+ / 120,- Kč
Nancy za celý svůj život spala jen s vlastním mužem, který navíc v posteli
nestál za nic. Když zůstane sama, uvědomí si, že vlastně vůbec netuší,
co je dobrý sex. Režie: S. Hyde. Hrají: E. Thompson, D. McCormack,
I. Laughland, aj.

ČERNÝ TELEFON
DRAMA / HOROR

15., 22. 7. | pá /21.30/ pá /17.30/

USA / 2021 / premiéra / 102' / tit. / 15+ / 140,- Kč
Třináctiletý kluk uvězněný sadistickým vrahem ve zvukotěsném sklepě.
Na jeho stěně visí odpojený černý telefon. Ten však jednoho dne zazvoní.
Ve sluchátku se ozývají předchozí vrahovy oběti, které nechtějí, aby
chlapec skončil stejně. Režie: S. Derrickson. Hrají: E. Hawke, M. Thames, aj.
LETNÍ KINO NA ZÁMKU

KINO

AŽ NA SEVERNÍ PÓL

HÁDKOVI

16., 23., 24., 27. 7. | so /21.30/ so, ne, st /17.30/

KOMEDIE

ČR / 2022 / premiéra / 98' / 12+/ 130,- Kč
Když se sejde rodina, je to vždy radost. Dva bratři se svými ženami se
potkávají v bytě svého dědy, který je v nemocnici a už to s ním vůbec
nevypadá dobře. Bráchové jsou každý úplně jiný, ale mají se svým
způsobem rádi. Režie: V. Moravec. Hrají: S. Nováková, J. Prachař, aj.

PLNÁ 6

17. 7. | ne /21.30/

ROADRACING

KINO

ČR / 2022 / premiéra / 80' / 100,- Kč
Film PLNÁ 6 sleduje posledních šest let závodní kariéry jednoho z našich
nejlepších motocyklových závodníků Kamila Holána, který se umisťuje
na předních příčkách těch nejtěžších závodů na světě. Režie: A. Sejk.
Hrají: K. Holán.

DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU
ŠÍLENSTVÍ AKČNÍ / FANTASY

19. 7. | út /21.30/

USA / 2022 / repríza / 127' / 12+ / dab., tit. / 100,- Kč
Ve snímku „Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství“ filmový
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.

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
KOMEDIE

20. 7. | st /21.30/

ČR / 2022 / repríza / 102' / 12+ / 100,- Kč
Malebnou českou krajinou projíždí motoráček. Lidé uvnitř sedí, švitoří,
nebo naopak mlčí, pokukují z oken nebo pospávají. Vlak se náhle
porouchá a strojvůdce Miloš musí vystoupit z vlaku, aby poruchu
napravil. Režie: J. Havelka. Hrají: J. Plodková, I. Chmela, J. Boková, aj.
LETNÍ KINO NA ZÁMKU

sportovní přenosy • kurzové sázky • číselné loterie

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2

21. 7. | čt /21.30/

KOMEDIE

ČR / 2022 / repríza / 95' / 120,- 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 film je opět
humorným pohledem na střet mužského a ženského světa a hledání jejich
vzájemného porozumění. Režie: R. Havlík. Hrají: J. Langmajer, M. Taclík, aj.

JAK OBŠŤASTNIT ŽENU

Austrálie / 2022 / premiéra / 107' / 15+ / 120,- Kč
Gina (Sally Phillips) si nepřipadá zrovna přitažlivě. Právě slaví padesátku,
propustili jí z práce a její manžel jí moc pozornosti nedává. Aby toho
nebylo dost, její kamarádky jí k narozeninám objednají domů striptéra.
Režie: R. Webster. Hrají: S. Phillips, N. Young, E. Thomson, aj.

KDE JE ANNE FRANKOVÁ
ANIMOVANÝ / HISTORICKÝ

23. 7. | so /15.00/

BEL / FR / IZR / LUC / NZ / 2021 / repríza / dab. / 99' / 110,- Kč,
děti 90,- 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.

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
POHÁDKA

23. 7. | so /21.30/

ČR / 2022 / repríza / 100' / 100,- Kč
Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky,
trochu nešikovného prince Jakuba a dalších postav opustili tvůrci
ve chvíli, kdy každá pohádka končí. Zlo bylo potrestáno, dobro zvítězilo
a s ním i láska Aničky a Jakuba. Režie: I. Macharáček. Hrají: T. Klus, aj.
LETNÍ KINO NA ZÁMKU

NOVÝ SPORTBAR
v Děčíně!
28. října 225/1

KINO

22., 29. 7. | pá /21.30/ pá /17.30/

DRAMA / KOMEDIE

VELKÁ PREMIÉRA

24., 30. 7. | ne /21.30/ so /17.30/

KOMEDIE

ČR / 2022 / premiéra / 90' / 12+ / 130,- Kč
V komedii plné nečekaných situací, která vznikala pod pracovním názvem
Šnajdr, uvidíte v hlavních rolích Pavla Šimčíka a Ivu Janžurovou. Na scénáři
svého třetího celovečerního filmu spolupracoval Miroslav Krobot opět
v tandemu s Lubomírem Smékalem. Režie: M. Krobot. Hrají: P. Šimčík, aj.

DIVOKÉ HISTORKY

KOMEDIE / DRAMA / THRILLER | PODMOKELSKÝ FILMOVÝ KLUB

25. 7. | po /17.30/

KINO

Argentina / Španělsko / 2014 / 122' / 12+ / 90,- Kč. Šest divokých
historek spojuje téma drobných i větších nespravedlností a křivd, kterým se
člověk nemůže bránit, nechce-li překročit hranice zákona či dobrých mravů.
Čeho je ale moc, toho je příliš.V různých situacích se hrdinové filmu dostanou
do bodu, kdy už jim dojde trpělivost. Režie: D. Szifrón. Hrají: D. Grandinetti, aj.

TOP GUN: MAVERICK

26. 7. | út /21.30/

AKČNÍ / DRAMA

USA / 2022 / repríza / 131' / 12+ / dabing / 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.

WEST SIDE STORY

27. 7. | st /21.30/

MUZIKÁL

USA / 2022 / repríza / 156' / titulky / 12+ / 100,- Kč
Adaptace legendárního stejnojmenného muzikálu West Side Story
vypráví příběh zakázané lásky a rivality mezi dvěma pouličními gangy.
Režie: S Spielberg. Hrají: A. Elgort, R. Zegler, D. Alvarez, A. DeBose,
R. Moreno C. Stoll, B. d'Arcy James, M. Ziegler, aj.
LETNÍ KINO NA ZÁMKU

MEN

28., 28. 7. | čt /17.30/ čt /21.30/

DRAMA / HOROR

USA / 2022 / premiéra / 100' / 15+ / 100,- Kč
Harper odjíždí na malebný anglický venkov odpočinout si a srovnat si
myšlenky po nedávné tragédii v osobním životě. Okolní příroda však
působí značně zneklidňujícím dojmem a Harper má neodbytný pocit, že
ji kdosi či cosi zpoza stromů sleduje. Režie: A. Garland. Hrají: J. Buckley, aj.
KOMEDIE / AKČNÍ

29. 7. | pá /21.30/

ČR / 2022 / repríza / 110' / 12+ / 120,- Kč.
Tři Tygři zaseknou drápy humoru i do filmových pláten! Ve zběsilé
akční komedii se vydají na dobrodružnou cestu za nečekanou výhrou.
Režie: E. Křižka. Hrají: A. Čuba, Š. Kozub, R. Ferro, V. Polák, D. Sitek,
S. Erlebachová, P. Sýkora aj.

DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ

ANIMOVANÝ / AKČNÍ / DOBRODRUŽNÝ / KOMEDIE / RODINNÝ

30. 7. | so /21.30/

USA / 2022 / premiéra / dabing / 106' / 140,- Kč, děti 120,- Kč
Když je Liga spravedlnosti zajata Lexem Luthorem, Supermanův pes Krypto
vytvoří tým domácích mazlíčků z útulku, kteří dostali superschopnosti:
ohař jménem Ace, který se stane supersilným a nezničitelným; prase
jménem PB, které může dorůst obřích rozměrů... Režie: J. Stern.

VŠECHNO, VŠUDE, NAJEDNOU
AKČNÍ / SCI-FI / FANTASY / DRAMA / KOMEDIE

31. 7. | ne /21.30/

USA / 2022 / premiéra / 140' / tit. / 15+ / 120,- Kč. Jedno z největších
a nejpříjemnějších překvapení letošního filmového roku se odehrává všude
a v jeden čas najednou. Akční komedie vrhne ženu středního věku
z nepříjemné schůzky na finančním úřadě do zběsilého dobrodružství
v několika paralelních vesmírech. Režie: D. Kwan, D. Scheinert. Hrají: M Yeoh, aj.
LETNÍ KINO NA ZÁMKU

KINO

TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
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DIVADLO

22.—27. srpna 2022 Činoherní studio v zahradě Českého rozhlasu Sever
6 inscenací Spolek Kašpar jako host vstupenky na cinoherak.cz
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Foto: www.richtrik.cz

ROCKOVÁ
SMRŠŤ
NA ALTROSU
HUDBA

Už 22. ročník rockového festivalu Altros Rockfest proběhne ve dnech 8. a 9.7.
na letní scéně zámku v Roudnici nad Labem. O letošním ročníku jsme si popovídali
s muzikantem a dlouholetým organizátorem této akce Honzou Štokem.

34

Honzo, jak dlouho už máš organizaci
Altrosu na starost? A jak ses k tomu
vlastně dostal?
Svůj první Altros jsem dělal v roce 2010, ale
už pár ročníků předtím jsem se u organizace
motal. Zakladatel festivalu Garth se tehdy
přestěhoval z Lovosic do Prahy a hůř se mu
to odtamtud organizovalo. Ostatní se pak
pokusili udělat jeden ročník bez něj, ale
nebylo to ono. Vytratilo se z toho to téměř
pubertální nadšení a moje dvacetileté já to
tenkrát hrozně trápilo. Byl jsem bezdětný,
měl měkká játra a vlasy do půl zad, varianta
nejít v létě na Altros se tedy vylučovala.
Požádal jsem o důvěru od “rady starších”
organizátorů a kulturáku, pokusil se udělat
jubilejní 10. ročník a ono to klaplo!
V dřívějších letech bylo dějištěm festivalu
město Lovosice, ale od roku 2020 se akce
koná v Roudnici nad Labem. Proč došlo
ke změně místa?
Událo se několik věcí s politickým
podtextem, ke kterým bych se už nerad
vracel. Ve zkratce došlo k tomu, že Altros

přestal být nezávislým festivalem, stal se
rukojmím a bylo mu ubližováno. A to se
nedělá. Myslím, že hukot kolem toho byl
tenkrát víc než velkej a každej si to dovede
dohledat… Logicky jsme tedy využili
otevřené náruče v úžasném areálu Zámecké
zahrady v Roudnici.
Na jaké kapely se letos můžeme těšit?
Hlavních stars je několik - blackmetalový
Törr, punkové legendy E!E a SPS, exotický
crossover Gaia Mesiah nebo třeba
trash´n´rolloví šílenci Hentai Corporation.
Dál se představí trasheři Fatal Punishment,
pop-punková děčínská parta DC Radio,
rapový crossover A New Chapter, pražský numetal Bikkinyshop, heavy metalová mašina
The Rumble Of Skulls nebo ska-punková
Toska. To vše doplní regionální Tydle Vidle,
Zkrat, Toxic Pancreas, Warholl, UrticA nebo
nově vzniklé bandy z rozpadnuvšího se
bohušovického Průseru: Beer Tears a Dobrej
nápad.
Děkuji za rozhovor.

-es-
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HUDBA

Rogalo
DC
již 7. ročník

Smetanovo nábřeží, Děčín

HUDBA

PROGRAM NA ČERVENEC
3.7.

15.00
16.00
17.00

Circus Ponorka – jednočlenný orchestr v průběhu show Honzy Ponocného.
Žyhadloo – děčínská rocková skupina.
Manu – pražská artová parta hraje písně své frontmanky Anny Knauerové.

10.7.

15.00
16.00
17.00

Les Gars dʼen Bas – skupina výborných hudebníků. World music.
Na3si – severočeská pop-rocková kapela.
Žofie Kabelková – půvabná písničkářka s krásnými melodiemi, hlasem i texty.

17.7.

15.00

Jazz band Erwina Schrödingera – zajímavý hudební počin
z Rumburka ve spolupráci dospělých a dětských hudebníků.
Penál – mostecká rocková skupina.
Thea & Coming Out – zpěvačka Tereza Staňková zpívá na své melodie
texty různých autorů. Každá píseň je osobitá a každá je autentická.

16.00
17.00

24.7.

31.7.

15.00
16.00
17.00

Der Šenster Gob – pražská skupina s převážně klezmerovým repertoárem.
DC Radio – ražsko-děčínské uskupení pop-rockových hudebníků.
Jan Řepka & Bájsykl band – písničkář, který na svém kole cestuje

15.00
16.00
17.00

Ninarosa – skvělá slovenská houslistka, skladatelka a zpěvačka se svou skupinou.
Účinkující bude upřesněn.
DON BON – pražská popová skupina s jasným rytmem přísnou dikcí.

po krajině a zpívá jen tam, kde se mu to hodí.

PRO AKTUÁLNÍ PROGRAM SLEDUJTE FACEBOOK

ROGALO DC

nebo na www.mala-pariz.cz/Rogalo DC
DC.
Projekt Rogalo DC je finančně zajištěn Statutárním městem Děčín - děkujeme!
Pořádá Malá Paříž z.s. Změna programu vyhrazena.

Kulturní projekt Rogalo DC se koná každou neděli až do 18. září!
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Hana Blažíková,
umělecká garantka

2022

HUDBA

20/8–15/10

4/9/17.00
Zámek Děčín,
Knihovní sál
450 / 300 Kč

Na dechu
andělů
Hana Blažíková – soprán
Bruce Dickey – cink
The Breathtaking Collective
Gesualdo / Palestrina / d‘India /
Cavalli / Wachner / Bononcini ad.

Více informací a vstupenky v síti Vstupenka Děčín a na
Festival se koná za laskavé podpory:

Zlaté listy:
Děčín

www.lipamusica.cz
Za mediální
podpory:
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HUDBA

AKCE / HUDBA

ITALSKÝ VEČER
NA PASTÝŘSKÉ STĚNĚ

12. 8. 2022
od 17:00

Bistro nad Ferratou
na Pastýřské stěně
je otevřeno denně
od 10:00 do 19:00

Barmanská show s Filipem Jančárkem
plná Campari a Aperolu
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GASTRO

41

GASTRO

INTERN
PRÁÁÁZ
ZADA

777 151 151 / www.ja

* Rychlost až 1 Gigabit
2 měsíce zdarma
pro nové zákazníky
při uvedení hesla
PRÁZDNINY

NET NA
ZDNI
DNINY
NY
ARMO
*

aw.cz / info@jaw.cz

GASTRO

Přijď s přáteli

do nového sportbaru!
KURZOVÉ SÁZKY • ČÍSELNÉ LOTERIE

PO–NE 11–23 hod.

/1

a 225

jn
28. ří

44

45

GASTRO
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GASTRO
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GASTRO
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GASTRO
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GASTRO
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GASTRO
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GASTRO

GASTRO

ŘECKÁ KUCHYNĚ
NA DĚČÍNSKÉM ZÁMKU
Pokud vám v našich končinách chybí středomořská kuchyně, máme pro vás
dobrou zprávu. Na děčínském zámku se staly prostory restaurace domovem pro
řeckou tavernu Athina, která sem přináší něco zcela nového. Přijďte ochutnat
skvělá grilovaná masa, plody moře nebo řecká vína, která vám naservíruje třeba
pan Jan Řezníček.
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V případě mnoha restaurací
se zahraniční kuchyní se často
jedná jen o pouhou inspiraci či způsob,
jak být odlišný, ve Vašem případě je to
ale dáno rodinnými kořeny. Z jaké strany
Vám v žilách koluje řecká krev?
Je to ze strany dědečka, který už naši
restauraci bohužel nemůže vidět, což je
velká škoda. Snažíme se používat v co
největší míře originální řecké suroviny, aby
si lidé pochutnali na jídle tak, jak se v Řecku
podává. Snažíme se dělat maximum, aby
u nás zákazníkům chutnalo a byli spokojeni
ať už s jídlem či vínem. Pro suroviny musíme
jezdit do Německa, kde jsou k sehnání.
Kdybych se zeptala na tři základní
suroviny řecké kuchyně, jaké by to byly?
Asi oregáno, olivy a řecký jogurt. Tzatziky jsou
pro Řecko typické, podobně jako třeba pita
chléb.
Co z Vašeho menu byste označil za největší specialitu?
Specialitou jsou vlastně všechna jídla co
tu máme i díky tomu, že se jedná právě
o řeckou kuchyni. Rozhodně si u nás vybere
každý, kdo má rád maso, ryby nebo mořské
plody. Každé jídlo připravujeme tak, aby
bylo tím nejlepším. Pro někoho může být

nejlepším jídlem chobotnice, pro někoho
jehněčí kotlety nebo grilovaná hovězí játra.
Každý jsme jiný a máme rádi něco jiného.

Jakou kuchyni máte Vy sám nejradši?
To asi nedokážu říct. Je to spíš podle nálady.
Ale samozřejmě řeckou kuchyni miluji, není
to těžké, hutné jídlo. A rozdíl oproti kuchyni
české je i v samotném stolování. Když si
budu chtít dát českou kuchyni, tak přijdu
do restaurace, objednám si jídlo, najím se
a za chvíli zase odcházím. Když si chci dát
řeckou, tak si v klidu sednu a budu u jídla
sedět třeba i dvě hodiny. Dám si k tomu
víno, předkrm… Když jsme třeba navštívili
řeckou tavernu Thessaloniki v pražské
Davli, tak tam je to přesně tak, jak mám rád.
Přijdeme, objednáme si několik jídel včetně
předkrmu, posedíme třeba tři hodiny. Je to
příjemné, člověk neodchází přejedený. Ale
samozřejmě jsem Čech a českou kuchyni
také zbožňuji.

GASTRO

Řecká taverna Athina se nově
přestěhovala z ústeckého Vaňova k nám
na Zámek Děčín. Proč jste si vybrali právě
tyto prostory?
V první řadě šlo o to, že jsme
hledali prostory, které by
se hodily ke konceptu naší
restaurace. Potřebovali jsme,
aby odpovídaly i velikostně.
Chtěli jsme větší kuchyň, více
míst na sezení a větší skladovací
prostory. Tady na zámku jsou
prostory ideální a navíc opravdu
krásné.

Budete interiér restaurace přizpůsobovat
řeckému stylu?
Ano, podle toho, jak to bude v našich silách
a možnostech v rámci dohody se zámkem.
Pořád je to památka a výrazné stavební
úpravy dělat nemůžeme. Ale budeme se
snažit prostory přizpůsobit tak, aby lidé měli
alespoň trochu pocit, že jsou opravdu v řecké
taverně.
-es53

Program
Pá 1.7. Beseda s Jaroslavem Duškem

19:00 Jižní zámecké zahrady | Beseda s úspěšným
českým hercem Jaroslavem Duškem. Humorné
pojednání o životě a smrti, lásce a strachu, o cestě
k vnitřní svobodě.
Vstupné: k sezení 300 Kč, na stání 220 Kč.
So 2. 7. Bratrstvo kočičí pracky - Činoherák

ZÁMEK

18:00 Jižní zámecké zahrady | Nahlédněme na
dobrodružství populární pětice z perspektivy údajně
největších záporáků v dějinách Mladého hlasatele.
Jednotné vstupné: 300 Kč.
Pá 1. 7. – so 2. 7. Noční prohlídky

19:00, 20:00, 21:00, 22:00 hlavní nádvoří
Hrané noční prohlídky nás tentokrát zavedou do časů,
kdy zámek navštívil slavný skladatel Fryderyk Chopin.
Vstupné: dospělí 220 Kč, děti 160 Kč.
St 6. 7.– ne 14. 8. letní kino

22:00 hlavní nádvoří | Podrobnosti promítání letního
kina najdete na www.kinosneznik.cz
Út 12. 7. Varhanní koncert - Tomáš Thon

18:00 Kostel sv. Václava a Blažeje | Varhanní mistr T. Thon
představí posluchačům nástroj z dílny bratří Fellerů.
V programu zazní B. M. Černohorský a další staří čeští
mistři. | Vstupné: dospělí 200 Kč/studenti, senioři 160 Kč.
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červenec 2022
Čt 14. 7. Svaté neřesti

19:00 Jižní zámecké zahrady | Komický příběh o tom, co
se stane, když se lidé budou chtít stát lepšími. Účinkují:
Bořek Slezáček, Pavlína Mourková, Vlasta Korec a další.
Uvádí Divadlo Artur. | Jednotné vstupné: 350 Kč.
Čt 21. 7. Dixieland v Růžové zahradě

17:30 Růžová zahrada | IV. ročník dixielandových
a jazzových bandů na děčínském zámku zahájí kapela
OLD BOYS, která letos oslaví 30 let své existence. |
Jednotné vstupné: 50 Kč.
17:30 Růžová zahrada | Další z řady letních
dixielandových podvečerů. Tentokrát se můžete těšit na
Revival Swing Band Praha. | Jednotné vstupné: 50 Kč.

ZÁMEK

Čt 28. 7. Dixieland v Růžové zahradě

So 30. 7. Čechomor

19:30 Jižní zámecké zahrady
Česká hudební skupina hrající v originálním pojetí
české, moravské a slovenské lidové písně.
Jednotné vstupné: 590 Kč.

Monkey Business

na děčínském zámku | pá 16. září
55

Čechomor - 30. 7. 2022

ZÁMEK

Jižní zámecké zahrady

Noční prohlídky 1.7. a 2.7. 2022
19:00, 20:00, 21:00, 22:00 hlavní nádvoří

www.zamekdecin.cz
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KŘÍŽEM KRÁŽEM

Poutní procesí
k sv. Maří Magdaleně

23. 7. 2022
Muzeum v přírodě Zubrnice
Zubrnice čp. 74, 400 02
Ústí nad Labem

9:00—16:00
www.nmvp.cz/zubrnice
muzeumzubrnice@nmvp.cz
#muzeumvprirodezubrnice
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7/2022
Otevírací doba:

Hlavní půjčovna a studovna:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota, Neděle
Knihovna je uzavřena:

9 - 12, 13 - 19
9 - 12, 13 - 19
Zavřeno
9 - 12, 13 - 19
Zavřeno
Zavřeno
Od 29. 7. do 14. 8.

KNIHOVNA

Dětské oddělení:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota, Neděle
Knihovna je uzavřena:

9 - 12, 13 - 18
9 - 12, 13 - 18
Zavřeno
9 - 12, 13 - 18
Zavřeno
Zavřeno
Od 29. 7. do 14. 8

KNIHOVINKA

Otevírací dobu na pobočkách zjistíte na www.dcknihovna.cz
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KNIŽNÍ NOVINKA - DANIEL COLE:

HADROVÝ PANÁK

Britský krimithriller, který šokoval čtenáře po celém světě…
a nastartoval úspěšnou trilogii vydanou v 35 zemích. Mrtvola sešitá
ze šesti částí různých těl a nalezená v jednom londýnském bytě –
případ Hadrový panák, jak ho nazvala média, okamžitě vyvolá strach
a paniku.

(pro děti od 6 do 13 let, malá skupinka)

Scénář, výtvarné tvoření, animace, fototechnika, postprodukce,
výlet, hry uvnitř i venku.

LETNÍ
PŘÍMĚSTSKÝ
ANIMAČNÍ
TÁBOR
LETNÍ
LETNÍPŘÍMĚSTSKÝ
PŘÍMĚSTSKÝANIMAČNÍ
ANIMAČNÍTÁBOR
TÁBOR
Vede
Růžena
Pekařová.
Vytvoř
svůj
vlastní
animovaný
klip
LETNÍ
PŘÍMĚSTSKÝ
ANIMAČNÍ
TÁBOR
Vytvoř
si si
svůj
vlastní
animovaný
klip
Vytvoř si svůj vlastní animovaný klip
(pro
děti
let,
malá
skupinka)
(pro
děti
odod
66
dodo
1313
let,
malá
skupinka)
Vytvoř
si
svůj
animovaný
klip
(pro
děti
od
6 vlastní
do 13 let,
malá skupinka)
Cena:
2200.(pro děti od 6 do 13 let, malá skupinka)

c
ena zahrnu
je: materiáltvoření,
, techniku, animace,
oběd, pitný rfototechnika,
ežim
Scénář,
výtvarné
postprodukce,
Scénář,
výtvarné
tvoření,
animace,
fototechnika,
Scénář,
tvoření,
fototechnika,postprodukce,
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s
sebou jenvýtvarné
přezůvky, po
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hryuvnitř
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i tvoření,
venku. animace, fototechnika, postprodukce,
výlet,
hry
Scénář,
výtvarné
výlet, hry uvnitř i venku.
výlet, hry uvnitř i venku.

Vede
Růžena
Pekařová.
Vede
Růžena
Pekařová.
1.-5. 8. 2022
Vede Růžena Pekařová.
Vede Růžena Pekařová.
Cena:
2200.Cena:
2200.výtvarná učebna 2.
Cena: 2200.ce
za
hu
rn
: am
, cth
en
ch
tnrýežriem
žim
cen
anzaah
rn
jeu:je
m
teartieárli,átle
iknuik
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o,bo
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Cena:
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uje: materiál, techniku, oběd, pitný režim

8-15h
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s sebou jen přezůvky, pohodlné oblečení, svačinu

KNIŽNÍ NOVINKA - ANGELA MARSONSOVÁ:

VRAŽEDNÁ MYSL

Samanthu Brownovou, mladou vysokoškolačku, nalezli doma
v posteli s proříznutým hrdlem a nožem v ruce. Bez zjevných známek
násilí či boje. Zdá se to jako jasný případ sebevraždy. Podivná reakce
dívčiných rodičů však tuto teorii zvrátí a Kim pochopí, že tady šlo
o vraždu. Jak ji však vyšetřit, když všechny stopy už jsou nenávratně
ztracené?

KNIHOVINKA

KNIHOVNA

1.-5.
8.
2022
8-15h
1.-5.
1.-5.8.
8.2022
20228-15h
8-15h
1.-5.
8.
2022
8-15h
výtvarná
učebna
patro
výtvarná
výtvarnáučebna
učebna2.2.
2.patro
patro
výtvarná učebna 2. patro
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,
, budoucí muzikanty, skladatele a producenty
pro

LETNÍ
HUDEBNÍ TÁBOR
(v angličtině, češtině a ukrajinštině)
LETNÍ
LETNÍ HUDEBNÍ
HUDEBNÍ TÁBOR
TÁBOR

pro budoucí muzikanty,
8. – 12. 8. 2022, poskladatele
– pá 8.00 - 15.00 a producenty
(v angličtině,
češtině
a ukrajinštině)
pro budoucí
muzikanty,
skladatele
a producenty

LETNÍ
HUDEBNÍ
TÁBOR
Pro děti
přibližně
od
6 do 12 let,
české
ukrajinské,
je zdarma.
pro
budoucí
skladatele
atábor
producenty
(vmuzikanty,
angličtině,
češtině
ai ukrajinštině)
(v8.angličtině,
češtině
a ukrajinštině)
– 12. 8. 2022,
po – pá
8.00 - 15.00

Děti si vyrobí vlastní hudební
se s různými hudebními styly, notami, tóninami,
8.nástroje,
– 12. 8. seznámí
2022, po
– pá 8.00 - 15.00

ro budoucí
muzikanty,
skladatele
a i vlastní
producenty
skládáním
a nahráváním
složí
si2022,
vlastní
píseň,
které- 15.00
si napíší tábor
text.
Závěrem
8.
– páke
Pro děti
přibližněhudby,
od–612.
do8.12
let, po
české
i 8.00
ukrajinské,
je
zdarma.
tábora(v
se uskuteční
malý koncert
pro rodiče.
Veškeré materiály i oběd zajištěn.
angličtině,
češtině
a
ukrajinštině)
Pro děti přibližně od 6 do 12 let, české i ukrajinské, tábor je zdarma.
Pro děti
přibližně
6 do 12
let, české
i ukrajinské,
tábor
jenotami,
zdarma.
Děti si vyrobí
vlastní
hudební od
nástroje,
seznámí
se s různými
hudebními
styly,
tóninami,

LUMARA

Tábor
ukrajinská
zpěvačka
a hudebnice
, která
mánotami,
mnoho tóninami,
zkušeností
Dětivede
si vyrobí
vlastní
styly,
skládáním
a nahráváním
hudby,
složí siseznámí
vlastní
ke které
si napíší
i vlastní
text. Závěrem
8. –hudební
12.
8.nástroje,
2022,
po – sepíseň,
pás různými
8.00
-hudebními
15.00
suskuteční
podobnými
projekty.
Přihlášky
na
vzdelavani.dcknihovna.cz.
Dskládáním
ěti si
vyrobíase
vlastní
hudební
nástroje,
seznámí
se
s různými
hudebními
notami,
tóninami,
nahráváním
hudby,
složí si
vlastní
píseň,
ke které
si
napíší istyly,
vlastní
text.
Závěrem
tábora
malý
koncert
pro rodiče.
Veškeré
materiály
i oběd
zajištěn.
tábora
se uskuteční
malý koncert
pro rodiče.
oběd zajištěn.
skládáním
a nahráváním
hudby,
složí si vlastní
píseň,Veškeré
ke kterémateriály
si napíší ii vlastní
text. Závěrem

tábora se od
uskuteční
pro rodiče.
Veškeré materiálytábor
i oběd zajištěn.
Pro děti přibližně
6 domalý
12koncert
let, české
i ukrajinské,
je zdarma.

Tábor vede ukrajinská zpěvačka a hudebnice

LUMARA
LUMARA , která má mnoho zkušeností

, která má mnoho zkušeností
Tábor vede ukrajinská zpěvačka a hudebnice
s podobnými
projekty.
Přihlášky na vzdelavani.dcknihovna.cz.
Tábor vede ukrajinská
zpěvačka
a hudebnice
, která má mnoho zkušeností
s podobnými
projekty.
Přihlášky na vzdelavani.dcknihovna.cz.

LUMARA

ti si vyrobí vlastní hudební nástroje, seznámí se s různými hudebními styly, notami, tóninami,
s podobnými projekty. Přihlášky na vzdelavani.dcknihovna.cz.
kládáním a nahráváním hudby, složí si vlastní píseň, ke které si napíší i vlastní text. Závěrem
tábora se uskuteční malý koncert pro rodiče. Veškeré materiály i oběd zajištěn.
KNIHOVNA

ábor vede ukrajinská zpěvačka a hudebnice

KNIHOVINKA
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LUMARA, která má mnoho zkušeností

s podobnými projekty. Přihlášky na vzdelavani.dcknihovna.cz.

KNIŽNÍ NOVINKA - CHRISTINA SWEENEY-BAIRD:

SOUMRAK MUŽŮ

Píše se rok 2025 a ve Skotsku se objevil záhadný vir – smrtelná
nemoc, která je zřejmě fatální pouze pro muže. Když doktorka
Amanda MacLeanová tento nový fenomén nahlásí, je vnímána jako
hysterka. Když lidé její varování konečně začnou brát vážně, už je
příliš pozdě.
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MUZEUM

KŘÍŽEM KRÁŽEM
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Termín červenec:
18. – 22. 7. 2022

Termín srpen:
15. – 19. 8. 2022

Cena: 2 800 Kč

• 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

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
Centrum Pivovar Děčín, Sofijská 2, 405 02, Děčín VI
hopsarium.decin | www.hopsarium.cz
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PŮJČOVNA
PŮJČOVNA
Z
ÁŽITKY
Z
Á Ž aI aktivity
TKY
zážitky
v Děčíně
a okolí
zážitky
a aktivity
Objednávejte on-a
line okolí
v Děčíně
Book now
Objednávejte on-line
Book now

REZERVUJ
REZERVUJ
a pojEĎ
a pojEĎ

s námi
s námi
SLEVA

10 %
NASLEVA
PŘÍŠTĚ

10 %
SPORT

NA PŘÍŠTĚ

WWW.ACTIVE-POINT.CZ
WWW.ACTIVE-POINT.CZ
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KŘÍŽEM KRÁŽEM

PLAVBY LABE:
ZAŽIJTE ŘEKU JINAK
Chcete sobě nebo svým blízkým udělat radost nevšedním zážitkem? Pak zajděte
za kapitánem Vojtěchem Kučerou, který vás na své lodi proveze po Labi, kam
si budete přát. Nečekejte žádnou pomalou plavbu parníkem, ale svižnou jízdu
v kruhu přátel.

V Děčíně nově fungujete pod značkou
Plavby Labe. Tady u nás jsme zvyklí spíše
na klasické parníky, ale Vy nabízíte něco
úplně jiného. Co máte za plavidlo?
Ano, přináším do Děčína úplnou novinku,
kde budete na palubě jen se svými
nejbližšími. Jedná se o loď holandského
typu “sloep”. Tyto lodě se mimo jiné
vyznačují nízkým ponorem, což je v Děčíně
velmi důležité. Loď dokáže po proudu jet až
50 km/h a proti proudu zhruba 40 km/h.
Kam všude je možné s Vámi zajet?
Máte stanovené trasy nebo plníte přání
zákazníků?
Je možné projet okružní jízdu Děčínem,
64

Labský kaňon, navštívit Německo nebo
se vydat proti proudu do Ústí nad Labem.
Osobně preferuji a doporučuji Labský
kaňon. Trasu vždy plánuji se zákazníkem
přímo na míru.
Jak jste se vůbec dostal k lodím a plavbě?
První kontakt přišel již v dětství, jsem totiž
odchovancem děčínského oddílu rychlostní
kanoistiky. K plavbě jako takové jsem se
ale dostal až o několik let později přes otce,
který je lodním instruktorem a soukromým
kapitánem malých plavidel všude po světě.
Před pár lety jsem se připojil do rodinné
firmy Lodnik.cz, ve které se podílím na
organizaci dovolených na lodi.

K takové rozlučce nebo jiné podobné
příležitosti patří i dobré pití a občerstvení.
Je možné si s sebou na člun něco přinést?
Občerstvení je možné vzít vlastní a nebo je
možné si nechat přichystat profesionální
catering. Vše je opět na přání zákazníka.

Zážitek z jízdy si zákazníci mohou zpestřit
i řízením lodi, je to tak?
V některých úsecích je skutečně možné si
vyzkoušet kormidlování lodi a krom skvělého
zážitku mít i super fotky za kormidlem.
Jak moc náročné je ukočírovat malé, ale
rychlé plavidlo na řece jakou je Labe?
Labe v našem městě má několik velmi
náročných úseků, a proto musí být kapitán
neustále ve střehu, je nezbytné umět číst
vodu. Ovšem ta divokost a nestálost řeky
umocňuje zážitek z plavby.
Děkuji za rozhovor.

-es-

KŘÍŽEM KRÁŽEM

Vůbec první posádkou byly dámy, které
na Vašem člunu slavily rozlučku se
svobodou. Kolik lidí můžete najednou
svézt?
Dámy si plavbu maximálně užily a říkaly, že
se na palubě nevidíme naposled. Loď pojme
až 6 osob, dále jsou na palubě vítáni i zvířecí
miláčci.
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FARNÍ SBOR

ZOO

Společensky zábavné odpoledne pro celou rodinu.. Přijďte ochutnat
zlatého moku z produkce našeho pivovaru, občerstvit se, pobavit
a poslechnout živou hudební produkci. Vystoupí skupiny Vomiště,
Optimik a Kabát Revival Varnsdorf! (změna programu vyhrazena).

POZVÁNKA

16.7. | DĚKUJEME DĚČÍNE
PIVOVAR NOMÁD
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AQUAPARK

2021
2022
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ MLÁDEŽNICKÁ SEZÓNA
V HISTORII KLUBU
7. místo
9. místo
2. místo
3. místo
2. místo
6. místo
5. místo
1. místo
3. místo
13. místo
8. místo
5. místo
4. místo
2. místo
3. místo
6. místo
6. místo
3. místo
10. místo
4. místo

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Národní finále
Národní finále
Národní finále
Festival minibasketbalu
Národní finále
Oblastní přebor
Extraliga Západ
Mistrovství ČR
Nadregionální liga
Extraliga
Liga - skupina A
Nadregionální liga
Liga - skupina A
Nadregionální liga
Nadregionální liga
2. liga
Severočeská liga
Oblastní přebor
Oblastní přebor
Oblastní přebor

SPORT

U11
U11W
U12
U12W
U13
U13W
U14
U15
U15B
U17
U17W
U17B
U19
U19W
U19B
Muži
Muži
Muži Juniorka
Muži Křešice
Ženy

22.7. | ZAHRÁDKYFEST VI. ROČNÍK
ZAHRÁDKY U ČESKÉ LÍPY

Čeká na Vás dvoudenní akce, která bude první večer zaměřená na
rockové kapely z okolí České Lípy a na elektronickou scénu za podpory
přátel z CL SOUND a dalších DJs, kteří Vám naservírujou pořádnou
basovou nálož! V sobotu pak na vás čeká pořádnej nářez v podobě
dobře známých headlinerů Cocotte Minute, RedZed a dalších.

POZVÁNKA

Přidej se k Válečníkům a buď taky nejlepší!
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MAKLÉŘ JAROSLAV ČERMÁK:

SPRÁVNÁ PROPAGACE
VAŠÍ NEMOVITOSTI
JE ZÁKLAD
Co všechno je náplní práce realitního makléře? A jak fungují provize nebo odměny
za tipy na nemovitosti k prodeji? Na to jsme se zeptali děčínského realitního
makléře Jaroslava Čermáka, kterému můžete svěřit svou nemovitost.

Jaké služby klientům nabízíte? A o jaké
mají největší zájem?
Klientům se snažím nabídnout co nejširší
portfolio služeb. Mnoho lidí mi radí, ať se
člověk soustředí pouze na jedno odvětví, ale
můj názor zní: „Pokud máme mezi sebou

náročnější lidi jako jsem já, tak uvítají více
služeb na jednom místě.” Mezi mé služby
spadá kompletní servis ohledně nemovitostí
(prodej, pronájem, správa nemovitostí, …).
Dále nabízím stěhovací služby. Finanční
poradenství od hypoték až po povinné

ručení se mnou též není problém. To
a mnohem více služeb mohu poskytnout
pod svou “obchodní značkou.”
Jaké jsou podle Vás hlavní výhody
zprostředkování prodeje nemovitosti
skrze realitní kancelář?
Spolupráce s realitní kanceláří/makléřem
má spoustu výhod. Správná propagace
nemovitosti včetně různých doplňkových
služeb (2D a 3D půdorysy, video prohlídky,
virtuální prohlídky, homestaging) je základ.
Profesionální realitní makléř inzeruje
na mnoha placených portálech, nastaví
správnou tržní hodnotu nemovitosti. Dokáže
mnohdy nemovitost prodat klientům
mnohem dráž a rychleji. Úspora času,
profesionalita, propagace, to a mnohem více
jsou výhody spolupráce.
Jak funguje provize pro realitního
zprostředkovatele?
Často se klienti domnívají, že provizi
musí zaplatit předem z vlastní kapsy, ale
opak je tomu pravdou. Provize z prodeje
nemovitosti je jednoduše řečeno částí
kupní ceny, která je uhrazena ze strany
nabyvatele (kupujícího). Tudíž pokud makléř
nemovitost neprodá, tak mu žádná provize
nenáleží. Pokud nemovitost prodá, bere si
předem domluvenou provizi často určenou
v procentech.

Odměňujete nějakým způsobem například i tipy na možné nemovitosti k prodeji?
“Tipaře” odměňuji až 10.000,- Kč za tip na
nemovitost. Vyplácím odměnu po podpisu
kupní smlouvy v hotovosti oproti PPD či na
bankovní účet.
Věnujete se kromě prodeje realit ještě
něčemu dalšímu?
Mimo nemovitostí se též zabývám
obchodem s drahými kovy pod největší
značkou v České republice. Firmu Golden
Gate můžete znát z televizních obrazovek,
kde běží několik reklamních spotů. Zlato,
stříbro, platina i dokonce Bitcoin jsou
produkty, které v rámci investičních účtů
mohu zprostředkovat každému, kdo má
zájem o spoření si na budoucnost pro sebe
či své děti. Měsíční investice od 500,- Kč je
dostupná absolutně pro každého.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem
čtenářům co si přečetli článek o mně
a mé práci až do konce. Těším se na veškeré
budoucí spolupráce se všemi klienty ať
v oblasti nemovitostí či investic a finančního
poradenství. Pro jakékoliv otázky mě
neváhejte kontaktovat prostřednictvím zde
uvedených kontaktů.
-es-

732 422 757

Jaroslav Čermák - certifikovaný realitní makléř

cermak@dumrealit.cz

jaroslavcermak_realitnimakler

Husovo náměstí 69/14
405 02 Děčín

www.dumrealit.cz/cermak

TIP NA VÝLET

POSLEDNÍ
INDIÁNSKÉ
VÁLKY 2022

ZÁBAVA

Velkolepá akce se odehraje v sobotu 9. července na louce poblíž
Března u Chomutova. Indiánské kmeny zde svedou bitvu s americkou
armádou, a to v rámci již 12. dílu Posledních indiánských válek. Velitelem vojenské
kavalerie nebude nikdo jiný, než G.A. Custer v podání herce Václava Vydry.
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Představte si, že se nacházíte na pláních
pod Horami Velkého rohu u pevnosti Fort
Phil Kearny na Bozemanově stezce ve Wyomingu v létě roku 1867, půl roku po tzv.
Fettermanově masakru. Většina kmenů
jižních plání chce uzavřít nové smlouvy
s vládou US a odejít do rezervací. Naopak
kmeny severních plání, zejména Lakotové,
severní Šajeni a severní Arapahové, uznávající jako svého vůdce náčelníka Rudého
oblaka, podmiňují uzavření nové smlouvy
odchodem armády z indiánských území
a zrušení vojenských pevností. Podporu mají
v kongresu US, který chce s indiány jednat.
Velení armády v čele s generály Grantem,
Shermanem a Sheridanem je rozhodně
proti. Neustále se opakují vzájemné útoky
z obou stran. Pořádek má zjednat nový velící
generál Hancock, velitelem jeho jízdy je
plukovník Custer. Velitelem pevnosti je plukovník Wessels…

Pokud jste fanoušky westernů, pak si nenechte tuto celodenní akci s názvem Bitva
u Fort Phil Kearny 1867 ujít. Začátek je
v 10:00, konec je plánován na 21:00. Jedná
se o rekonstrukci skutečných historických
událostí. Kromě hlavního programu
v podobě hodinové bitvy na návštěvníky
čeká také bohatý doprovodný program
- například výstava zbraní a artefaktů
s výkladem, vrh kopím a střelba z luku,
ukázky čištění kůží, vaření, prohlídka teepee
a další. Nahlédnout bude možné do indiánské vesničky i do tábořiště osadníků
a vojáků v pevnosti, v podobě, jakou diváci
dosud ještě neviděli. Samozřejmostí budou
také stánky s občerstvením. Tato akce je největší svého druhu v České republice, takže si
ji rozhodně nenechte ujít :).
Více info najdete na www.8kavalerie.cz.

ZÁBAVA

Osobně výlety testujeme
a hledáme pro vás ty nejlepší!
OSVĚŽENÍ V PŘEHRADĚ NECHRANICE

Pokud bude horko, můžete se během dne zajet osvěžit na blízkou
přehradu Nechranice. Jedná se o vodní dílo na řece Ohři s několika
kempy a pěknými místy ke koupání.
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ZÁBAVA

Nedaleko Roztok u Prahy se nachází ...(TAJENKA), kde se nachází zbytky nejstaršího
kamenného kostela u nás a také rotunda zasvěcená sv. Klimentovi. Traduje se,
že zde vládnul Bořivoj, než přemístil sídlo na Vyšehrad.
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PŘÍLOHA DOMOVNÍČEK

OTOČTE ENTER

NÁSLEDUJE
ZÁBAVA

CAU

ZOO JE PRO ME ŠÍLENE
DEPRESIVNÍ MÍSTO
VŠUDE ZVÍRATA
V KLECÍCH...
LVI, MEDVEDI,
OPICE, KACHNY

CERNÁ KACHNA: VÝLET DO ZOO

JSEM REDITEL ZOO.
JAK SE VÁM U NÁS
LÍBILO?

TO JE
OMYL. JDU
JEN KOLEM

KACHNY
???

Píše: Joky
Kreslí: Igor

