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Jarní ples na zámku
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Přijďte si na zámek zatančit waltz, cha-chu nebo valčík. 
Společenský večer i pro mírně pokročilé tanečníky.
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Vstupné: 300 Kč.
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Vážení čtenáři,
byl jsem osloven, abych napsal úvodník 
pro dubnový Enter. Pokusím se tedy 
uvést měsíc duben a akce, které mě osob- 
ně oslovují, aby "byly vidět". Tím chci 
také trochu nastínit můj vztah k našemu 
krásnému životnímu prostoru Děčínska. 

Duben je z pohledu našich moudrých před-
ků měsícem příprav. Vychází to tak nejen z je- 
jich přímého vztahu k pří-
rodě, ale také z neměnných 
cyklů této planety, které nás 
ovlivňují, ať už je vnímáme, 
či ne. V dubnu bychom 
tedy měli obecně dbát na 
to, aby bylo vše připraveno  
k růstu a životu, tak,  jako to 
dělá příroda všude kolem 
nás. Stačí jen vyjít ven, vy-
jet kousek za město a ne- 
chat všechna ta média 
tam, odkud na nás působí. 
Všímat si sama sebe, reál-
ných věcí a prožitků, které 
potkáme a které nás mo-
hou motivovat správným směrem. 

Zpět do města se pak můžeme vracet třeba 
za těmito akcemi.  Začnu vlastní akcí „Dva 
roky v Kanadě - léto”, která se koná 6.4.  od 
19:00 na lezecké stěně v Bělé. Promítání  
a povídání na stěně bude o mých zážitcích 
a lezení v Kanadě v letních obdobích. 
Týden na to - 14.4. od 19:00 bude povídat 
Standa Mitáč o jeho cestách a necestách 
v Kyrgyzstánu nejen na laně. 22.4 je pak 

Mezinárodní den planety Země. Jak příhod-
né k oslavám jara. Další dobrý důvod se  
v tento čas pozastavit nad naším vlastním 
konáním a připomenout si, jak se chováme 
k prostředí, ve kterém žijeme. Jestli opravdu 
potřebujeme stále víc, jestli existují jiné, 
lepší a udržitelnější cesty, než následuje 
slepá masa spotřební společnosti. Krásným 
zvykem, který uzavírá měsíc duben, je pálení 
ohně v předvečer prvního května. U nás je 

znám jako pálení čarodě-
jnic, jakožto symbolu 
něčeho zlého. Ve světě je 
pak znám jako Beltain. 
Mě osobně název “pálení 
čarodějnic” evokuje zlo ko- 
nané ve jménu církve v do-
bách naštěstí minulých, 
a tak se raději scházím 
nejen s lezci u vater či 
menších ohňů s kytarou 
a bubny a plápolajících 
panenek si pokud mož-
no nevšímám. Občas se 
stane, že se objeví i jiné 
nástroje a večery v kruhu 

u ohně jsou pak o něco veselejší. Zvykem 
stále zůstává předávání  zlého - temného, 
nahromaděného přes temnou zimu - ohni, 
světlu a vítání nového života, radosti z nad-
cházejícího období. 

Přeji Vám všem čtenářům krásné prožití 
dubnových dní, ať už je strávíte kdekoliv. 

Stanislav Hrouda
lezec, správce stěny TJ Sokol Bělá

D U B N O V Ý  Ú V O D N Í K
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V dubnu čeká Děčín velká sportovní událost, a to první 
děčínský ročník překážkového závodu Predator Race. 
Závod nám přiblížil jeho organizátor a ambasador pro 
Děčín Petr Kučera. 



Petře, 23. dubna proběhne v Děčíně 
závod Predator Race, jehož jsi spolu-
organizátorem. Co je to za závod?
Jedná se o OCR závod (Obstacle Course 
Races). Tedy běžecký závod s překážkami 
a právě ty překážky tomu dávají jiný rozměr. 
Vůbec první Predator se konal v září 2014 
v Býkově (kousek od Plzně) kam se přijelo 
podívat 500 závodníků. Od té doby počty 
závodů i závodníků narůstají a s tím i různé 
obtížnosti, aby si každý mohl vybrat podle 
svých fyzických možností. V Děčíně jsme 
se rozhodli pro nejlehčí úroveň závodu 
Predator Run, kterou zdravý člověk zvládne 
bez větších problémů.

Jak vznikl nápad uspořádat závod v Dě-
číně?
Celý ten nápad vznikl v roce 2019 v Do-
břanech na Master víkendu, kdy za mnou 
Michal (zakladatel závodu Predator Race) 
přišel s tím, jestli bych nechtěl udělat závod 
v Děčíně a vyplnit tak volné místo v kalendáři 
na rok 2020. Dostal jsem pár základních 
úkolů, co se týče požadavků na město. To 
jsme splnili celkem rychle, takže cesta pro 
uspořádání závodu byla volná. Jenže pak 
přišel Covid. Takže první termín - zrušený. 
Druhý, třetí a čtvrtý termín - to samé. Tohle je 
pátý termín. A konečně je závod “za dveřmi”. 
Predator tým je nadšený ze všech možností, 
které trasa závodu nabízí a to včetně festival 
areny, tedy celého centra dění, které se 
nachází pod děčínským zámkem. Často byla 
ze strany závodníků pokládána otázka “proč 
právě Děčín?”. Na to byla snadná odpověď  - 
“sami to zjistíte 23.dubna”.

V Děčíně vedeš skupinové tréninky pod 
hlavičkou Predator Workoutu. O co se 
jedná?
Na všech závodech typu Predator jsou 
tréninkové skupiny, tedy lidé, kteří se dali 
dohromady, aby společně trénovali a při-
pravovali se na závody. Na ty pak nejezdí 

jako jednotlivci, ale jako týmy. Predator se 
toho chopil a ve městech, kde tyto skupiny 
začaly vznikat, vznikla i tato značka - Predator 
Workout. Konkrétně v Děčíně fungujeme od 
roku 2018 a máme na kontě i pár pěkných 
umístění. Rozhodně mohu říci, že jsem hrdý 
na to, že mám okolo sebe takovou skupinu 
lidí, která se pořád rozšiřuje. 

Jak je to se samotným závodem? Musí 
splňovat nějaký konkrétní formát? 
Například obtížnost, počet a druh pře-
kážek a podobně…
Ohledně děčínského závodu jsem určitě 
vycházel z ostatních Predator závodů. 
U nás jsem řešil nejlehčí úroveň Run, který 
je určen pro začátečníky, ale přijdou si na 
své i profíci. Každá z překážek v závodě se 
dá postavit v těžší i lehčí verzi. No a pokud se 
závod povede a budeme se bavit o dalších 
ročnících, tak samozřejmě přitvrdíme tak, 
aby si každý vybral to svoje. Pro první ročník 
jsme ale zvolili lehčí variantu, abychom 
Děčín a okolí s tímto sportem vůbec 
seznámili. Děčín je sportovní město, máme 
tu basketbal, hokej, atletiku a tak dále a tohle 
tu chybí. Svým způsobem se snažím vyplnit 
díru na trhu :).

Čím se tedy Predator Race liší od jiných 
běžeckých závodů?
Běžeckých závodů jako takových je plno, 
i tady u nás v Děčíně. Ale tenhle závod je 
specifi cký právě překážkami. Přivezeme 
sem překážky, které budou zajímavé nejen 
pro závodníky, ale určitě zaujmou i diváky. 
Jednou z nich je například pro Predátor 
velmi typická překážka, a to je klouzačka, 
která má 16 až 18 metrů skluzné plochy ze 
4 metrové výšky. Vymysleli jsme pro ni místo 
s tím, že se závodníci sklouznou do Labe. 
Bude to na viditelném místě aby si to užili 
i diváci a budeme doufat, že se nám vydaří 
i počasí. Přeci jen Labe v dubnu ještě nebude 
nejteplejší. 
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Kudy povede trasa závodu a jak bude 
dlouhá?
To bude překvapení. Snažíme se trasu tajit, 
co to jde. I když ji sám běhám s chytrými 
hodinkami, tak trasu dávám jako skrytou, 
abych ji nikde nezveřejnil a aby to bylo pro 
všechny zúčastněné opravdu překvapení 

do poslední chvíle. Trasa je každopádně 
postavena tak, aby všichni závodníci 
nejen z Čech, ale také ze zahraničí viděli to 
nejlepší, co Děčín v centru a jeho okolí může 
nabídnout. Takže okolí zámku, okolí Labe, 
Nebíčka a Pastýřské stěny a podobně. No  
a přesnou délku závodu také neprozradím, 
ale bude to minimálně 7 km. 

Říkal jsi mi také o tom, že bude i dětský 
závod…
Ano, ten proběhne odpoledne po 
hlavním závodě a bude odstupňovaný 
do pěti kategorií podle věku. Tomu jsou 
přizpůsobeny jak okruhy, tak také překážky. 
Takže rodiče, kteří přihlásí děti, se nemusí 
bát, že by děti nekde ručkovaly ve vzduchu  
a podobně. Je to opět koncipované tak, aby 
si to děti hlavně užily. 

Pokud by chtěl závod běžet někdo ne 
úplně zkušený, může se také přihlásit? 
Nebo je to sebevražda? :)
To určitě ne. Hodně lidí se toho bojí. 
Pamatuju si sám sebe, když jsem jel na první 
závod, který měl asi 6,5 km a hrozně jsem se 
toho bál. Ale je to právě o tom si to vyzkoušet. 

Tohle je typ závodu, 
který zvládne i člověk, 
který vstane z gauče 
a řekne si, že bude 
sportovat. A může 
jít. Ukáže mu to jeho 
limity a třeba ho to 
nadchne nebo naopak 
odradí, ale určitě ta 
trasa není postavena 
tak, aby z toho byl 
nějak zničený. Záleží 
na něm a jeho tempu, 
v jakém si to dá. Určitě 
tam budou pasáže, 
o kterých si myslím, 
že je půjde krokem 
více závodníků, přeci 
jen tady u nás máme 

nějaké ty kopečky a lidi, kteří mě znají, už 
ví, že ode mě ani nic jiného čekat nemohou. 
Jak už jsem tedy řekl, postavili jsme trasu, 
která je vhodná pro všechny a každý si na ní 
něco najde. No a pokud se to zalíbí někomu 
z Děčína, tak se pak třeba může přihlásit do 
naší tréninkové skupiny a pak s námi jezdit  
i další závody. 

Co na závodníky čeká v cíli?
Každý, kdo dokončí závod, dostane na 
památku medaili, ať už doběhl v jakémkoliv 
pořadí. No a ti, kteří obsadí první příčky, se 
mohou těšit na pěkné dary od sponzorů  
a partnerů závodu. 

Jak to vidíš s účastí?
Tohle je těžké předpovídat. Protože poslední 
covidové roky uškodily snad každému 



sportu a Predator nebude výjimkou. Když 
jsme jezdili dříve na závody, tak to byly 
tisíce lidí a teď poslední dobou je to slabší. 
I proto to chceme závodem v Děčíně trošku 
nakopnout. Výhodu mají zmiňované 
tréninkové skupiny, které se mohou 
přihlásit do závodu společně a se sníženým 
startovným, já sám se snažím přihlásit 
sportovní kluby, které jsou tady v okolí, 
nejen v Děčíně, ale také v Ústí nad Labem, 
v Teplicích, Liberci a tak dále. Díky tomu, že 
tyhle závody běhám už dlouho, tak mám po 
celé republice spoustu kamarádů a nabízím 
to i jim. Závodníkům se navíc snažím zařídit 

i dobrý servis co se týče například ubytování 
a také doprovodný program. Často se totiž 
na takových závodech stává, že závodníci 
přijedou ráno, zaregistrují se, odběhnou 
závod a zase odjedou. To my nechceme. 
Chceme, aby přijeli už v pátek a aby tady 
zůstali ideálně celý víkend. Takže řešíme  
i afterparty po závodě, po vyhlášení výsledků 

v podobě živé hudby a nějakých stánků, 
to vše bude probíhat až do 22 hodin. 
Závodníkům chceme také nabídnout další 
sportovní vyžití, co je tu v Děčíně k dispozici 
- například ferratu, zapůjčení paddleboardů, 
raftů, koloběžek, kol a tak dále. 

Jak probíhalo jednání s městem a spon-
zory ohledně závodu?
Asi bych mohl říct, že úspěšnost jednání 
byla tak 50/50. Často jsem slýchal také větu 
“uvidíme jak se to povede letos a třeba se 
zapojíme”. Super jednání ale také proběhlo  
a to například s firmou Hudy Sport, pivo-

varem Nomád, Caffe 08 a dal- 
šími. A jednání s městem? 
Díky této akci jsem měl tu 
čest poznat plno lidí z vedení 
města, kteří mi pomáhají 
s veškerou problematikou. 
Od různých povolení až po 
materiální pomoc. Rozhodně 
věřím v ročník 2023 a těším se 
už teď na další spolupráci.

Ty sám si závod zaběhneš?
Toť otázka. Ještě nedávno jsem 
si myslel, že stoprocentně ano, 
protože za Predator Děčín 
máme jednu startovní vlnu 
pro sebe. Normálně ty vlny 
startují po 50 lidech, mě se 
jich přihlásila stovka, takže 
jsme tuto naši vlnu nechtěli 
dělit a poběžíme všichni spo- 
lečně ve zdvojnásobené kapa-
citě. Máme také nové týmové 

dresy, takže většina z nás poběží v nich. Bylo 
by pěkný si to odběhnout, ale tím, že se mi  
v rámci organizace nabalují další a další věci, 
tak si nejsem jistý, jestli si můžu dovolit na 
hodinu zmizet někam do kopců a nechat to 
tu všechno být. Ale uvidíme :).

Děkuji za rozhovor.                                      -es-
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Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství (v anglickém originále Fantastic Beasts: 
The Secrets of Dumbledore) je třetí fi lm ze série Fantastická zvířata od režiséra Davida 
Yatese. Příběh fi lmu navazuje na předchozí dva díly, ve kterých mocný kouzelník Gellert 
Grindelwald postupně získává vliv v kouzelnickém světě a chystá se nad ním převzít 
kontrolu. Narůstajícího zla si je pochopitelně vědom profesor Albus Brumbál, ten však 
není schopen zastavit Grindelwalda sám, a tak pověří magizoologa Mloka Scamandera 
sestavením týmu, který by to zvládl. Do něj se dostanou staří známí z předchozích dílů, 
Grindelwaldovi se tak postaví nejen zkušení kouzelníci a čarodějky, ale také statečný 
mudlovský pekař a Mlokův přítel Jacob Kowalski. Chybět ale pochopitelně nebude 
ani řada fantastických zvířat. Ale jak dlouho bude moci Brumbál zůstat stranou, když 
jsou sázky tak vysoko? Příběh se odehrává ve třicátých letech 20. století, a kromě již 
tradičních lokací v USA a Velké Británii se podíváme také do Brazílie.

Premiéra 7.4. | více na str. 19
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„Hrdinský příběh těch, kteří riskovali své 
životy při nebezpečné záchraně symbolu 
Paříže”. Tak zní popisek k novému snímku, 
který rekonstruuje události z 15. dubna 
roku 2019, kdy katedrálu Notre-Dame 
zachvátily plameny a celý svět toho byl 
v přímém přenosu svědkem. Spolu s hasiči 

se podíváme do míst, která zůstala divákům 
obrazovek skrytá – přímo do nitra hořící 
budovy. Snímek tak nabízí téměř fyzický 
zážitek, který nikoho nenechá chladným. 
Režisér a scenárista snímku Jean-Jacques 
Annaud se soustředí na věrohodné 
zachycení boje s nekontrolovatelným živlem, 

Francouzský fi lm vypráví o požáru katedrály Notre-Dame. Drama natočil Jean-
Jacques Annaud, režisér snímků jako Jméno růže nebo Sedm let v Tibetu. Pro 
fi lm o Notre-Dame využil archivní záběry a vyzval očité svědky, aby poskytli 
amatérská videa požáru. Samotný chrám postavil a nechal shořet ve studiu, kde 
rekonstruoval nejdramatičtější scény.

NOTRE-DAME 
V PLAMENECH
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ale především upozorňuje na nezměrnou 
odvahu a obětavost záchranných sborů. Bez 
jejich nasazení by nejznámější katedrála 
světa lehla popelem.

Požár katedrály Notre-Dame v Paří-
ži ve Francii vypukl v prostoru její 
střechy během rekonstrukce v pon-
dělí 15. dubna 2019  kolem 18:20, 
kdy byla katedrála otevřena turistům. 
Jakmile se ozval požární alarm, 
začala evakuace turistů i návštěvníků 
mše, která se tou dobou v katedrále 
konala. Nějakou dobu trvalo, než 
bylo objeveno ohnisko požáru, ale 
ze střechy začal relativně rychle 
stoupat bílý kouř. Následně se oheň 
rozšířil a kouř se zbarvil do černa. 
Ze sanktusové věže byly brzy na to vidět 
šlehající plameny. Ty byly zkroceny kolem 
23:30 tentýž den, zcela dohašen byl požár 
až v úterý 16. dubna ráno po zhruba 12 
hodinách hašení. Požár zničil téměř celou 
střechu včetně typického sanktusníku, část 
vitrážových oken a část nosných kleneb 
v chrámové lodi. Spolu s následky hašení 
také částečně poškodil vnitřní vybavení, 
většina vzácných artefaktů však byla naštěstí 
zkázy ušetřena. Náčelník pařížských hasičů 
uvedl, že pokud by požár trval o 30 minut 
déle, zvonice a část zdí by se nejspíše zřítila.

Vyšetřování příčin požáru bylo otevřeno 
během několika hodin po jeho vypuknutí. 
Už 16.4. prokuratura prohlásila, že se dle 

důkazů jednalo o neúmyslný čin. Policie se 
zaměřila především na probíhající renovaci, 
která mohla stát za vznikem požáru. Firma 
Le Bras Frères, která prováděla rekonstrukci, 
však tehdy prohlásila, že postupovala dle 

pokynů a v době vzniku požáru nebyl nikdo 
ze zaměstnanců na místě. Později tatéž fi rma 
potvrdila informaci, že pracovníci na lešení 
občas kouřili, a to navzdory protipožárním 
předpisům. Vyšetřovatelé totiž v okolí našli 
nedopalky. Firma přesto vyloučila, že by 
byly nedopalky příčinou požáru. Jiná verze 
pracovala s možností, že by k zažehnutí ohně 
mohlo dojít v souvislosti se zvony v sanktusové 
věži. Ty byly v roce 2012 elektrifi kovány 
a 12 minut před spuštění prvního požár-
ního alarmu naposledy odbíjely. Podle vyše-
třovatelů byla varianta vzniku požáru od 
elektrického zkratu nejpravděpodobnější. 

Film Notre-Dame v plamenech promítáme 
v Kině Sněžník od 22.4.                               -red-
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Ježek Sonic 2
Severní proud | Jeden svět 2022

17.30
20.00

Pá 1.4.

Batman | dabing
Poslední závod

16.30
20.00

St 6.4.

Poslední závod
Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství  | titulky

17.30
20.00

St 13.4.

Ne 3.4. Ježek Sonic 2
Cyrano
Známí neznámí

15.00
17.30
20.00

Ne 10.4. Zpívej 2
Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství  | titulky
René - Vězeň svobody | dokument

14.00
17.00
20.00

So 2.4. Michal na hraní
Známí neznámí
Morbius  | dabing

14.30
17.30
20.00

So 9.4. Ježek Sonic 2
Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství  | dabing
Stínohra

15.00
17.00
20.00

Út 5.4. Velký červený pes Clifford
Betlémské světlo
Batman | titulky

10.00
17.30
20.00

René - Vězeň svobody | dokument
Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství  | titulky

17.30
20.00

Čt 7.4.

Vyšehrad: Fylm
Seveřan

17.30
20.00

Čt 14.4.

Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství  | dabing
Stínohra

16.30
20.00

Pá 8.4.

Zlouni
Vyšehrad: Fylm

17.30
20.00

Pá 15.4.

Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství  | dabing
Stínohra

17.00
20.00

Út 12.4.

Po 4.4. Idiot19.00

Po 11.4. René - Vězeň svobody | dokument19.00
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Út 19.4. Zbožňovaný
Test | dabing
Seveřan

10.00
17.30
20.00

Po 25.4. Nic k smíchu19.00

Vyšehrad: Fylm
Test | titulky

17.30
20.00

St 20.4.

Po čem muži touží 2
Vyšehrad: Fylm

17.30
20.00

St 27.4.

Panství Downton: Nová éra
Pečinka x Petros: Kecy & politika | Podcast / Talkshow

17.30
20.00

Čt 28.4.

Mimi & Líza - Zahrada
Po čem muži touží 2

17.30
20.00

Čt 21.4.

Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství  | dabing
Notre-Dame v plamenech

17.00
20.00

Út 26.4.

Po čem muži touží 2
Notre-Dame v plamenech

17.30
20.00

Pá 22.4.

Panství Downton: Nová éra
Promlčeno

17.00
20.00

Pá 29.4.

Napoleon - ve jménu umění | výtvarná galerie v kině19.00Po 18.4.

So 16.4. Zlouni
Vyšehrad: Fylm
Seveřan

15.00
17.30
20.00

So 23.4. Mimi & Líza - Zahrada
Po čem muži touží 2
Notre-Dame v plamenech

15.00
17.30
20.00

Ne 24.4. Mimi & Líza - Zahrada
Po čem muži touží 2
Notre-Dame v plamenech

15.00
17.30
20.00

So 30.4. Mimi & Líza - Zahrada
Panství Downton: Nová éra
Promlčeno

15.00
17.30
20.00

Ne 17.4. Zlouni
Amélie z Montmartru | dab., klasika na velkém plátně
Seveřan

15.00
17.30
20.00



1. 4. | pá /20.00/SEVERNÍ PROUD / JEDEN SVĚT 2022     
DOKUMENT

Německo / 2022 / premiéra / 92' / 12+ / tit. / 100,- Kč       
Jak se láhev od piva vyrobeného v Německu ocitla v panenské přírodě 
za polárním kruhem? Režisér Steffen Krones se rozhodne sledovat 
trasu plastového odpadu z kontinentální Evropy až k útesům norského 
souostroví Lofoty. Režie: S. Krones. Hrají: S. Krones.

ČR / 2022 / premiéra / 90' / 250,- Kč    
O tom, jak si hrát s Michalem podle návodu. Michal umí běhat, umí 
stát, umí mluvit i tancovat. Kouzelný Michal je první hračkou na světě, 
která si může vybrat, kdo si s ní bude hrát! Nebudeš to právě ty? 
Režie: M. Nesvadba. Hrají: M. Nesvadba.

2. 4. | so /14.30/MICHAL NA HRANÍ      
DIVADLO PRO DĚTI  

USA / Japonsko / 2022 / repríza / 110' / dab. / 140,- Kč, děti 120,- 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.

1., 3., 9. 4. | pá /17. 30/ 
ne, so /15.00/

JEŽEK SONIC 2    
AKČNÍ / DOBRODRUŽNÝ / KOMEDIE / RODINNÝ / SCI-FI 

        = TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)        = TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)
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USA / VB  / 2021 / premiéra / 124' / 12+ / tit. / 130,- Kč    
Básník Cyrano z Bergeracu (Peter Dinklage) oslní hravými slovními 
hříčkami při ústním souboji i brilantním šermem v duelu. Kvůli svému 
vzhledu je však Cyrano přesvědčen, že není hoden lásky oddané 
přítelkyně, zářivé Roxanne. Režie: J. Wright. Hrají: H. Bennett, aj.

ČR / 2022 / premiéra / 91' / 12+ / 100,- Kč  
Lidská dobrota a čistota ve zkaženém světě nikdy nevyjde z módy. To 
dokazuje více jak sto padesát let starý příběh „Idiota“ F. M. Dostojevského, 
který stále láká k novým zpracováním a dokáže zasáhnout svou 
nadčasovostí i současné diváky. Režie: D. Špinar. Hrají: P. Děrgel, aj.

USA / 2022 / prem. / 120' / 12+ / dab. / 130,- 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.

2., 3. 4. | so /17.30/ ne /20.00/ZNÁMÍ NEZNÁMÍ          
KOMEDIE

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

MORBIUS           
AKČNÍ / HOROR / SCI-FI / THRILLER 

2. 4. | so /20.00/

CYRANO     
MUZIKÁL / DRAMA 

3. 4. | ne /17.30/

IDIOT 
DRAMA 

4. 4. | po /19.00/

        = TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)        = TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)
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5., 6. 4. | út /20.00/ st /16.30/ BATMAN    
AKČNÍ / DRAMA / KRIMI / MYSTERIÓZNÍ / THRILLER  

USA / 2022 / repríza / 175' / 12+ / dab., tit. / 120,- Kč   
Dva roky slídění po ulicích jako Batman, který nahání strach zločincům, 
zavedly Bruce Waynea hluboko do stínů Gotham City. Režie: M. Reeves. 
Hrají: R. Pattinson, Z. Kravitz, P. Dano, J. Wright, C. Farrell, A. Serkis, 
P. Sarsgaard, J. Turturro, B. Keoghan, J. Lawson, aj.

ČR / 2022 / repríza / 100' / 12+ / 120,- Kč      
Drama vypráví příběh Bohumila Hanče, který tragicky zahynul spolu 
s Václavem Vrbatou během lyžařského závodu na hřebenech Krkonoš 
a z jejich příběhu se stala legenda. Režie: T. Hodan. Hrají: K. Hádek, 
Judit Bárdos, M. Adamczyk, O. Kaiser, V. Pokorný, aj.

6., 13. 4. | st /20.00/ st /17.30/  POSLEDNÍ ZÁVOD       
DRAMA  

ČR / 2022 / repríza / 99' / 130,- 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.

5. 4. | út /17.30/BETLÉMSKÉ SVĚTLO       
KOMEDIE

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

5. 4. | út /10.00/VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD       
RODINNÝ / KOMEDIE / DOBRODRUŽNÝ 

USA / 2021 / repríza / 96' / dab. / 60,- Kč
Když si ho Emily pořídila, byl Clifford malé, roztomilé a červené štěně. 
Přes noc se z něj ovšem stal obrovský hafan. A když říkáme obrovský, 
myslíme tím, že na výšku měří skoro 3 metry. Režie: W. Becker. 
Hrají: Darby Camp, J. Whitehall, I. Wang, J. Cleese, aj.
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ČR / 2022 / premiéra / 103' / 12+ / 130,- Kč   
Hlavním hrdinou příběhu je Jan Kavka (Milan Ondrík). Čtyřicetiletý 
záchranář z malého města právě opustil manželku Evu (Dominika 
Morávková). V okamžiku rozchodu se Eva stane tragickou obětí zločinu. 
Režie: P. Bebjak. Hrají: M. Ondrík, H. Čermák, L. Skleničková, aj.

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

USA / 2022 / premiéra / 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.

7., 10., 11. 4. | čt /17.30/ 
ne /20.00/ po /19.00/  

RENÉ - VĚZEŇ SVOBODY    
DOKUMENT

ČR / 2022 / premiéra / 102' / 12+ / 130,- Kč     
Po syrově autentickém portrétu René (2008), přichází Helena Třeštíková 
s dalším svědectvím o životě nenapravitelného delikventa i bystrého 
glosátora v jednom. Otisk doby, milostné vztahy i naděje na řádný život. 
Režie: H. Třeštíková. Hrají: R. Plášil.

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA 
TAJEMSTVÍ DOBRODRUŽNÝ / RODINNÝ / FANTASY    

7. – 10., 12., 13., 26. 4.
čt /20.00/ pá /16.30/ 

so, ne, út /17.00/ st /20.00/ út /17.00/ 

STÍNOHRA 
THRILLER / DRAMA / KRIMI 

8., 9., 12. 4. | pá, so, út /20.00/

ZPÍVEJ 2
ANIMOVANÝ / KOMEDIE / RODINNÝ

10. 4. | ne /14.00/ 

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

K
IN

O



15. – 17. 4., 1. 5. | pá /17.30/
so, ne, ne /15.00/  

ZLOUNI      
ANIMOVANÝ / AKČNÍ / KOMEDIE / RODINNÝ  

USA / 2022 / premiéra / 100' / dab. / 130,- Kč, děti 110,- Kč 
Dělat dobré skutky může být děsná dřina. Zvlášť když vás má celý 
svět za padouchy. Animovaná komedie Zlouni z legendárního studia 
DreamWorks Animation dokazuje, že i v na první pohled nebezpečném 
tvorovi se může skrývat dobré srdce. Režie: P. Perifel. Hrají: S. Rockwell, aj.

Francie / Německo / 2001 /obnovená prem. / 119' / dab. / 100,- Kč     
31. srpna 1997 ve 4 hodiny ráno dostala Amélie (Audrey Tautou) nápad. 
Musí stůj co stůj najít dávného majitele krabičky vzpomínek, kterou 
náhodou našla ve svém bytě a poklad mu vrátit. Jestli to ocení, je 
rozhodnuto. Režie: Jean-Pierre Jeunet. Hrají: A. Tautou, M. Kassovitz, aj.

17. 4. | ne /17.30/AMÉLIE Z MONTMARTRU          
KOMEDIE / DRAMA / ROMANTICKÝ 

USA / 2022 / premiéra / 136' / 15+ / tit. / 130,- Kč       
Amleth (Alexander Skarsgård) kdysi býval synem mocného vikinského 
krále (Ethan Hawke) a jeho ženy Gudrún (Nicole Kidman), než ho zrada 
a zákeřná vražda připravila nejen o otce, ale i o střechu nad hlavou. 
Režie: R. Eggers. Hrají: A. Skarsgård, N. Kidman, A. Taylor-Joy, aj.

14., 16., 17., 19. 4.
čt, so, ne, út /20.00/ 

SEVEŘAN         
DRAMA / AKČNÍ / DOBRODRUŽNÝ / THRILLER 

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

14. – 16., 20., 27. 4. | čt /17.30/ pá /20.00/ 
so, st /17.30/ st /20.00/  

VYŠEHRAD: FYLM       
KOMEDIE 

ČR / 2022 / prem. / 105' / 15+ / 140,- 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.
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KY BYLY UDĚLENY ZLATÉ MALINY
Zlaté maliny každý rok směřují nejhorším fi lmům a tvůrčím výkonům 
uplynulého roku a ani letos při jejich 42. ročníku tomu nebylo jinak. 
S celkem pěti výhrami se nejhorším fi lmovým počinem roku 2021 
stal netfl ixovský záznam nové broadwayské show o životě princezny 
Diany s názvem Diana: Muzikál. Malinu získal i fi lm Space Jam: 
Nový začátek či Jared Leto za vedlejší roli ve fi lmu Klan Gucci. 



Francie / 2021 / premiéra / 85' / dabing, titulky / 12+ / 120,- Kč    
Annie žije ve šťastném manželství a stará se obětavě o své 4 děti. Rodina 
jako ze žurnálu. Vše je zalito sluncem. Ale jen do chvíle, než Annie 
v odpadkovém koši narazí na pozitivní těhotenský test. Režie: E. Poulain-
Arnaud. Hrají: J. Fossi, P. Katerine, A. Lamy, M. Perez, aj.

Slovensko / ČR / 2022 / prem. / 68' / dab. / 120,- Kč, děti 100,- Kč   
Nevidomá Mimi a Líza jsou nejlepší kamarádky. Vzájemně se učí 
velkorysosti, toleranci a otevřenosti k celému světu a jeho pestrosti. 
Režie: I. Šebestová, K. Kerekesová. Hrají: L. Rybová, D. Prachař, 
D. Pecková, A. Goldfl am, V. Preiss, aj.

ČR / 2021 / repríza / 99' / 12+ / 50,- Kč
Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk jde do důchodu. Celý život 
byl vyhlášeným lékařem a nyní se těší na zasloužený odpočinek. Ještě 
víc se však těší jeho rodina – manželka Olga, která se už nemůže dočkat 
až o něj bude pečovat. Režie: P. Kolečko. Hrají: Jiří Bartoška, aj.

18. 4. | po /19.00/NAPOLEON - VE JMÉNU UMĚNÍ    
DOKUMENT

Itálie / 2021 / prem. / 91' / tit. / 100,- Kč. Říkalo se o něm, že stránkami 
knih prosvištěl se stejnou vervou jako bitevními poli. Jako nadšeného 
čtenáře a obdivovatele umění nepoháněla Napoleonovy kroky pouze touha 
po moci a věčné slávě, ale i potřeba dosáhnout vědění a spojit své jméno 
s odkazem dávných civilizací. Režie: G. Piscaglia. Hrají: J. Irons (průvodce).

ZBOŽŇOVANÝ          
KOMEDIE

19. 4. | út /10.00/ 

TEST          
KOMEDIE

19., 20. 4. | út /17.30/ st /20.00/ 

MIMI & LÍZA - ZAHRADA             
ANIMOVANÝ

21., 23., 24., 30. 4. | čt /17.30/ 
so, ne, so /15.00/  

        = TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)        = TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)
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JARED LETO NAZNAČIL, 
ŽE TŘETÍ TRON SE BLÍŽÍ
Nevyplatí se dávat PR řečem herců během promování jejich současných 
projektů jakoukoli váhu, poněvadž jak se v minulosti ukázalo, často 
nešlo o nic víc než o snahu zviditelnit sebe a svůj fi lm. A bude tomu tak 
nejspíš i v případě Jareda Leta, který před premiérou seriálu WeCrashed 
a zároveň marvelovky Morbius rozdává rozhovory na všechny strany.
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25. 4. | po /19.00/  NIC K SMÍCHU       
KOMEDIE / DRAMA

Norsko / 2022 / prem. / 117' / 12+ / tit. / 120,- Kč. Kasper Berntsen 
(40) je úspěšný stand-up komik. Má všechno, co si člověk může přát: 
pravidelně vystupuje v nejlepším komediálním klubu ve městě, má 
krásnou přítelkyni a vede báječný život jako veřejně známá osoba. Jednoho 
dne se však všechno změní. Režie: P. Nass. Hrají: O.-M. Williamson, aj.

Velká Británie / USA / 2022 / premiéra / 125' / 12+ / tit. / 120,- Kč      
Panství Downton se vrací na plátna kin. První fi lmová verze slavného seriálu 
u diváků zabodovala, proto se se šlechtickým rodem Crawleyů a jejich 
služebnictvem vydáme za dalším výpravným dobrodružstvím, pro které by 
televizní obrazovka byla příliš malá. Režie: S. Curtis. Hrají: M. Smith, aj.

28. – 30. 4., 1. 5. | čt /17.30/ 
pá /17.00/ so /17.30/ ne /20.00/    

PANSTVÍ DOWNTON: NOVÁ ÉRA            
DRAMA / ROMANTICKÝ 

Francie / 2022 / prem.  / 110' / tit. / 120,- Kč. Hrdinský příběh těch, 
kteří riskovali své životy při nebezpečné záchraně symbolu Paříže. Nervy 
drásající snímek režíroval držitel Oscara a matador světové kinematografi e 
Jean-Jacques Annaud, který má na svém kontě fi lmy Jméno růže, Nepřítel 
před branami či Sedm let v Tibetu. Režie: J.-J. Annaud. Hrají: S. Labarthe, aj.

22. – 24., 26. 4.
pá, so, ne, út /20.00/ 

NOTRE-DAME V PLAMENECH           
DRAMA

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

21. – 24., 27. 4. | čt /20.00/ 
pá, so, ne, st /17.30/

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2         
KOMEDIE 

ČR / 2022 / premiéra / 95' / 140,- 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.
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ČR / 2022 / premiéra / 95' / 12+ / 120,- Kč
Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk jde do důchodu. Celý život 
byl vyhlášeným lékařem a nyní se těší na zasloužený odpočinek. Ještě 
víc se však těší jeho rodina – manželka Olga, která se už nemůže dočkat 
až o něj bude pečovat. Režie: P. Kolečko. Hrají: Jiří Bartoška, aj.

28. 4. | čt /20.00/PEČINKA X PETROS: KECY & POLITIKA      
PODCAST / TALKSHOW 

60 min / 200,- Kč  
Kecy a politika je podcast šéfkomentátora Refl exu Bohumila Pečinky 
a Petrose Michopulose, muže, který se čtvrtstoletí zabývá marketingem 
a politikou. Současná politika pohledem dvou rozdílných osobností, 
kteří se nebojí říct své názory.

PROMLČENO            
KRIMI / THRILLER 

29., 30. 4., 1. 5. | pá, so /20.00/ ne /17.30/  

Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství,

Co jsme komu všichni udělali?, 

Tři tygři: Jackpot, Top Gun: Maverick, aj.Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství,

Kontakt: Kino Sněžník, tel.: 412 531 431 – Po-Ne 15.00-20.00
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POKRAČOVÁNÍ GODZILLY 
VS. KONGA MÁ ZELENOU
Studio Legendary přineslo dobré zprávy, pokračování snímku Godzilla 
vs. Kong se totiž začne točit už letos. Opět k němu dojde v Austrálii, kde se 
natáčel jak předchozí duel, tak snímek Kong: Ostrov lebek. Zajímavostí 
pak je, že produkce má tamějšímu průmyslu přinést tentokrát zhruba 
60 milionů dolarů, což je více než polovina, co zvládla Godzilla vs. Kong.

FI
LM

OV
IN

KY



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

Na Pěšině 311
405 05 | Děčín 9

604 261 115
412 511 809

servis@auto-kriz.cz

www.auto-kriz.cz

TPMS
diagnostika

závad 
párování/
výměna

TPMS
ventilů

S NÁMI VŽDY
MOBILNÍ!

NÁHRADNÍ VOZIDLO

Po dobu opravy vašeho vozu.

S NÁMI VŽ

NÁHRADNÍ VOZIDZIDLO

MOBILNÍ!
Po dobu opravy vašeho vozu.

PRODEJ, OPRAVY 
A USKLADNĚNÍ PNEU
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Duben

Změna programu vyhrazena.

cinoherak.cz

J. Rudiš: Winterbergova poslední cesta

Tady je všechno ještě možné

Harila aneb Čtyři z punku a pes

Tady je všechno ještě možné24. 4.

28. 4.

27. 4.

Den člověka26. 4.

29. 4.

Pro nejmenší

Nejen pro děti

Vernisáž

II. Repríza

Autorské čtení

I. Repríza

PremiéraTady je všechno ještě možné22. 4.

Roman Říha: Návrat legendy20. 4.

Višňový sad

Sen noci svatojánské

Býk Ferdinand

Anšlus

Ronja, dcera loupežníka1. 4.

11. 4.

6. 4.

3. 4.

15. 4.

Najal jsem si vraha7. 4.

CinoherniStudio_InzerceENTER_042022_100x160mm.indd   1CinoherniStudio_InzerceENTER_042022_100x160mm.indd   1 23.03.2022   17:3823.03.2022   17:38
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výměna

TPMS
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S NÁMI VŽDY
MOBILNÍ!

NÁHRADNÍ VOZIDLO

Po dobu opravy vašeho vozu.

PRODEJ, OPRAVY 
A USKLADNĚNÍ PNEU
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Jarní open-air hudební sezónu v  ústeckém letním kině po nucené dvouleté 
pauze otevře opět Ústecký Majáles. Tentokrát se návštěvníci mohou těšit na 
line-up sestavený z  velmi populárních hudebních jmen. Jako první na podiu 
vystoupí písničkář Will Eifell. Mezi dalšími účinkujícími bude například zpěvák, 
herec a stand-up komik Vojtaano, Jakub Děkan se svojí kapelou, polobozi z UDG, 
písničkář Tomáš Klus a večer uzavře skupina Mirai. Celým festivalovým dnem 
bude provázet a všechny přítomné bavit Jakub Děkan. Ústecký Majáles jako 
tradiční studentská oslava jara a mládí se bude konat v letním kině v Ústí nad 
Labem 14. května 2022. 

HUDEBNÍ 
FESTIVAL 
ÚSTECKÝ MAJÁLES 
OTEVŘE OPEN AIR 
SEZÓNU JAKO PRVNÍ 
V KRAJI

PŘEDPRODEJ
VSTUPENEK
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Pop-rocková skupina  UDG zazpívá kromě 
svých již osvědčených hitů i písně z  jejich 
nového alba s  názvem Přístav. Možná tak 
budete mít šanci poprvé 
naživo slyšet Ještě jednou, 
Plachty nebo Podzim. A po-
kud jste ještě neslyšeli na 
vlastní uši v hale Yesterday 
od Mirai, na Ústeckém 
Majálesu vás to nemine. 
Kromě toho určitě zahrají 
i něco z  jejich nového 
alba Maneki Neko. Název 
tohoto jejich prozatím 
nejnovějšího alba odkazuje 
na známou „mávající“ 
japonskou kočku. To, že byl 
minulý rok bohatý na novou hudební tvorbu, 
dokazuje i nedávno vydané album Tomáše 
Kluse s  názvem Cítím. Album je podle slov 
samotného zpěváka jeho první popovou 
deskou. Písně na ní se výrazně liší od jeho 
předchozích skladeb. V  roce 2020 vydal CD 
Will Eifell s názvem Málo času spát a Jakub 
Děkan desku s názvem "A jak se máš ty?".

Písničkář Will Eifell, kluci z  UDG i Jakub 
Děkan a Vojtaano pocházejí se severu Čech. 
Eifell a UDG dokonce přímo z  Ústí nad 
Labem. Hrát na Ústeckém Majálesu, kde 
mají širokou fanouškovskou základnu, je pro 
ně srdeční záležitostí. 

Přesný rozpis vystupujících je následující: 
ve 12:30 se na pódiu objeví Will Eifell, 
ve 13:40 vystoupí se svým rap popem  

a chytlavými refrény Jakub Děkan Band, 
v 15:20 se můžete těšit na Vojtaana,  
v 17:10 na to vlítnou UDG, v 19:00 všechny 

rozezpívá Tomáš Klus a od 20:55 můžete 
tančit se skupinou MIRAI.

„Máme obrovskou radost, že všechny 
hudební akce již mohou probíhat bez 
jakýchkoliv omezení. Snad tento standard 
vydrží už napořád. Moc se těšíme na 
všechny vystupující a příchozí fanoušky, 
studenty, děti i jejich rodiče, a doufáme, že 
si všichni tu atmosféru pod širým nebem 
pořádně užijeme a oslavíme příchod jara, 
jak se patří,“ říká za pořadatele Tomáš 
Staněk. Že je na co se těšit, vám napovídají 
jména všech vystupujících. Spoustu no- 
vých singlů i starých pecek, nabitá festi-
valová atmosféra a bohatý doprovodný 
program pro děti i dospělé, to je Ústecký Ma-
jáles! Chybět nebude ani fotokoutek a sa- 
mozřejmě občerstvení. Brány letního kina 
v  ulici Winstona Churchilla 2/4 se otevřou 
ve 12 hodin. Vstupenky pořídí za 400 Kč 
studenti, dospělí zaplatí 450 Kč a děti do  
7 let mají vstup zdarma. Všechny nevyužité  
a již zakoupené vstupenky z let 2020 a 2021 
zůstávají v platnosti i tento rok.

Více o akci: www.usteckymajales.cz 
-afl-
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Děčín

Dalibor JandaDalibor JandaDalibor Janda
Kapitán DemoKapitán DemoKapitán DemoLáskaLáskaLáska

WalkmanzWalkmanzWalkmanz

Kamil StřihavkaKamil StřihavkaKamil Střihavka

Divokej BillDivokej BillDivokej BillDivokej BillDivokej Bill
Horkýže SlížeHorkýže Slíže
Divokej Bill
Horkýže Slíže
Divokej BillDivokej Bill
Horkýže Slíže
Divokej BillDivokej Bill
Horkýže Slíže
Divokej BillDivokej Bill
Horkýže Slíže
Divokej BillDivokej BillDivokej BillDivokej Bill
Horkýže Slíže
Divokej BillDivokej BillDivokej BillDivokej BillDivokej BillDivokej Bill
Horkýže Slíže
Divokej BillDivokej BillDivokej Bill
Horkýže Slíže

labefest.cz

PŘEDPRODEJ

vstupenkadecin.cz a ticketstream.cz

a dalšía další...a další...a dalšía další...
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Dne 27.4. zahájíte svou tour k albu 
Murphyho zákon koncertem v Jablonci 
nad Nisou a 3.5. přijedete do Teplic. 
Zazní na koncertě pouze skladby z tohoto 
nejnovějšího alba nebo diváci uslyší 
i Vaši starší tvorbu? 
Vzhledem k tomu, že jsem se lidem pod kůži 
dostal především swingovými evergreeny 
a hity Franka Sinatry, dojde pochopitelně 
i na písně jako New York, New York, nebo My 
Way, připomenu repertoár mého největšího 
vzoru zpěváka Tonyho Benneta, ale v hlavní 
roli budou samozřejmě především písně 
z mého aktuálního alba Murphyho 
zákon. Ale nebojte se, žánrový kabát jsem 
nepřevlékl a převléknout ani nehodlám. 
Nové písně ze swingových tradic vycházejí 

a pořád je hraje big band. Navíc kapelu 
mám složenou z těch nejlepších současných 
muzikantů a klasický zvuk big bandu jsme 
rozšířili o Hammondovy varhany. Když 
se tahle swingující mašina rozjede, není 
k zastavení. Přijďte a uslyšíte. 

O Vaší hudbě se hovoří jako o “swingu 
21. století”. Jste za takové označení rád?
Když jsme minulý rok s mým big bandem 
natočili koncert pro Českou televizi, v němž 
jsem vlastně poprvé veřejně představil svůj 
nový repertoár z alba Murphyho zákon, pár 
dní na to mi telefonoval režisér Michael 
Čech, který mi řekl, že původně čekal starou 
dobrou swingovou klasiku, ale jestli tahle 
moje muzika něco není, tak rozhodně ne 

Jan Smigmator ( *1986 ) je jazzový a swingový zpěvák, který na hudební scéně 
21. století s noblesou sobě vlastní ztělesňuje odkaz swingových králů, jakými 
byli Frank Sinatra, Sammy Davis jr., Dean Martin, Bobby Darin, Mel Tormé, Karel 
Hála nebo dodnes fantastický zpěvák Tony Bennett! Pro Enter poskytl exkluzivní 
rozhovor u příležitosti svého koncertu v Kulturním domě Teplice dne 3.5.

JAN SMIGMATOR:

KONCERT 
V CARNEGIE HALL 
JE SKUTEČNÁ POCTA 
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stará. Že by se o ní klidně dalo mluvit jako 
o swingu 21. století. Stejným výrazem se pak 
po odvysílání koncertu na ČT Art na adresu 
mého alba a repertoáru vyjádřilo i několik 
mých fanoušků a kolegů v branži, takže 
jsem se rozhodl, že termín swing 21. století 
napíšeme i na plakáty. 

V příštím roce Vás čeká koncert v new-
yorské Carnegie Hall, což je obrovská 
pocta a pro mnohé hudebníky je to vrchol 
kariéry. Jak se na koncert připravujete?
Prakticky od dětství(smích). Ale ono je to 
vážně tak. Vždyť já tuhle muziku zpívám 
opravdu od dětských let. A od té doby taky 
sním o tom, že v tomto prestižním koncertním 
sále jednoho dne vystoupím. Smlouva už 

je ale podepsaná, takže ke splnění velkého 
snu je jen malý krůček. Dostat termín 
v Carnegie Hall je skutečná pocta. Své o tom 
věděl i Karel Gott. On tam ale vystoupil, když 
mu bylo šedesát a svou kariéru tím takříkajíc 
korunoval. Mě bude příští rok třicet sedm let 
a vnímám tenhle koncert jako nový start. Lepší 
reference totiž neexistuje. Za zády budu mít 
navíc kapelu složenou z opravdových hvězd 
světového jazzu. Na kontrabas a kytaru budou 
hrát členové doprovodné kapely Tonyho 
Bennetta, Marshall Wood a Gray Sargent, na 
bicí nástroje nejoblíbenější bubeník Counta 
Basieho, který nahrával i se Sinatrou, Natalie 
Cole, nebo Robbiem Williamsem - Harold 
Jones, na tenor saxofon s námi bude hrát 
jeden z nejúžasnějších saxofonistů swingové 
historie Scott Hamilton a tuto hvězdnou 
sestavu doplní pop-jazzový klavírista a hu-
dební producent Jan Stainsdörfer a hráč 
na Hammondovy varhany, nesmírně talen-
tovaný muzikant Jan Andr. Zkrátka americká 
jazzová extraliga a tři čeští Honzové. 

Jaké další projekty chystáte na tento rok?
Společně s mojí rozhlasovou kolegyní, 
zpěvačkou Dashou vystoupíme 19. a 20.
června v Praze v O2 areně na dvou koncer-
tech věnovaných Karlu Gottovi a když je řeč 
o New Yorku, čeká mě v červnu první sólový 
koncert na Manhattanu v legendárním 
jazzovém klubu Blue Note, kde zazpívám 
v doprovodu českého jazzového klavíristy 
Jiřího Nedomy, který ve Spojených státech 
amerických působí už několik let a přidají 
se k nám další tři američtí jazzmani. 
A pokud jde třeba o čas Vánoc, chystáme 
s Dashou několik vánočních koncertů 
v České Republice (Karlovy Vary, Jablonec 
nad Nisou, Praha), ovšem Advent společně 
odstartujeme opět v New Yorku vánočním 
koncertem v Bohemian National Hall v sídle 
našeho konzulátu a Českého centra. 

Děkuji za rozhovor.                                           -es-
41

H
U

D
B

A



42

H
U

D
B

A



43

H
U

D
B

A

Česká Kamenice

VELIKONOČNÍ
JARMARK

ŽIVÁHUDBA

TAKŽETAK

PERUTĚ

drátkované ozdoby | ozdobné zápichy
pletení košíků | dekorační květníky

velikonoční pivo | beránci |mazance |
perníčky | zabijačkové hody | dárkové

předměty a dekorace

STÁNKYSOBČERSTVENÍM
AREGIONÁLNÍMIVÝROBKY

prohlídky s průvodcemod 11 do 16 hodin

vystoupí kapely:

na náměstíMíru v České Kamenici

OTEVŘENÍKOSTELASV. JAKUBASTARŠÍHO
APOUTNÍKAPLENAROZENÍPANNYMARIE

DÍLNIČKYPROMALÉ IVELKÉ
sCentremdětí amládežeČeskáKamenice

17.4.neděle

ŽIVÁHUDBA



44

H
U

D
B

A

Městské kino Benešov nad Ploučnicí - DUBEN
Předprodej vstupenek: 

Městský úřad Benešov nad Ploučnicí
a na www.smsticket.cz

Vojtaano
Fast Food Orchestra

22.4. 20:00

Krausberry
30.4. 20:00



Pohraniční 3, Děčín 1                                                           www.coffeeabooks.cz 

  Svá místa si můžete rezervovat emailem, osobně nebo přes zprávu na fcb. Změna programu vyhrazena. 

PROGRAM DUBEN 2022

ČTENÁŘSKÝ KLUB BOOKS & COFFEE 
Rádi čtete? Podělte se o své dojmy a zážitky z čtení společně vybraných 
knih. Knihou na duben je: Zalitý kaktus, Václav Uher 

    úterý 12. dubna, 19 hod 

ENGLISH SMALL TALK #26 / anglický konverzační večer 
Let´s talk in English. Share your stories and listen to new ones.                                       

coffee & english

    úterý 19. dubna,19 hod 

DEUTSCHER SPRICHABEND #8  / německý konverzační večer 
Kommen Sie zu einem Abend mit deutscher Konversation.

coffee & books

coffee & music

čtvrtek 14. dubna, 19 hod 

SKOTSKO ZEMĚ LEGEND A HRDINŮ 
Vydejte se s Jitkou Klepáčovou na nejfotografovanější a filmaři nejvíce 
navštěvovaná místa Skotska po stopách Harryho Pottera, nebo za příšerou 
Loch Nesse.  

coffee & travel

 LIVE MUSIC  -OPEN MIC OHUSCE No. 51 JARNÍ   
Otevřená hudební scéna v Děčíně.  Koncert písničkářů, kapel, básníků a 
umělců včetně odvážlivců z publika.  www.ohusce-openmic.cz

coffee & deutch     čtvrtek  26. dubena, 19 hod 

pátek 22. dubna, 19 hod

KYRGYZSTÁNEM NA LANĚ I CESTOU NECESTOU 
Lezecko cestovatelská přednáška Standy "Sany" Mitáče o kyrgyzském 
Karavshinu.  PS: tam se jen tak nedostanete. 

coffee & travel  čtvrtek 21. dubna,19 hod 
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Hotel Švýcarský dům je unikátní stavbou, 
která je typická pro zdejší region. Hotel je 
až do prvního patra postaven z pískovcových 
kvádrů, první a druhé podlaží 
pak připomíná styl místního 
selského hrázdění. Historická 
budova byla jako vzdušné 
lázně postavena už na konci 
19. století, konkrétně v roce 
1892 a v loňském roce prošla 
rozsáhlou rekonstrukcí, dí-
ky níž získala dobovější nádech. Pokud si 
chcete užít výlet na kole v okolí Sněžníku, 
můžete využít linku č. 433 z Děčína, která 

funguje i jako cyklobus. Linka jezdí o ví-
kendech několikrát denně, o letních prá-
zdninách pak každý den. Od zastávky 

“Restaurace Hraničář” je to jen 150 
metrů ke Švýcarskému domu, 

odkud můžete zahájit svůj 
cyklovýlet a pak se občerstvit 
v místní restauraci. 

A co všechno hotel a res-
taurace nabízí? V první 

řadě překrásné okolí. Obec Sněžník je 
romantickou obcí rozkládající se pod 
stolovou horou Děčínský Sněžník, která 

Užít si výlet  v přírodě, zajít si na dobré jídlo, nechat se hýčkat wellness procedurou 
a pak  usnout sladkým spánkem na krásném místě, to zní jako dobře strávený čas. 
Hotel a restaurace Švýcarský dům je přesně tím místem, kam za těmito zážitky 
můžete zajít. Najdete jej v obci Sněžník, odkud je to jen kousek na ta nejkrásnější 
místa v CHKO Labské pískovce a Národním parku České Švýcarsko. 

HOTEL A RESTAURACE 
ŠVÝCARSKÝ DŮM

OÁZA KLIDU 
V KRÁLOVSTVÍ PÍSKOVCŮ 
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patří k dominantám Děčínska. Výhledy 
odsud jsou překrásné v každou roční dobu. 
Zdejší hluboké lesy lákají k procházkám 
a přes sezónu jsou rájem pro 
houbaře. Na své si přijdou 
i cyklisté, pro které je zde 
nespočet cyklotras, s nimiž 
se lze vydat i za hranice. Za 
návštěvu stojí také blízký 
Kristin hrádek a jeho okolí, 
zdejší rybníky a mnoho 
dalšího. Samotný hotel 
nabízí moderní pokoje se 
samostatným sociálním 
zařízením, TV  a Wi-fi . Jakmile 
se ubytujete, můžete si 
pochutnat na specialitách 
hotelové restaurace, která 
klade důraz na kvalitní 
a čerstvé suroviny při přípravě české 
i zahraniční kuchyně. Čas pak můžete strá-
vit v okolí hotelu, třeba s pingpongovou 
pálkou v ruce nebo na zdejším víceúčelovém 
hřišti. No a není nic lepšího, než aktivně 
strávený den zakončit ve zdejších unikátních 
pivních lázních, které se nacházejí ve 
sklepení hotelu. V dubové vaně pro dva 
je voda o teplotě 37 až 38 stupňů, která 
obsahuje směs z pivovarských kvasnic, 

chmelových šišek a dalších přírodních 
látek. Hotel pak nabízí své prostory také 
ke konání soukromých či fi remních oslav 

a teambuldingů či svateb. K dispozici je 
menší lovecký salónek, restaurace a k tomu 
dvě prostorné venkovní terasy. Hotel s res-
taurací je díky tomu ideální jak pro párové 
či rodinné dovolené, tak pro hromadné 
akce a oslavy. Pobyt na čerstvém vzduchu 
a v krásném prostředí ja každopádně vždy 
skvělou volbou, tak přijměte pozvání a vy-
chutnejte si vše, co Švýcarský dům nabízí.

-es-



Více info

Užijte si sportovní den. Můžete závodit, fandit a bavit se.
PRO DOSPĚLÉ  |  RODINY S DĚTMI

          JAW.CZ            JAW.CZ  
 PŮLMARATON PŮLMARATON
          JAW.CZ  
 PŮLMARATON

23.4.23.4.23.4. 9:00 9:00 Mariánská loukaMariánská louka9:00 Mariánská louka

Pojď si zaběhat!Pojď si zaběhat!Pojď si zaběhat!
Buď rychlý jako JAW!Buď rychlý jako JAW!Buď rychlý jako JAW!

www.jaw.cz

NEJRYCHLEJŠÍ  1000/1000  Mb/s 

  OPTICKÝ INTERNET

PODPORUJEME  
SPORT V DĚČÍNĚ

cena od300 Kč
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Jak jste se dostala k pe-
čení?
Už jako malá jsem se 
motala v kuchyni a ráda 
se vším pomáhala. Ale 
první, co jsem upekla, byl 
rebarborový koláč u babičky. 
Pečení dortů mne chytlo po 
vysoké, když jsem viděla nějaká 
videa z amerických soutěží a řekla si, že by 
to mohla být zábava. A po prvním dortu bylo 
jasné, že je to láska na první pečení :) Začala 
jsem o tom hodně číst, sledovat videa, učit 
se postupy. Téměř vše jsem se naučila sama 
metodou pokus a omyl. Během mateřské 
jsem pekla pro celou rodinu a kamarády, 
ale už mi to nestačilo, tak jsem se rozhodla, 
že teď nebo nikdy. Věděla jsem, že kdybych 
to nezkusila, vždy bych toho litovala. A jsem 
opravdu moc ráda, že jsem do toho šla. 

Co všechno si můžeme ve Vašem studiu 
v Malšovicích objednat?
Mé zaměření je hlavně na dorty (dětské, 
narozeninové, svatební, atd.). Jediné z dortů,

které nepeču, jsou lech-
tivé dorty nebo dorty s od-
halenými částmi těla. 
Dort má být sexy, ale 
ne vulgární. Dále peču 

dezerty a minidezerty na 
sladké bary - ať už na svatby 

nebo fi remní akce. Vlastně 
peču vše sladké, záleží na domluvě.

Vaše dorty jsou opravdu krásné, ale přeci 
jen důležitá je hlavně chuť. Co by nemělo 
dobrému dortu chybět? 
V každém dortu by měla být právě ta chuť. Ať 
už ovocná, čokoládová, nebo jiná, ale neměla 
by to být jen buchta s krémem neurčité 
chuti. Dort si objednáváte jen 1-2x do roka, 
tak si ho vymazlete. Nebojte se kombinovat 
a experimentovat. Vymýšlejte i co se vzhledu 
týče, dort se musí líbit hlavně vám. Většina lidí 
má zafi xovaný světlý/tmavý korpus a světlý/
tmavý krém, případně ovoce, ale dort může 
obsahovat mnohem víc. Různé kombinace 
ovoce, karamel, kávu, křupinky obalené 
v čokoládě, může mít několik vrstev… 

Přesně to říká o svých dortech Petra Bílá, která si ze svého velkého koníčku udělala 
hlavní pracovní náplň. V jejím dortovém studiu v Malšovicích vznikají opravdové 
skvosty a jak sama říká, dort musí být nejen hezký na oko, ale také výborný na 
chuť. A toho se drží do posledního puntíku. 

DORTOVÉ STUDIO 
MALŠOVICE: 

MILUJI VŠE 
NEVŠEDNÍ
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Meze se fantazii nekladou. Ráda poradím 
s vhodnými kombinacemi. 

Jaké jsou Vaše oblíbené 
kombinace a techniky? A co je 
takovou největší klasikou?
Nemám vyloženě oblíbenou 
kombinaci, ale miluji vše 

nevšední :).  Moc dobrá je 
čokoláda s pomeranči, jahoda 
s bazalkou nebo višně. Miluju 
křupavou část, kdy získáte 
další element kromě krému 

a korpusu. Techniky používám 
různé, ráda objevuji nové postupy 

a vše co někde vidím, musím hned 
vyzkoušet. Ráda používám šablony, které 
vytvářejí krásné efekty na bocích dortu, 
malování na krém, miluji modelování 
fi gurek, hlavně roztomilých zvířátek. 
Používám špachtle, čokoládové efekty, prostě 
si ráda hraji. Největší klasikou, co se náplně 
týče, je kakaový korpus a čokoládový krém 
nebo světlý korpus s mascarpone krémem 
a ovoce, ale jak jsem psala, ráda poradím 
s výběrem náplně tak, aby to byl zážitek ne 
jenom pro oko, ale i pro chuťové buňky. 

Zaujaly mne antigravitační dorty, které 
také pečete. Vypadají velmi náročně, 
můžete je čtenářům přiblížit?
Tyto dorty jsou úžasné. Jsou hodně náročné, 
jak časově, tak na převoz. Jejich vytvoření 
vyžaduje precizní přípravu a návštěvu 
železářství :). Ale když je vše pečlivě 
připravené, tak dort rozjasní každý večírek 
a udělá úžasný wau efekt. Rozhodně bude 
vaše oslava nezapomenutelná. Antigravitační 
dorty by měly vypadat tak, že každou chvíli 
spadnou a měly by vás donutit přemýšlet “jak 
to sakra udělala” (smích). 

Držíte se spíše osvědčených receptů a po-
stupů nebo zkoušíte i nové věci?
Nejraději zkouším nové věci. Samozřejmě to 

nejde pokaždé, ale snažím se pro to využít 
každou příležitost. Při testování se držím 
striktně receptu, ale když následně chci 
část nebo celý recept použít znovu, už si ho 
přizpůsobuji tak, jak mi to více vyhovuje. Ale 
samozřejmě peču často stejné věci, protože 

nejde časově dělat pokaždé něco úplně 
jiného, to bych těch dortů moc nestihla. 

Zbyde Vám někdy čas upéct si dort třeba 
jen tak pro radost - pro sebe či své blízké?
Pro sebe moc nepeču, prakticky vůbec, to
maximálně k narozeninám. Snažím se občas
něco upéct pro rodinu, ale je pravda, že na to 
moc sil a času není. Po práci se chci věnovat 
rodině a ne stát v kuchyni. Manžel miluje slad-
ké snídaně a občas si posteskne po nějakém 
klasickém koláči nebo buchtách. Když je velká 
krize, tak upeču bábovku, ale zase vždy do ní 
přidám “něco navíc”, abych nepekla dokola to 
samé a on se vždy bojí,co jsem si na něj zase 
vymyslela, protože on má rád ty klasiky :).      -es-

Malšovice 166

 731 946 986

 /petra.bila.dortovestudio
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Na Paloučku je lesním klubem. Jaký je 
rozdíl mezi lesním klubem a klasickou 
nebo lesní školkou?
V lesním klubu trávíme oproti klasickým 
mateřským školám větší část dne s dětmi 
venku v přírodě, a to v každém ročním 
období. Blízký kontakt s přírodou pomáhá 
dětem v poznání základních podmínek 
života na Zemi, buduje jejich pozitivní vztah 
k životnímu prostředí a louky a lesy jsou pro 
ně zároveň hřištěm plným nekonečných 
kreativních možností. 

Lesní klub není zapsán v Rejstříku škol 
a školských zařízení, nedostává žádné státní 
příspěvky a podmínky fungování dané 
státem jsou oproti mateřským školám 
volnější.

Průvodci klubu většinou nemají pedagogické 
vzdělání, jsou empatičtí, nadšení a většina 

z nich jsou sami rodiči. Pracují na svém 
osobním rozvoji a průběžně se vzdělávají.

Jaký je koncept a záměr klubu?
Naším záměrem je učit děti lásce k přírodě, 
vzájemnému respektu a vychovávat je 
v harmonickém prostředí. Uplatňujeme 
principy respektující komunikaci s dětmi 
a s laskavostí a trpělivostí jim pomáháme 
v samostatnosti a poznávání sama sebe. 
Přijímáme individualitu a svobodu každého. 
Učíme se respektovat hranice ostatních 
a pravidla skupiny.

Jak často k vám mohou děti docházet?
Od pondělí do čtvrtka od 8:30 do 16:00. 
Jednou týdně vítáme na dopoledne i mladší 
děti v doprovodu dospělého. 

Děti jsou velmi přizpůsobivé, ale stává se 
někdy, že dítěti pobyt v přírodě nesedne. 

Lesní klub Na Paloučku je alternativou ke klasickému předškolnímu vzdělávání, 
která klade důraz na pobyt dětí v přírodě a respektující přístup. Nachází se 
v Děčíně Březinách (pod Chlumem), centrem je pravá mongolská jurta a její okolí, 
odkud děti vyráží na výlety do přírody. O klubu jsme si popovídali s Kateřinou 
Kolskou.

LESNÍ KLUB 
NA PALOUČKU:

UČÍME DĚTI 
LÁSCE K PŘÍRODĚ
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Mohou se k vám děti přijít třeba jen 
podívat “na zkoušku”?
Ano, děti se přichází nejprve do klubu 
podívat s rodiči. Pokud se rozhodnou 
k nám připojit, domluvíme se s každým 
individuálně na procesu adaptace dítěte. 
Některé děti potřebují, aby s nimi rodiče do 
klubu po různě dlouhou dobu docházeli. 
Co se týče pobytu v přírodě, může být těžké 
začínat v zimě. Doporučujeme spíše jaro 
nebo podzim. 

Jaké aktivity s dětmi děláte? A jaký je 
vlastně režim dne v lesním klubu?
Ráno se děti schází postupně a mají chvíli 
času, aby se rozkoukaly, zkontrolovaly své 
blátivé lektvary, domečky a jiné projekty. 
Pevnými body našeho dne jsou ranní kruh, 
výlet, společná svačina, oběd, odpočinek 
a mytí nádobí a balení. Namísto výletu 
občas zůstáváme na pozemku, kde 
vyrábíme, budujeme záhony či společně 
vaříme na ohni. Výlet je spojen především 
s poznáváním přírody, pohybovými hrami 
a stavbami z přírodních materiálů. Při 
odpočinku čteme pohádky a zázemí naší 
jurty využíváme pro tvoření, malování 

i nejrůznější úkoly nejen pro předškoláky. 
Děti mají dostatečný prostor pro volnou 
hru, která je z našeho pohledu důležitá. 
Podnikáme také výlety do města, za kulturou 
či zajímavými místy v přírodě. 

Jak vás děti oslovují?
Děti oslovují průvodce křestním jménem. 

Mohou se dne v jurtě a jejím okolí 
zúčastnit i rodiče? Případně pořádáte 
nějaká setkání s dětmi i rodiči?
Pořádáme několikrát do roka setkání celých 
rodin a také pravidelné brigády. Chystáme 
i veřejné akce. 

Kromě klubu organizujete také pří-
městské tábory. Jak takový příměstský 
tábor probíhá?
Tábory jsou určeny dětem od 4 do 10 let. 
Každý tábor má své téma, které sledujeme 
celý týden. Režim dne je podobný jako 
v klubu, v létě většinou i obědváme a tvoří-
me venku. Tábor obsahuje méně volné hry, 
ale necháváme dětem prostor pro vlastní 
kreativitu v rámci programu, takže některé 
aktivity sami dotváří.                                          -es-
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Pá 1. 4. Vernisáž výstavy MY 3
obrazy a plastiky

17:00 galerie na nádvoří | Slavnostní zahájení výstavy 
děčínských umělců: Jan Petříček, Mirko Šmajler a Václav Žilík. 
Výstava potrvá do 30. dubna. | Vstup volný.

Po 18. 4. Pomlázka v Růžové zahradě

14:00–17:00 Růžová zahrada | Zámecká koleda, výtvarná dílna 
a v 15:00 divadelní představení „S kašpárkem za pohádkami“ 
(loutkový soubor Krajánek). | Vstupné: 60 Kč dospělí/90 Kč děti.

Pá 29. 4. Hakl, Kahuda, Řezníček 
na děčínském zámku

18:00 Rohový sál | Autorská čtení dvou nejen prozaiků z Prahy 
a jednoho básníka z Děčína. | Jednotné vstupné: 70 Kč.

So 30. 4. Desatero čarodějnických řemesel

14:00–17:00 Jižní zámecké zahrady | Na děti čeká spousta 
úkolů, které prověří jejich čarodějné znalosti a dovednosti. 
Kdo se vyučí desateru řemesel, bude odměněn. Opékání 
vlastních buřtů. Vstup z prvního nádvoří a od sýpky. 
Vstupné: 50 Kč dospělí/100 Kč děti.

Program

Varhanní koncert - Pavel Černý
18:00 Kostel Povýšení sv. Kříže
3. května 2022
Koncert se koná v rámci 16. ročníku 
Českého varhanního festivalu.
www.zamekdecin.cz
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Jarní ples na zámku
So 23. dubna 2022 ve 20:00 | Knihovní sál

Přijďte si na zámek zatančit waltz, cha-chu nebo valčík. 
Společenský večer i pro mírně pokročilé tanečníky.
Scénický tanec v podání tanečního studia FRI.DA.

K tanci a poslechu hraje kapela U-Style. Večerem provází Štěpánka Šmídová.

Vstupné: 300 Kč.

www.zamekdecin.cz
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(každou celou hodinu) 
Workshopy pro školní kolektivy 
– Komunikace hluchoslepých: 
základní informace + praktické ukázky s knížkami pro nevidomé děti. 
Děti si také vyzkouší svůj hmat na speciálně upravených deskách s čísly, 
písmeny a geometrickými tvary. Ve spolupráci s Klubem přátel červenobílé 
hole. Termín si objednejte na: vzdelavani@dcknihovna.cz

Meditace a jak jí začlenit 
do každodenního života 
Základní meditační techniky, správné dýchání, koncentrace a zpěv. 
Přednáší Mgr. Bára Lochmanová (umenimeditovat.cz)

Aleš Palán: Robinsoni a donkichoti 
Křest nové knihy za osobní účasti autora + autorské čtení. 

6.4. 10.00–14.00 | Přednáškový sál

11.4. 17.00 | Přednáškový sál

20.4. 17.00 | Přednáškový sál
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KNIŽNÍ NOVINKA - B. A. PARISOVÁ: 
TERAPIE
Když se Alice a Leo přestěhují do exkluzivního obytného komplexu, 
splní se jim celoživotní sen. Existuje však jeden temný důvod, 
proč luxusní rodinnou vilu v uzavřené komunitě mohli koupit tak 
výhodně – a tím je bývalá majitelka, psychoterapeutka Nina. Co se 
s ní přede dvěma lety stalo?
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Výstava chodba 3. patro: 
Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme – svět hluchoslepých
Ve spolupráci s Klubem přátel červenobílé hole. V rámci výstavy proběhne 
speciální den pro školky/školy s názornými ukázkami komunikace 
a písma (viz program 6. 4.)  

Výstava chodba 2. patro:  
Fragmenty aut – fotografi e Václava Hadrlína 

21.4. 17.00 | Přednáškový sál

25.4. 18.15 | Přednáškový sál

28.3. – 1.4. | Přednáškový sál

Počátky města Děčína: 
610.výročí udělení městských práv Děčínu

Přednáší Doc.PhDr. Tomáš Velímský CSc.

Večer reprodukované vážné hudby: 
W. A. Mozart – to nejlepší ze symfonické a koncertní tvorby. 

Večerem provází Jan Bučina.

Jeden svět pro školy.
Dopolední fi lmové projekce pro školní kolektivy.
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KNIŽNÍ NOVINKA - LINDA CASTILLO: 
ZPŘETRHANÁ POUTA
Ovdovělý amiš Adam Lengacher, který vzal své děti na projížďku 
na saních, narazí cestou na auto, které uvízlo v závějích a opodál 
najde bezvládnou ženu. Zavolá tedy náčelnici policejního oddělení 
v Painters Millu Kate Burkholderové. Ta se k nehodě neprodleně 
dostaví a zažije šok: v oné neznámé poznává Ginu Colorosovou, 
policistku a spolužačku ze studií na policejní akademii. 
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9.4. 9.15–12.00 | Výtvarná učebna

23.4. 9.15–12.00 | Výtvarná učebna

13.4. 15.00 | Dětské oddělení 

Velikonoční tvoření: 
vrbové proutí v květináči a základy pletení proutí.  
Workshop pro rodiče s dětmi. Vede Růžena Pekařová. Cena: 150.-/os. 
Cena zahrnuje: proutí, květináč, hlínu (případně si přineste vlastní květináč 
od průměru 20 cm).

Tvoříme z ponožek 
Výtvarná dílna pro ukrajinské matky s dětmi. Vyrobte si hračku pod vedením 
Růženy Pekařové, lektorky výtvarných kurzů.

Velikonoční dílna
čtení pohádky a povídání o velikonočních tradicích. Vstup zdarma.
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3.4. 15.00 | Dětské oddělení 

Bylo nebylo
Kluk Albert chce psa a jestli mu ho maminka nedá, obstará si ho sám. Nedělní 
loutková pohádka pro celou rodinu. Hraje divadlo Toy Machine. 
Vstup 50.-/dítě, doprovod zdarma. 

9.4. | HISTORICKÝ DEN 
NA HRADĚ STŘEKOV
V rámci Zahájení turistické a cyklistické sezóny v Ústí nad Labem, 
která probíhá každou sobotu po celý duben, bude dne 9.4. zábavný 
den na hradě Střekov. Součástí programu budou kostýmované 
prohlídky, šermířské souboje, divadelní představení, stánky a další. 
Začátek akce v 10:00. PO
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19.5.  DĚTI JSOU TAKY LIDI: 
Výchova, vzdělávání a vývojové trauma.

Beseda o výchově v respektu a úctě, o svobodném vzdělávání a o tom, 
jak naše vlastní dětství ovlivňuje naše rodičovství. Vhodné pro pedagogy i rodiče. 

Ve spolupráci s Lesním klubem Na Paloučku, z.s. 

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN

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

21.4. 9.00–15.00 | Mimo knihovnu

Procházka s městským architektem
– termín a konkrétní místo ještě doladíme, sledujte náš program.

Den Země pod knihovnou:
den plný soutěží a zajímavostí z naší přírody. Pro děti i dospělé. 

Ve spolupráci s CHKO České středohoří.

9.4. | VELIKONOČNÍ JARMARK V LEVÍNĚ
Pokud vás lákají spíše velikonoční trhy, pak zamiřte na Velikonoční 
jarmark v Levíně. Akce bude plná řemesel - keramika, sklo, šité věci, 
dřevo, kraslice, drátování a jiné. Občerstvení - káva, zákusky,dobroty, 
klobásy, vína, otevřená hospůdka na náměstí. Kulturní vložka 
v podání divadelní společnosti Panoptikum Maxe Fische.

PO
ZV

ÁN
KA

+ přihlašování do letních příměstských táborů je v plném proudu, 
přehled a přihlašovací formulář najdete zde: 

vzdelavani.dcknihovna.cz v sekci Příměstské tábory 

+ připravujeme kurzy a workshopy  pro Ukrajinské matky a děti, 
najdete rovněž na našem webu 
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Návrhy podávejte prostřednictvím formuláře na 
www.tvorimedecin.cz, kde najdete také návod, 

pravidla nebo inspiraci z minulých ročníků. 
Pokud si nevíte rady, kontaktujte paní Šárku

Kalivodovou na e-mail: sarka.kalivodova@mmdecin.cz 
nebo tel. 412 593 162. Těšíme se na vaše nápady.

ÚNOR – KVĚTEN 
Podávání návrhů

ÚNOR – ČERVENEC 
Prověření 

realizovatelnosti návrhů
ZÁŘÍ 

Hlasování o návrzích 
(on-line)

Máte nápad, jak zlepšit naše město?
Participativní rozpočet města vstupuje po roční 

pauze do čtvrtého ročníku. V rozpočtu jsme
vyčlenili 2 miliony korun na vaše projekty.
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ZÁPIS 
Ředitelé škol informují 

o termínech zápisu do ZŠ a MŠ v Děčíně:

Registrace k zápisu 
on-line bude 
spuštěna v termínu 
1. 4. – 14. 4. 2022, 
informace k registraci 
budou zveřejněny 
na stránkách 
školy. 

Termín 
prezenčního 
zápisu do 
základních škol 
je  22. 4. 2022.

www.mmdecin.cz

Zápis do ZŠ Zápis do MŠ
Registrace k zápisu 

on-line bude 
spuštěna v termínu  

2. 5. – 12. 5. 2022, 
informace k registraci 

budou zveřejněny 
na stránkách 

školy.
 

Prezenční 
zápis do 

mateřských 
škol bude 
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Nová výstava z dílny Muzea města Ústí nad Labem s názvem Flaška má 
za cíl představit historii největší lahvárny v Rakousko-Uhersku, která 
by letos oslavila 150 let. Lahvárna stávala v dnešní Tovární ulici, v roce 
2019 byl celý areál z roku 1872 kompletně zdemolován. Založena byla 
jako dceřinná fi rma Spolku pro chemickou a hutní výrobu. Aktuální 
výstava má zároveň upozornit také na probíhající Mezinárodní rok skla. 

LAHVOVÉ KURIOZITY 
NA VÝSTAVĚ FLAŠKA
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Sbírka obalového skla v Muzeu města 
Ústí nad Labem obsahuje několik unikátů 
vyrobených nikoliv pro běžné užití, ale 
pro určitou příležitost. 
Nejzajímavější jsou dvě 
obří lahve vytvořené 
pro veletržní prezentaci 
ústecké sklárny na přelomu 
19. a 20. století. Jde  
o lahve klasického tvaru, 
avšak mnohonásobně 
zvětšené, ta větší má 
na výšku 130 cm. Dále 
pak ve sklárně vznikaly 
tvarem sice standardní 
lahve, avšak opatřené 
nestandardními nápisy, 

např. nápisem dokumentujícím obnovení 
výroby v ústecké sklárně po osvobození 
v roce 1945 nebo oznamujícím splnění 
dvouletého hospodářského plánu v roce 
1947. Nejmladším a zároveň posledním 

takovým výrobkem ústeckých sklářů je lahev 
u příležitosti ukončení výroby v roce 1996, 
kdy standardní pivní lahev přijala žárem  

a umem sklářů tvar připomínající labuť. 
Expozice obsahuje také  ručně foukané 
demižony, kterým se říkalo balony. 
Demižony byly využívány především 
pro export kyselin a dalších agresivních 
chemických látek. Část exponátů je 
podle kurátora výstavy Jakuba Doležela 
tvořena historickou vzorkovnou sklárny, 
kterou muzejníci zachránili už kolem 
roku 1970. Poslední exponáty pak byly 
z chátrajícího areálu získány a odneseny 
jen krátce před jeho demolicí. 
Sklárna prošla v průběhu let různými 
změnami. Například v roce 1913, kdy 
ji vlastnili tepličtí Mühligové, přešla na 
automatizovanou výrobu. Díky tomu 
se produkce lahví navýšila a lahve  
z ústecké sklárny putovaly do Egypta, 
Číny nebo na Kubu. 
 
Výstava potrvá do února 2023, ve 
středu 13. dubna 2022 od 17 hodin 
můžete v ústeckém muzeu navštívit 

první komentovanou prohlídku nově 
otevřené výstavy s jejím spoluautorem 
historikem Jakubem Doleželem.

-Vladimír Cettl, redakčně upraveno- 
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KONCERT DCRADIO; MANIAC; 
ŽYHADLOO; TOXICAT / KLUB BIOGRAFFS
Děčínští DCRadio se představí na domácí půdě vůbec poprvé 
v tomto roce. Novinkou v kapele jsou dva singly, k singlu Klidně si 
nastup vznikl i vzpomínkový videoklip. Na koncertě pak vystoupí 
oblíbení Maniac v rámci Show s tancem tour 2022, děčínští 
Žyhadloo a pražští Toxicat. Datum akce upřesníme na našem FB. 
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HŘÍCH * KŘÍŽ * ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
Proč mluvit o hříchu? Nemůžeme se mu vyhnout. Eva v ráji poslechne raději 
hada než Hospodina. Utrhne plod ze stromu poznání. Je zrušena hranice, 
tabu, stvořitelský řád. Adam a Eva si jdou stoupnout do středu rajské 
zahrady: U stromu poznání je pravý ráj! Jsou středem vesmíru. Neznají 
hranice. Konečně svobodní bez Boha… A od té doby se v tom vezeme. 
Jsme původci hříchu a zároveň jeho poddaní. Máme svůj hřích v rukou 
a zároveň on pevně drží nás. Jsme bohové ve středu všeho dění a zároveň 
bez nejmenší šance se osvobodit z moci Zlého. Mnohokrát v historii se lidé 
pokoušeli potřít zlo a mnohokrát se ukázalo, že zlo vítězí. Mnohokrát jsme 
se marně pokoušeli osvobodit, ale můžeme být osvobozeni jen Bohem 
a jeho záchranným činem… 

HŘÍCH * KŘÍŽ * ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 
Zdá se, že Bůh je krvelačný mstitel, který se potřebuje uspokojit obětí utrpení 
a smrti svého Syna. Ale je to jinak: Bůh odmítá každou oběť pro sebe. I oběť 
svého syna. On obětuje sám sebe. Zastupuje nás před sebou samým. Bůh 
není příjemce oběti ale sama oběť. Tak smrt na kříži přestává být mytickým 
divadlem, které slouží k uspokojování bohů ale je to zápas o záchranu 
člověka z oceánu hříchu, marnosti, zla… 

HŘÍCH * KŘÍŽ * ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 
Vzkříšení stvrzuje Boží zápas o člověka. Je událostí, která říká: celý svět 
a my v něm jsme pevně v rukou Božích. Zmrtvýchvstalý Kristus přichází přes 
věky  k nám. I nám a právě nám je zvěstováno, že On – Bůh – se za nás staví 
i v těch nejtěžších situacích našeho života: 
• On na sebe bere trest, který náleží nám, a my se za to stáváme vítězi. 
• On na sebe bere trest, který náleží nám a dává nám za to svůj pokoj. 
• On se stává chudým a dává nám za to svoje bohatství. 
• On se stává slabým, aby nás učinil silnými. 
On umírá a dává nám za to život: 
• slávu místo bídy  
• radost místo utrpení 
• odvahu místo strachu   
• všechno z lásky. 
A bude s námi až do skonání světa. 

Tomáš Matějovský, farář sboru Českobratrské církve evangelické v Děčíně
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decin.evangnet.cz    |    facebook.com/fsccedecin    
instagram.com/cce_decin   |    decin@evangnet.cz

zve v dubnu na

VELIKONOCE
14. 4. ZELENÝ ČTVRTEK
Pašije od 18:00, fara v Bezručově ul. 90/4  

15. 4. VELKÝ PÁTEK
od 10:00 Bohoslužby s Večeří Páně, 
fara v Bezručově ul. 90/4  

17. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
„Novým ránem do nového života“ – velikonoční cesta 
z Dolního Žlebu do Děčína , sraz v 5:00 před kostelem 
v Dolním Žlebu (příjezd vlakem). Společná snídaně 
na faře v Děčíně. V 10:00 Bohoslužby s Večeří Páně, 
fara v Bezručově ul. 90/4.

JARNÍ KONCERT 
21. 4. ČESKOKAMENICKÉ X-TETO
od 17:00 v kostele na Teplické ul.

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ
každou neděli Bohoslužby od 10:00 
na faře v Bezručově ul. 90/4, od května 
v kostele na Teplické ul.
každou středu Setkání sBiblí od 17:00 do 18:00,  
sakristie kostela na Teplické ul.
každý čtvrtek Bohoslužby 
pro Ukrajince s překladatelem
– od 18:00 na faře v Bezručově ul. 90/4
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Brigáda pro studentyBrigáda pro studenty

MŮJ TY SVĚTE, HLEDÁME TĚ
POTŘEBUJEŠ KAČKY A CHCEŠ OCHUTNAT ŽIVOTNÍ REALITU?

VYLEPŠI SVOU SOBĚSTAČNOST
A OKUS ŽIVOT PRACUJÍCÍHO LIDU.

BACHA PŘIHLAS SE VČAS!
NEŠKUDLI TO PRO SEBE, ŘEKNI O TOM KÁMOŠŮM

A POJĎTE DO TOHO SPOLEČNĚ!

PRO BAREVNĚJŠÍ ZÍTŘKY

ZAČNI MAKAT!

PRÁCE NA DPP/DPČ » ČERVEN – ZÁŘÍ
RESTAURACE • PLAVČÍK • RECEPCE

ŽÁDOSTI ZASÍLEJTE NA INFO@AQUAPARKDECIN.CZ
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Jedinečná noc 

v Hopsáriu Děčín!
Cena 450,- Kč

23. 4.2022 
od 17:00 hod.

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

soupeř bude upřesněn » sledujte bkdecin.cz
a naše sociální sítě

Silný systémový
pa
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er

PŘEDKOLO PLAY-OFF  
PONDĚLÍ 11|4 18:00

Přestože si velmi vážíme každého našeho 
fanouška, tímto bychom chtěli ještě 

jednou speciálně poděkovat těm, kteří se 
rozhodli ponechat finanční obnos 

za permanentku v Covidem-19 ovlivněné 
sezóně 2020/2021 svému klubu.

!DĚKUJEME!
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Jak dlouho už salon ICON funguje? A kolik 
lidí se na jeho chodu podílí?
Keth: Salon jsem otevřela cca před rokem, 
byl to takový můj sen. Od svých 15 let 
nosím prodloužené vlasy a vždy jsem kvůli 
tomu musela až do Prahy. Nikdy jsem 
nenašla nikoho dobrého blízko Děčína a ani 
v Ústeckém kraji, kdo by mi udělal s vlasy to, 
co si představuji. Proto jsem začala přemýšlet 
o tom, že bych to mohla dělat já tady a nakonec 
to dopadlo tak, že jsem rovnou otevřela 
salon. Chtěla jsem nasadit kvalitu, která tady 
v Děčíně v tomto oboru není. Spousta lidí mi 
říkala, že to nepůjde a že je to blbost, ale já 
jsem zastánce toho, že pokud tomu dá člověk 
všechno a jde si za svým, tak to jde vždycky. 
A udělala jsem dobře. Momentálně nás je 
v salonu šest a od jara nás bude sedm :) 

Váš salon je mimo jiné vyhledávaný právě 
kvůli prodlužování vlasů a také jejich 

výkupu. Jaké vlasy jsou pro prodlužování 
nejlepší? 
Keth: Náš salon je vyhledávaný hlavně 
kvůli službám, které děláme a v jaké kvalitě 
je děláme. Jsme originální a nabízíme 
klientkám něco, co tu v okolí nikde není. Ale 
ano, co se týče prodlužování vlasů, tak si vše 
dělám sama. Výkup, čištění, pramínkování 
a aplikace. Je to opravdu časově náročné 
a musí to člověka bavit. Mám dva dodavatele, 
od kterých odkupuji určitý druh vlasů, 
nejčastěji blond odstíny a extrémně dlouhé 
délky, které jen tak sehnat nejdou. Sama 
si pak vykupuji české vlasy, které jsou pro 
naše slečny/dámy nejvíce vhodné.  Jeden 
z hlavních důvodu je, že díky tomu vím, co 
klientce “nasazuji” a co bude další měsíce 
nosit. V této době opravdu není jednoduché 
kvalitní vlasy sehnat. Nejlepší pro výkup jsou 
panenské nikdy nebarvené dětské vlasy. Ale 
každá klientka má své vlasy jinačí a podle 

Chcete si nechat kvalitně prodloužit vlasy, řasy, nechat se hýčkat kosmetičkou 
nebo zajít na efektivní maderoterapii? Pak zamiřte do ICONU, kde se o vás tým 
profesionálek skvěle postará. O salonu jsme si popovídali nejen s majitelkou Keth 
Vlčkovou. 
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SALON ICON
SPLNĚNÝ SEN S ORIGINÁLNÍMI SLUŽBAMI



toho já pak vybírám vlasy vhodné konkrétně 
pro ni. 

Klientky se u vás mohou objednat také na 
takzvanou maderoterapii. O co se jedná?
Teri : Jedná se o bezbolestnou, anticelulitid-
ní, 100% přírodní terapii dřevem. Masáže 
se provádí dřevěnými válečky. Je to kúra,  
a proto je potřeba podstoupit alespoň 5 a více 
procedur. Výsledky jsou viditelné po 5. pro-
ceduře. Na začátku návštěvy se aktivují hlavní 
lymfatické uzliny pomocí krátké a jemné ma- 
sáže a poté následuje samostatná masáž dře-
věnými válečky, které lymfu rozproudí a díky 
tomu se veškeré toxiny a přebytečná voda 
dostává ven z těla. Maderoterapie těla pomáhá 
zbavení se celulitidy, redukuje tuk, detoxikuje 
lymfu, zpevňuje kůži a podkoží, konturuje 
postavu, odstraňuje pocit těžkých nohou. Je až 
10x účinnější než lymfatické masáže.

Mezi další oblíbené služby patří 
prodlužování řas. Čím se od sebe liší 
jednotlivé typy prodlužování? A pro koho 
jsou řasy vhodné?
Adel: Prodlužování řas je vhodné pro ženy, 
které chtějí dosáhnout skvělého vzhledu bez 
použití řasenky. Je to vhodná metoda i pro 
starší dámy, které chtějí stárnout s elegancí. 
Řasy Vás dokážou o mnoho let omladit! 
Oblíbená metoda, kterou nejvíce používám, 
se jmenuje Volume lashes, neboli objemové 
prodlužování řas. To doporučuji ženám, které 
mají raději výrazný vzhled. Nabízím také 
classic set - řasa na řasu.

Nabízíte také kosmetiku. Jak časté dopo-
ručujete návštěvy, aby měla kosmetika 
nejlepší efekt?
Adel: Kosmetika je velice důležitá procedura, 
hlavně pro ženy. Klientka by měla chodit na 
kosmetiku v rozmezí 3 až maximálně 6 týdnů. 
Pravidelností docílíme lepších výsledků.
Většinu klientek trápí ,,černé tečky”. Na tento 
problém je nejlepším řešením ultrazvuková 

špachtle. Doby, kdy ženy od kosmetičky 
odcházely se zarudlou, podrážděnou  
a rozbolavěnou pletí po hloubkovém čištění, 
jsou naštěstí minulostí. Pro krásu se nemusí 
vždy trpět. Je to jednoduchý způsob, jak 
dopřát pleti hloubkovou očistu a bezbolestně 
ji zbavit všech nečistot z ovzduší, mastnoty  
a zbytků make-upu.

Nově máte v salonu braiderku. S jakým 
materiálem pracuje a na co se speciali-
zuje?
Péťa: Braiderka vytváří za pomocí pletení 
vlasů jedinečné účesy. Díky zapletení vlasů 
a přidání kanekalonu se vytvoří například 
boxerské copy, vysoké culíky nebo rozpuštěné 
vlny jako například crochet účes. Kanekalon 
máme v mnoha barvách a barevných 
kombinacích, takže v podstatě si za pár hodin 
můžete vyzkoušet jakoukoliv barvu, aniž by 
vám někdo musel barvit vaše vlasy. Účesy 
vydrží dle druhu od několika týdnů až po 
několik měsíců. Vyzkoušet to může v podstatě 
kdokoliv, kdo má vlasy dlouhé alespoň natolik, 
aby umožňovaly vytvořit braid (cop).                 -es-

81

Ž
IV

O
T

N
Í 

S
T

Y
L

@iconhair_beauty_salon
@madero_by_terry
@lashes_beauty_adel
@pmthebraider



Řípská pouť patří k největším a nejoblíbeně-
jším v České republice a není se čemu divit. 
Koná se pod posvátnou horou Říp, na kterou 
dle pověsti vystoupal praotec Čech, rozhlédl 
se po krajině “mlékem a strdím oplývající” 
a rozhodl se zde usadit. Pouť se rozprostírá 
na cestě lemované alejí u obce Krabčice. 
Pravidelně sem jezdí ty nejlepší kolotoče 
a další atrakce nejen z Čech, ale také například 
z Německa, Nizozemí a dalších států. Pokud 
jste odvážnější, můžete třeba vystoupat na 
velkém vysokozdvižném kolotoči do výšin 
a celou pouť si prohlédnout pěkně shora. 

Pro adrenalinové nadšence jsou zase ideální 
centrifugy nebo horské dráhy a ti, co se rádi 
bojí, ocení strašidelné hrady. Nebo si prostě 
jen dejte pivo a párek a v klidu se “proleťte” 
na labuti. To je totiž klasika, která nezklame. 
Na pouti potkáte také spoustu stánků s jídlem 
a dalším zbožím, takže doporučujeme rozbít 
prasátko. Součástí programu je i hudební pro-
gram - na podiu pod Řípem se vždy vystřídá 
mnoho country, folkových i rockových kapel 

a interpretů. Ať už ale na pouť jedete z jakého-
koliv důvodu, vždy byste měli vylézt také naho-
ru na horu. Protože o tom především pouť je.

Na Řípu stojí jedna z nejstarších dochovaných 
staveb v České republice - rotunda Sv. Jiří. Je 
to významná kulturní památka - první zmínka 
o rotundě pochází už z roku 1126. V rotundě 
se pravidelně konají mše, prohlédnout si ji ale 
můžete i s průvodcem. Odměnou za výšlap 
na Říp vám bude nejen vychlazené pivo nebo 
limonáda ve zdejším stánku, ale také nád-
herné výhledy do okolní krajiny. A pokud ne-
jste příznivci davů, kolotočů a hlasité hudby, 
vystoupat na Říp je skvělý zážitek sám o sobě 
kdykoliv v průběhu roku. 

Na Říp můžete vyjít z hned z několika směrů. 
Po žluté trase od Vražkova, po modré od 
Mnetěše nebo z druhé strany z Rovného či po 
červené ze Ctiněvsi. Po úpatí hory vede navíc 
stezka, z níž můžete odbočit i na neznačené 
cesty a vystoupat na Roudnickou vyhlídku, 
která je zhruba v polovině kopce.              -es, zja-

82

Z
Á

B
A

V
A

Tradiční Řípská pouť se po covidových  letech opět 
vrací, a tak ji rozhodně nemůžeme z našeho tipu na 
výlet vynechat! Konat se bude ve dnech 22. až 24.4. 
a jako vždy nabídne spoustu zábavy pro malé i velké.

TIP NA VÝLET

TRADIČNÍ
ŘÍPSKÁ POUŤ 
2022



Osobně výlety testujeme
a hledáme pro vás ty nejlepší!

ZÁKLADNÍ KÁMEN NÁRODNÍHO DIVADLA
Víte, odkud pochází hlavní základní kámen Národního divadla? To je
pod článkem o Řípu asi zbytečná otázka, ale ano, základní kámen 
byl vydolován právě zde. Pokud půjdete po neznačené trase kolem 
Roudnické vyhlídky, k místu, odkud byl kámen vyjmut, se můžete zajít 
podívat. Místo je vyznačeno v mapě. 
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Historie Kutné Hory … (TAJENKA) … stříbra, proto se tato původně hornická osada ve 13. století 
přeměnila na královské město. Nachází se zde přes 300 chráněných objektů a historické jádro 

města je zapsáno do seznamu UNESCO.
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