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ROGALO ZNOVU 
OŽIJE HUDBOU



Co se mi  
na práci  

v Chemotexu  
líbí?

www.chemotex.cz
CHEMOTEX Děčín, a.s.
Tovární 63, Děčín XXXII - Boletice n. L.
tel.: +420 412 709 222, e-mail: chemotex@chemotex.cz

Jsem v pokušení říct, že nejvíc se mi líbí  
dovolená. Ale to bych mohl nazlobit  
mé fajn kolegy a kolegyně,  
se kterými je výborná spolupráce.  
Prostě dobrý kolektiv dělá hodně.  
A navíc mám rád pestrou  
a zajímavou práci a to tahle určitě je.  
Od speciální chemie až po výrobu  
drogistických výrobků, které se běžně  
používají v domácnostech.

Chceš i ty být součástí  
našeho týmu?
Info o pozicích na
zamestnani@chemotex.cz

Marcel Deli  
provozní chemik  

a zástupce mistra

Potřeboval jsem časově flexibilní  
práci, a tak jsem využil možnost  
nastoupit do firmy jako recepční.  
Po několika letech tehdejší technický  
ředitel v rozhovoru se mnou prohodil,  
jestli bych nechtěl do výroby.  
Nejdřív jsem se zarazil, ale protože  
mám rád výzvy, přijal jsem  
a dnes jsem na pozici provozního  
chemika a zástupce mistra.  
Jak říkám – kdo umí uvařit guláš,  
zvládne i chemii. A já ho umím  
excelentní.

Proč jsem  
si vybral právě  

Chemotex?
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AKCE BESTDRIVE  
JARO 2021

AKCE PLATÍ OD 1.4.2021 DO 30.6.2021

DEZENT TY
Stříbrný lak 

15“, 16“, 17“, 18“

DEZENT TR dark
Černý lak/leštěná čelní plocha 

16“, 17“, 18“

AEZ ARUBA dark 
Šedý metalický lak/leštěná čelní plocha 

18“, 19“, 20“, 21“

DEZENT TR silver
Stříbrný lak 

16“, 17“, 18“

DOTZ SPA dark
Černý lak/leštěná čelní plocha 

17“, 18“, 19“

AEZ • DOTZ • DEZENT 

DĚČÍN:  
Benešovská 583, tel.: 412 527 801, 
e-mail: pneu@autolanddc.cz

ČESKÁ KAMENICE:  
Dukelských hrdinů 80, tel.: 412 584 515,  
e-mail: kamenice@autolanddc.czwww.autolanddc.cz

VÁŠ PRODEJCE:



Zdravím všechny čtenáře, rodiče, 
žáky a obyvatele města Děčína,
 
byl jsem osloven, abych se ujal úvodníku 
pro měsíc květen. Jako nový ředitel jedné 
z děčínských základních 
škol vstoupím společně 
s Vámi do rozkvetlého 
měsíce. Ten v našem městě 
již řadu let patří k těm, kdy 
oslavujeme a scházíme 
se při řadě společenských  
a kulturních akcí. 

Omezení se začínají 
postupně rozvolňovat. 
Ve školních lavicích nám 
opět zní zdravý dětský 
smích a všetečné otázky. 
Zatím bohužel ne ve 
všech třídách. Školy s dětmi rozkvétají  
a probouzí se ze zvláštního ticha, které 
ruší jen osamocené povídání učitelů  
v prázdné třídě s notebookem místo dětí. 
Pandemie způsobila, že se škola rozrostla 
do řady domácností. Nakoukla a nasoukala 
se do dětských pokojů, kuchyní i obýváků. 
Propojila těsněji rodiče, děti i jejich učitele 
skrze úplně jiné kanály, než byli dosud 
zvyklí. Všichni jsme tak nahlédli do práce 
učitele a naznali, že vzdělávání dnes 
neprobíhá jen za dveřmi školních tříd. Svět 
se mění a každá zkušenost přináší nová 
poznání. 

Žáci si ve světě propojeném technologiemi 

zažili a uvědomili, co přináší skutečný 
lidský kontakt a společné sdílení zážitků 
ve třídě. Řada z nich musela vyvinout větší 
iniciativu a získala větší samostatnost při 
svém vzdělávání. Učitele tato doba vytrhla 

ze zajetých kolejí. Změnili 
pohled na řadu věcí, 
osvojili si nové nástroje  
a přístupy, zamysleli se, 
co je opravdu potřeba učit  
a s čím naopak již neztrácet 
čas. 

Společnost na vlastní kůži 
zakusila, co znamená 
učit, porozumět a dokázat 
použít. Život se nám vrací, 
ale ne již do stejných kolejí. 
Hledejme to pozitivní. To, 
co nás posune dál. Toto 

období nás donutilo se zastavit a podívat 
se na věci jinak. Možná jsme si uvědomili, 
co je v životě skutečně důležité.

Přeji nám všem, ať nám začne kvést život  
i školství pod rukama. Můžeme začít sdílet 
své zážitky ve třídách, při oslavách s přáteli 
a lidmi žijícími v našem krásném městě. 

Výhodou budoucnosti je, že ji můžeme 
sami/společně utvářet. Stisknu na své 
klávesnici poslední Enter a zadávám tento 
úkol nám všem.

Mgr. Martin Lána, 
ředitel ZŠ a MŠ Děčín IV (Máchovky)

KVĚTNOVÝ ÚVODNÍK
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Pomoc od státu na provoz nestačila, a tak 
se zahrady rozhodly požádat o pomoc 
veřejnost. Ta tak měla možnost třeba 
„pozvat zvíře na oběd“. U nás v  Děčíně 
se jednoznačně ukázalo, že máme svou 
zoo rádi a podpora byla opravdu veliká  
a probíhala různými způsoby. I díky tomu se 
mají nyní návštěvníci kam vrátit a užívat si 
opět pohled na zvířátka v krásném prostředí 
Pastýřské stěny. Brány děčínské zoologické 
zahrady se znovu otevřely veřejnosti  

12. dubna a zájem o prohlídku je opravdu 
veliký. Teď v  květnu se navíc prodlužuje 
otevírací doba do 19:00, otevřeny jsou 
venkovní expozice a občerstvit se můžete 
u výdejního okénka Bamburgeru. O tom, 
jak zahrada zvládla takto dlouhé uzavření, 
jsme si popovídali s její ředitelkou Kateřinou 
Majerovou. 

Když jsem za Vámi do zoo přijela, 
nestačila jsem se divit, kolik je 

Dlouhodobý lockdown se dotkl mnoha sfér veřejného života a velice špatně 
jej nesly i zoologické zahrady, na které se dlouho tak trochu zapomínalo. 
V  rámci Evropy nemá délka uzavření našich zahrad konkurenci – soustavně 
byly zahrady uzavřené 128 dní v kuse, celkově se jednalo o 234 dní! To už je 
opravdu velká část roku, která razantně zamíchala s rozpočtem zahrad po celé 
republice. 
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DO ZOO DĚČÍN SE 
VRÁTILI NÁVŠTĚVNÍCI



zde ve všední den dopoledne 
návštěvníků. Zoo je po dlouhé pauze 
znovu otevřená a jak je vidět, zájem 
je veliký. Jak je to momentálně 
s  kapacitou, která musí být kvůli 
opatřením omezena?
Dle nařízení vlády můžeme využívat pouze 
20 % kapacity zoo, ta byla stanovena na 400 
osob v  jeden čas. Ovšem je to orientační 
výpočet z  maximální denní návštěvnosti, 
jaká je „kapacita“ zoo se velmi těžko určuje.

Takto dlouhé uzavření muselo být pro 
zoo náročné. Jak jste situaci zvládli 
z finančního hlediska?
Momentálně se výše ztráty pohybuje 
kolem milionu korun, pokud nenastane 
další uzavření a budou zmírněna současná 
omezení, ztrátu doženeme. Přišla velká 
vlna podpory od veřejnosti, vyšší dotaci 
dostaneme i ze strany Ministerstva životního 
prostředí.

Jakých možností pomoci zoo během 
jejího uzavření lidé využívali?
Lidé jsou naprosto úžasní, nakupovali 
přes náš e-shop (suvenýry, sponzorské 

samolepky, virtuální sponzorské samolepky, 
vstupenky, Dobrolístky…), posílali peníze 
na tzv. adopci zvířat,  zapojili jsme se do akce 
„Kamínky pro zoo“, kdy se draží malované 
kamínky a výherci posílají peníze svým 
oblíbeným zoo a zookoutkům. Nesmím 
opomenout ani materiální pomoc, kdy nám 
lidé darovali krmiva, materiál, desinfekční 
prostředky atd.

Kromě toho, že už návštěvníci 
mohou zoo navštěvovat a podpořit 
ji nákupem vstupenek, pomáhají 
finanční ztrátu zaplnit nadále i jiným 
způsobem?
Vlna pomoci běží i nadále. Vyhráno ještě 
zdaleka není.

Tak, jako tomu bylo snad ve všech 
provozech, se i u vás objevila nákaza 
covidem. Jenže vy se nestaráte  
o papírování nebo díly do auta, ale  
o živé tvory, kteří potřebují každo-
denní péči. Jak jste řešili dočasný 
úbytek personálu?
Samozřejmě se ani nám onemocnění 
COVID nevyhnulo, ale vše jsme zvládli, i když 
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na přípravnu krmiv musela vyrazit tisková 
mluvčí s  ekonomkou, ke zvířatům zoolog  
s asistentkou… :)

Uzavření se výrazně dotklo mnoha 
zoologických zahrad, které žádaly 
o pomoc veřejnost. Jak jste sama 
podotkla, v  České republice byly 
zoologické zahrady zavřeny nejdéle 
ze všech zahrad v  celé Evropě. 
Domlouvali jste se s  ostatními 
zahradami na nějaké formě případné 
vzájemné pomoci?
Když by bylo nejhůře, zoo si jsou schopné 
navzájem pomoci, naštěstí to nebylo nutné. 
Koordinovali jsme v  rámci Unie českých 
a slovenských zoo (UCSZOO) komunikaci 
s  Vládou ČR, protože se na zoo úplně 
zapomnělo. Jak v podmínkách pro otevírání, 
tak v oblasti kompenzací.

V zoo je opravdu živo. A to nejen 
v uličkách zahrady, ale i ve výbězích. 
Je na zvířatech znát ta změna a ná-
vrat návštěvníků? Třeba když se 
podívám na medvěda Bruna, tak ten 
se návštěvníkům doslova vystavuje :)
Některým zvířatům návštěvníci chyběli, 
jiná by momentálně potřebovala spíše klid, 
například jeřábi, kteří mají mladé.

I když byly vaše brány dlouho 
uzavřené, život v  zoo se nezastavil. 
Máte za tu dobu nějaké nové 
přírůstky, na které se mohou lidé 
přijít podívat?
Mláďata jsou nyní u klokanů, čekáme na 
narození koz šrouborohých a kozorožců 
kavkazských, líhnout se budou sýčci bradatí. 
K  vidění je toho dost a dost… Dobrou 
zprávou na závěr je, že během května se do 
děčínské zoo vrátí vlci.

-es, foto: Joky-
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PŘÍBĚH SLUŽEBNICE / 4. Ř / HBO
Úspěšný seriál je zpět. Příběh služebnice sleduje ženu, která je 
nucena žít jako konkubína v dystopické blízké budoucnosti pod 
fundamentalistickou teokratickou diktaturou v totalitním Gileádu, 
dříve známém jako USA, kde ženská práva prakticky neexistují. 
V první polovině května bude mít premiéru 4. a 5. díl 4. řady. 

SERIÁLY

JEDEN SVĚT 2021
FESTIVAL ONLINE

Festival nabídne 101 filmů, některé 
v mezinárodní, světové či evropské 
premiéře i snímky ověnčené cenami. 
Přibudou tři nové sekce:  Ruský standard, 
Sex náš vezdejší a Stáří vpřed! Program 
na platformě Jeden svět online doplní 
živé debaty.

Zahájení obstará  běloruská Kuráž, která 
zavede na nedávné demonstrace v Minsku 
a do divadla, jež ve svých představeních 
podrobuje Lukašenkův režim kritice. Film 

se promítne v rámci zahajovacího streamu, 
jehož součástí bude předání ceny Homo 
Homini. 

INTERAKTIVNĚ Z KASÁREN KARLÍN
Kromě hlavní kategorie Vypadáváš 
obsáhne nabídka tři tradiční soutěže a de- 
set tematických sekcí. V mezinárodním 
klání se kromě Kuráže objeví Kubánský 
tanečník či špionážní Krtek, v domácí sekci 
se utká Manželství s komedií Na značky, 
filmem Bydlet proti všem či s portrétem 

Přesun do digitálního světa a výzvy i hrozby, které přináší, shrnul letošní 
festival Jeden svět do hesla Vypadáváš. Kvůli pandemii se 23. ročník uskuteční 
online od 10. května do 6. června. 
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stárnoucí prostitutky od Heleny Třeštíkové 
nazvaným Anny.

I letos festival nabídne průřez tématy, 
která se vztahují k ekologii, přírodě a udr- 
žitelnému životu nebo k  příběhům 
nevšedních zálib a alternativních životních 
směrů, uvede hity uplynulé sezony včetně 
Nové šichty i krátkometrážní snímky  
o lidských právech seřazené do tří pásem.

Letos se Jeden svět interaktivně přesouvá 
do pražských Kasáren Karlín, kde najde 
bezpečný prostor na čerstvém vzduchu, 
doprovodné akce pak volně navážou  na 
vybrané dokumenty od 20. do 28. května.

NOVÁ PLATFORMA
Jeden svět vytvořil novou celoroční 
platformu, na které najdete vybrané 
dokumenty z posledních deseti ročníků 
festivalu Jeden svět a od  20. května do  
6. června  také nové filmy z ročníku 

letošního. Poprvé tak můžete vybírat z na-
bídky všech filmů z celého programu.

Filmy si můžete pouštět v kteroukoliv dobu 
odkudkoliv z České republiky.  Všechny 
filmy jsou opatřeny českými titulky  
a snímky označené jako English friendly 
mají navíc i titulky anglické. Vybrané 
dokumenty jsou opatřeny popisnými nebo 
barevnými titulky a také audiopopisem. 

O FESTIVALU
Festival Jeden svět je jedním ze základních 
stavebních kamenů společnosti  Člověk  
v tísni. Od svého vzniku v roce 1999 vyrostl 
v největší festival svého druhu na světě  
a dnes jeho program zhlédne každoročně 
přes sto tisíc diváků a divaček po celé 
republice. Jeden svět získal také čestné 
uznání organizace UNESCO za výchovu  
k lidským právům.

Zdroj: Idnes.cz/Jeden svět



MARE Z EASTTOWNU / HBO
V minisérii  Mare z Easttownu  se představuje  Kate Winslet  v roli 
Mare Sheehanové, detektivky z pensylvánského městečka. Zatímco 
Mare vyšetřuje místní vraždu, její vlastní život se rozpadá. Příběh, 
který zkoumá temnou stránku uzavřené komunity, je autentickou 
výpovědí o tom, jak rodina a dávné tragédie ovlivňují naši 
přítomnost. V první polovině května bude mít premiéru 3. a 4. díl.
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Gratulujeme k Oscarům!
Zatím sice nevíme, kdy se kina otevřou, 
ale můžete se na uvedení filmů těšit hned 
po jejich znovuotevření.

• Nejlepší celovečerní 
animovaný film

• Nejlepší hudba

Co dělá člověka… člověkem? Pixar 
Animation Studios uvede nový celovečerní 
film „Duše“, ve kterém se představí 
středoškolský učitel hudební výchovy 
Joe Gardner, který dostane životní šanci 
hrát v proslulém jazzovém klubu. Jeden 
chybný krok ho však přenese z ulic New 
Yorku do Neznáma před, což je fantastické 
místo, kde čerstvě narozené duše získávají 

před vstupem na Zemi vlastnosti, návyky  
i zlozvyky. Joe však na svém životě lpí, a tak 
spojí síly s duší číslo 22, která však vůbec 
nechápe, čím je zrovna lidský život tak 
výjimečný. A jak se Joe zoufale snaží duši 
číslo 22 vysvětlit, co je na životě tak skvělé, 
sám získává odpovědi na otázky, které si 
sám nesčetněkrát kladl.
Původní jazzovou hudbu pro film složil 
celosvětově proslulý hudebník Jon Batiste. 
Držitelé Oscara® Trent Reznor a Atticus 
Ross („Sociální síť“) z Nine Inch Nails pak 
složili původní hudbu, jež nás přenese ze 
skutečného světa do světa duší.              -zja-
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SVĚTLO A STÍNY / NETFLIX
Když mladá bojovnice projeví kouzelné schopnosti, které by mohly 
sjednotit její svět, začnou proti ní kout pikle temné síly. Jedná 
se o adaptaci románových hitů o světě grišů od Leigh Bardugo. 
V hlavních rolích Jessie Mei Li, Ben Barnes a Archie Renaux. Na 
Netflixu nyní najdete celou první sérii. 

SERIÁLY

• Nejlepší film
• Nejlepší režie
• Nejlepší ženský  

herecký výkon

Poté, co v  malém městě na nevadském 
venkově dojde k ekonomickému kolapsu, 
se Fern (Frances McDormand) rozhodne 
sbalit si věci a ve své dodávce se vydat 
na cesty a prozkoumat život za hranicemi 
klasických společenských zvyklostí jako 
novodobý nomád. Ve třetím celovečerním 
snímku režisérky Chloé Zhao Země 
nomádů se objevují skuteční nomádi 
Linda May, Swankie a Bob Wells, kteří 
Fern seznamují s  tímto novým světem  
a dělají jí společnost při jejích cestách po 
nekonečném americkém západě.

Snímek je moderním road movie pro 
dnešní dobu, v  současné situaci ještě 
mnohem relevantnější s  ohledem 
na definice nových hodnot a změny, 
které nám každodenní život přináší. 
Jedná se o poutavý portrét amerického 
nomádského ducha ve světě sezónních 
pracovních příležitostí. Předkládá nám 
krásu amerického západu, od Badlands 
v  Jižní Dakotě až po nevadskou poušť  
a pacifický severozápad, očima 61leté Fern. 
Tu ztvárnila Frances McDormand (Fargo, 
Tři billboardy kousek za Ebbingem), která 
je zodpovědná také za to, že film režíruje 
právě Zhao, ve které rozpoznala spřízněnou 
duši poté, co zhlédla její předchozí snímek 
Jezdec. 
                                                                                -zja-

ZEMĚ NOMÁDŮ
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Vážené dámy a pánové, 
jistě jste zaregistrovali vznik Balíčku rozvolňovacích opatření, ve kterých se rozvol-
nění živé kultury vyskytuje až na konci. Otevření divadelních sálů se nyní odhadu-
je na přelom června a července, ale po vzoru loňského roku se může všechno ještě 
změnit.  V současné době probíhají neustálá jednání na úrovni MK, MPO a MZDR,  která 
by měla vést k přesně definovaným podmínkám poskytování služeb za hygienických 
opatření a omezení. Mělo by se to tedy týkat i podmínek pro divadla a diváky.  
Je ale víc než jasné, že tuto divadelní sezónu můžeme považovat za ztracenou. 
Jak jsem již psal předplatitelům před Vánoci, z podzimní části předplatného v této 
sezóně jsme zvládli odehrát pouze dvě představení. Jedno v řadě E a jedno v řadě 
D1. Stále tak nějak doufáme, že bychom mohli, s nějakými omezeními, na úplném 
konci letošní sezóny odehrát ještě po jednom představení ze zbylých předplati-
telských skupin. 
Připravujeme se však na to, že zkrátka program letošní sezóny překlopíme do příští 
a vaše letošní abo převedeme do ní. Prosím vyčkejte ještě nějaký čas, než budeme 
moci dospět k definitivnímu řešení. A stejně jako na podzim vám chci poděkovat za 
zachování přízně a obří trpělivost. Budeme rádi, pokud nám ji zachováte i do příští 
sezóny. Sledujte naše stránky a facebook, tam najdete aktuální informace. 
PS: Od 15. května dáváme do prodeje koncerty z podzimní části příští sezóny. 
S úctou
MgA. Jiří Antonín Trnka
ředitel divadla

INTERNETOVÉ STREAMY DIVADEL 
Divadelnímu představení naživo s  herci na jevišti a diváky v  hledišti se nic nevyrovná, 
ale v  současné době potěší všechny aktivity, které nám divadelní dění alespoň trochu 
přibližují.  Mezi takové aktivity patří i online streamy českých divadel. Některé jsou placené, 
jiné zdarma nebo můžete zvolit zakoupení dobrovolné vstupenky. Níže najdete přehled 
streamů pro následující dny, více informací také najdete na stránkách www.i-divadlo.cz. 

ON
LI

NE
D

IV
A

D
L

O

16



DAN BÁRTA A ILLUSTRATOSPHERE 
ZVÍŘENÝ PRACH TOUR

V rámci devatenácti koncertů Zvířený prach tour vystoupí Dan Bárta s rytmikou, již 
tvoří přední český kontrabasista a baskytarista Robert Balzar a nový člen Illustrato-
sphere, vyhledávaný studiový hráč, uznávaný slovenský bubeník Martin Valihora, 
a se zakládajícími členy skupiny, klávesistou Filipem Jelínkem a kytaristou Miro-
slavem Chyškou. Jde o náhradní termín, zakoupené vstupenky jsou stále platné. 
V prodeji od 15. května.  

ŠTEFAN MARGITA 
INTIMITY

Štefan Margita, operní pěvec, tenor se z operního světa poprvé vydá do světa šan-
sonu! Pro svoje fanoušky si tentokrát připravil více než hodinový koncert plný zcela 
nových písní, které pro něj napsal zpěvák a skladatel Michal Kindl. S Michalem 
jsme už společně vystupovali minulý rok na mém turné. Spolupráce se nám  
osvědčila, a tak jsem Michala požádal, zda by pro mě napsal další písně. Nakonec je  
z toho celý intimní večer, který bychom rádi strávili společně s vámi!
Hosté: Michal Kindl, Iris Moris. Délka pořadu: 100 min bez přestávky. Jde  
o náhradní termín, zakoupené vstupenky jsou stále platné. V prodeji od 15. května. 

 22.10. Autor: Jan Zátorský

7.5. | DIVADLO FESTE – POKOUŠENÍ
Globální současnost odhaluje stále intenzivněji skutečnost, jak určující roli hraje v našem 
životě loajalita. Ve hře Václava Havla účinkují: Lukáš Daňhel, Šárka Šildová, Klára Bulantová, 
Michal Borovský, Sergej Sanža. Info na www.divadlofeste.cz

9.5. | STUDIO G - HALÓ, JÁCÍČKU/PRO DĚTI 
Divadelní adaptace knihy Daisy Mrázkové. Poetický příběh zajíčka Jácíčka a jeho kamarádky 
Veverky. Info na www.studiog.cz

ONLINE
 5.10.
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Koncertní turné s kapelou a smyčcovým triem.
Vítejte ve světě Dvou sluncí. V nekonečném vnitřním prostoru, kde je snění dovoleno.
Stačí se na chvíli ztišit a zastavit. Stát se tím, kdo pozoruje.
Aneta Langerová  se po vzácném čase Na Radosti vydala domů do svého nitra 
a stala se pozorovatelem nových příběhů.  Následovat Anet do světa dvou sluncí 
znamená zaposlouchat se do tónů hudebního časoprostoru duše. Vnímavý po-
zorovatel v každém z nás se může vydat na cestu fantazie a setkat se s odvážnými 
alkami,  vědomým stromem, příběhy Marie, Bílého Dne či Antonína. Společně se 
vyšplháme na vysokou horu, odkud na obloze uvidíme táhnout obrazy snů toužícího 
netopýra, boj větrných mlýnů, bouři ve sklenicích vody,  ale také tkáně lesů a řek 
divokých. Někteří z nás snad pocítí závrať  z toho, Jak krásné je být milován, z po-
korného ptačího tance anebo z pocitu, že život v absolutním míru máme na dosah.
Album Dvě slunce vyšlo na podzim 2020 a nyní přichází rozzářit i vás.
Zaposlouchat se do příběhů z nového alba budou moci všichni fanoušci na kon-
certním turné, na kterém Anet doprovodí její kapela společně se smyčcovým 
triem. Těšit se tak můžete na zkušené muzikanty jako je klavírista a producent nové 
desky Jakub Zitko, bubeník Martin Kopřiva, baskytarista Miloš Klápště, kytaris-
ta Ludvík Kulich, violoncellistka a zpěvačka Dorota Barová, houslistka Veronika 
Vališová a violista Vladan Malinjak. V prodeji od 15. května. 

ANETA LANGEROVÁ DVĚ SLUNCE 
ANEB JAK KRÁSNÉ JE BÝT MILOVÁN

 14.11.

13.5. | DIVADLO V DLOUHÉ – MNOHO POVYKU PRO NIC
 Jedna z vrcholných Shakespearových komedií. Mnohokrát předtím zpracovaný příběh  
o dívce, kterou její nápadník pro zlou pomluvu zavrhne. Info na www.divadlovdlouhe.cz

16.5. | STUDIO G – HORDUBAL / K. ČAPEK  
Juraj Hordubal se vrací po osmi letech z Ameriky domů do Podkarpatské Rusi a naivně  
si myslí, že na něj doma čeká uklizený domov, věrná žena Polana a milující dcerka Hafia. 
Info na www.studiog.cz
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19.5. | STUDIO DVA - JSME S VÁMI
Večer s hádankou (Eva Holubová, Monika Absolonová, Bob Klepl a jejich hosté). Info na 
www.studiodva.cz.

28.5. | DIVADLO MLADÁ BOLESLAV – BÍLÁ NEMOC / K. ČAPEK 
Po více než osmdesáti letech opět čelíme situaci, která otřásá v základech principy 
demokratických společností a morálky. A kulisy jsou totožné jako z Čapkovy hry - nemoc, 
která pochází odněkud z Číny a která se stává pandemií. Info na www.mdmb.cz.

ONLINE
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Kontakt:  
Městské divadlo Děčín, Teplická 587/75, Děčín IV, PSČ 405 02
www.divadlodecin.cz, tel. 412 530 630, e-mail: trnka@divadlodecin.cz
Otevírací doby pokladen:
POKLADNA DIVADLA JE ZAVŘENÁ

Vrácení vstupenek – koncert WOHNOUT
Vstupenky můžete vrátit na pokladně divadla po jejím otevření po dobu  
30 dní. Vzhledem k tomu, že nevíme, kdy to bude, máte ještě možnost na mail  
ortova@divadlodecin.cz poslat sken zakoupené vstupenky a číslo účtu, na který 
chcete vrátit vstupné a my vám ho vrátíme.
Pokud potřebujete další informace, spojte se mezi 8.00 a 14:00 s Lucií Ortovou, 
tel. 412 530 630.

HLAVNÍ SPONZOŘI MĚSTSKÉHO DIVADLA DĚČÍN

GENERÁLNÍ PARTNER MĚSTSKÉHO DIVADLA DĚČÍN



Mírové náměstí 157
407 01  Jílové u Děčína  

+420 734 621 918
jilove@fyziotoncar.cz

Správně nastavená opora chodidla 
vás zbaví bolestí kolen a zad.

JÍLOVÉ
HEALTHY
FOOT POINT

ČESKÁ KAMENICE:  
Dukelských hrdinů 80, tel.: 412 584 515,  
e-mail: kamenice@autolanddc.cz

DĚČÍN:  
Benešovská 583, tel.: 412 527 801, 
e-mail: pneu@autolanddc.cz

AKCE  
LETNÍ PNEU!
Nejvýhodnější  
ceny pneumatik! www.autolanddc.cz

VYDRŽÍ
DL UHO

BestDrive 
SUMMER



ČESKÁ KAMENICE:  
Dukelských hrdinů 80, tel.: 412 584 515,  
e-mail: kamenice@autolanddc.cz

DĚČÍN:  
Benešovská 583, tel.: 412 527 801, 
e-mail: pneu@autolanddc.cz

AKCE  
LETNÍ PNEU!
Nejvýhodnější  
ceny pneumatik! www.autolanddc.cz

VYDRŽÍ
DL UHO

BestDrive 
SUMMER

THE MANIACS VÍTĚZKAMI 
FLOW CHALLENGE

Holky, v  první řadě gratuluji 
k vítěznému videu!  Získali jste první 
místo v  rámci instagramové výzvy 
Flow Challenge. O co se jedná?
V první řadě bychom chtěly moc poděkovat! 
Kluci z nově vzniklé hudební skupiny  
s názvem Xsquad, kde je součástí party 
i nám známý brazilský tanečník  Nobru, 
vytvořili tuto výzvu ve spolupráci s neméně 

skvělým tanečníkem Filipem Jankovičem. 
Toho můžete znát i z televizních show jako 
je Superstar, Československo má talent 
nebo Tvoje tvář má známý hlas. Jednalo 
se o krátké choreo, které se bylo potřeba 
naučit, natočit a sdílet na Instagramu. Výzvy 
se zúčastnilo několik skvělých tanečníků 
nejen z ČR, ale také ze Slovenska, kteří do 
choreografie přidali nejen plno energie, 

Čtyři tanečnice, jedno video a jedno krásné vítězství. Holky z děčínské taneční 
skupiny TheManiacs se zúčastnily instagramové výzvy pořádané mezinárodní 
taneční skupinou Xsquad a výzvy se zhostily více než dobře. TheManiacs vznikly 
při DDM Děčín – Teplická v roce 2015 a věnují se především streetovým stylům. 
O výzvě i o tom, jak se tanci daří v současné době, jsme si popovídali s Lindou 
Ulbrichtovou, Anitou Slánskou, Kristýnou Morongovou a Lucií Písarčíkovou.
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ale i vlastní styl. Nejprve jsme slavily 
úspěch z toho, že jsme se dostaly do TOP 
3. O pár dní později jsme se dozvěděly, že 
slavíme dokonce vítězství :)  

Nevyhrály jste asi jen dobrý pocit… 
Jaké byly ceny od kluků z Xsquad 
Music?
Do přípravy jsme daly dost času, pojaly 
jsme to trochu vážněji a pozvaly si i úžasnou 
kameramanku Karolínu Ševčíkovou, které 
tímto moc děkujeme, protože to zvládla na 
jedničku! Choreo jsme si upravily o různé 
efekty a postavení, takže dobrý pocit za 
ocenění naší snahy jsme opravdu vyhrály 
:D. Ale máš pravdu, nejen to. Další cenou je 
účast v jednom z jejich dalších videoklipů, 
což byla pro nás velká motivace. Dále 
produkty ze sportovního obchodu UTOPY. 
Také k tomu kluci přidali nějaké volné 
vstupy na jejich lekce. Máme z cen a vůbec 
z celého projektu opravdu radost.

Jak jste se vůbec dostaly k tancování?
LUCINKA: To už je pár let zpátky, začala 
jsem tancovat tak před 8-9 lety. Všechno 
to začalo tím, že rodiče četli nějaký článek, 
že se pořádá nábor do taneční skupiny. Šla 
jsem to vyzkoušet a začalo mě to hodně 
bavit. Začínala jsem v taneční skupině 
Prestige, kde jsem se naučila základy  
a po pár letech jsem zkusila nábor v taneční 
skupině TheManiacs, kde tancuji až do teď 
(nesmím zapomenout ještě na jednu 

taneční skupinu z Benešova – TK Respect, 
kde také nyní tancuji). Momentálně si 
nedokážu svůj život bez tance představit. 

ANIT: Já osobně jsem se k tancování 
dostala přes svou kamarádku, když jsem 
skončila se sportovní gymnastikou. Bylo 
to pro mě velmi těžké, stále jsem byla jak 
pravítko :D.  Ale stále jsem jezdila na různé 
taneční workshopy po celé České republice 
a zdokonalovala se. Po čtyřech nebo pěti 
letech tancování jsme založily s holkami 
vlastní taneční skupinu – TheManiacs  
a jsem na to moc pyšná :). 

V  současnosti není moc jiných 
možností, jak ukazovat svou práci 
veřejnosti než přes sociální sítě. Jak 
se na sítě díváte vy osobně? 
TÝNKA: Sociální sítě mají své pozitivní  
i negativní stránky. Co se týče tance, myslím 
si, že Instagram, Youtube či Facebook 
jsou skvělé platformy, kde mohou umělci 
sdílet svoji tvorbu, aby se rychle a efektivně 
dostala mezi lidi. Co se týče tance, jsou 
sítě super. Tanečnímu sálu a skupinové 
energii se nic nevyrovná, ale aspoň tímhle 
způsobem si můžeme udržovat kontakt 
s taneční komunitou. Často se na taneční 
videa nebo online lekce dívám. Ráda se 
inspiruji a naladím se do stejné nálady, 
jakou tanečníci sdílejí svým tancem. 

LILLY: Já se musím přiznat, že jsem pěknej 
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závisláček na Youtube, Facebooku, ale 
hlavně na Instagramu :D. Postuji taneční 
videa, ale hlavně sleduji několik tanečníků 
a skupin, od kterých sbírám inspiraci, ať 
už jsou z  ČR nebo zahraničí. Taky sleduji 
hodně profilů s  vynikajícími recepty :D. 
Díky sítím jsem „v obraze dění“ a hlavně 
v této době mohu udržovat kontakt s lidmi, 
kteří bydlí třeba hooodně daleko. 

A jak se nyní daří/nedaří tanci 
v Děčíně?
Dovolím si shrnout názory nás všech. Dříve 
Děčín žil tancem, dnes už jen málokdo 
vydržel v  nějaké taneční skupině. Corona 

taneční situaci v  Děčíně samozřejmě 
neprospívá. Naše generace stárne, zakládá 
rodiny a pro tanec tak nezbývá příliš času. 
Snažíme se probudit vášeň pro tanec 
aspoň u našich mladších maniaků. Jsme 
rády, že ne všichni tráví svůj volný čas 
doma u počítače, mladší generace bohužel 
ten čas tráví jinak než pohybem. Můžeme 
se proto pyšnit fungující taneční skupinou 
a doufáme, že to tak zůstane i nadále!  
O dalších děčínských skupinách teď moc 
neslýcháme, ale věříme, že se v  blízké 
době všichni zase sejdeme na tanečních 
soutěžích :).                      

-es, foto: Karolína Ševčíková-
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KŘÍŽOVKA SE ZBARVÍ 
DO RŮŽOVA

Letos proběhne už 18. ročník Dne 
v růžovém, který se koná v několika 
městech České republiky a již 
počtvrté také u nás v Děčíně. Na jaká 
vína se můžeme tentokrát těšit?
Letos se můžeme těšit celkem na 183 
růžových vín, z toho 120 vzorků tichých vín 
a 63 vzorků frizzante a to z obou vinařských 
oblastí naší republiky, tedy Čech a Moravy.

Okolo růžového vína panuje mnoho 
mýtů a nejasností. Jak vlastně 
růžové víno vzniká?
Na růžové víno se používají hrozny modrých 
odrůd, např. Frankovka, Zweigeltrebe nebo 
Cabernet Sauvignon. Ihned po sklizni se 
oddělí bobule od třapin, rozemelou se 
a vyrobí se rmut. To je postup stejný jako 
při výrobě bílých nebo červených vín. 
Další postup už se liší. Pro výrobu růžových 
vín se rmut hned nelisuje, jako u  bílého 
vína. Slupky červených hroznů obsahují 
červené barvivo a  ty se musí nechat se 
rmutem krátce naležet. Většinou to bývá 

více než 4  až méně než 6  hodin. Tento 
postup musí být dodržen, protože pokud 
se nedodrží, vznikne víno červené. Po této 
době se rmut vylisuje a  vznikne mošt. 
Kvalita vylisovaného moštu má zásadní vliv 
na kvalitu celého vína. Růžové víno tedy 
nevzniká smícháním již hotového bílého 
a červeného vína. Možná i toto je jeden 
z mýtů.

Je potřeba si s  sebou něco na 
degustaci přinést nebo stačí jen 
dobrá nálada? :)
Na degustaci není potřeba nic nosit. 
Sklenička bude k  dispozici oproti vratné 
záloze, nebo si jí můžete ponechat jako 
památku na akci. Uvítáme každého, kdo 
bude mít růžové oblečení nebo případně 
růžové doplňky k  oblečení. A pak už jen 
stačí dobrá nálada, které není nikdy dost.
Aktuální informace budeme stále upřes-
ňovat. Sledujte www.vinotekadecin.cz 
nebo www.facebook.com/vinotekadecin 
                                                                                 -es-

Děčín byl vždy plný krásných akcí, které teď na nějakou dobu utichly. Už se to 
ale opět mění a objevují se první milé vlaštovky. Jednou z nich je i oblíbený 
Den v růžovém, který se bude již poněkolikáté konat v Křížové ulici. O akci 
jsme si popovídali s Martinou Novotnou z Vinotéky Děčín.
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Rogalo
 DCSmetanovo nábřeží, Děčín

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

Projekt Rogalo DC je pořádán za laskavé 
finanční podpory Statutárního města Děčín.

již 6. ročník

Od 30. května do 17. září
se i letos můžete těšit na pravidelné nedělní 
hudební minifestivaly na Smetanově nábřeží.

PRO AKTUÁLNÍ PROGRAM SLEDUJTE FACEBOOK

    ROGALO DC

30.5. 15.00–18.00

15.00

16.00

17.00

Na3si
oblíbená děčínská folk-rocková kapela

Wono sito sedne
pravidelní účastníci ze severních Čech v jejichž sestavě 
dominují manželé Jirka a Pája Černých.

Pavel a Káča
akustické duo, dva hlasy, jedna kytara
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ADOPTUJTE ZÁMECKOU RŮŽI
Adopcí růžového keře z Růžové zahrady přispějete k zachování  
a údržbě tohoto unikátního romantického místa. Odměnou získáte 
originální dárek v podobě řezané květiny z vámi adoptovaného 
keře a deset volných vstupů do zahrady. Adopce růžového keře  
z Růžové zahrady je také vhodným dárkem. Více informací najdete 
na www.zamekdecin.cz/adopce-ruzi.
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PODMOKELSKÝ  
KECANÝ KOLÁČ

Kecaný koláč byl oficiálně znovuobjeven  
díky pořadu České televize Kluci v akci. 
Ti natáčeli svůj pořad na Děčínském 
zámku a jejich tým proto zkusil zapátrat  
v děčínských archivech. A podařilo se! V ar-
chivu byl objeven recept na Podmokelský 
kecaný koláč, který se u nás pekl v různých 
obměnách. Nyní si jej můžete upéct i vy :).

Ingredience na těsto:
•  20g droždí  •  1 lžíce krupivocého cukru 
150-200 ml mléka  •  200g hladké  
mouky  •  175g polohrubé mouky   
•  100g rozpuštěného másla  •  2 žloutky  
•  špetka soli

Postup:
Droždí rozdrobíme do mísy, přidáme cukr, 
trochu mouky, zalijeme mírně teplým 
mlékem, zamícháme, přikryjeme a na 
teplém místě necháme vyběhnout kvásek. 
Poté přidáme ostatní ingredience, máslo 
nesmí být horké. Vypracujeme hladké tužší 
těsto, které necháme přikryté na teplém 
místě hodinu kynout.

Na vymaštěný plech s okrajem těsto 
rovnoměrně rozprostřeme do tenké vrstvy, 
pracujeme prsty. Na těsto klademe pomocí 
lžíce střídavě všechny tři ingredience. 
Pečeme ve středně vyhřáté troubě, až mají 
okraje zlatavou barvu a odlupují se od 
plechu.

Ingredience na náplň:
Tvarohová náplň:
•  500g měkkého tvarohu  •  2 vanilkové 
cukry  •  1 žloutek
Tvaroh smícháme s cukrem a žloutkem.

Maková náplň:
•  150g mletého máku  •  100g cukru   
•  asi 200ml mléka  •  rum
Mák s cukrem krátce svaříme v mléku  
v hustou kaši, ochutíme rumem.

Povidlová náplň:
•  300g švestkových povidel  •  trocha 
rumu
Povidla ochutíme trochou rumu.
 -es, foto: mmdecin.cz-

Víte o tom, že máme v Děčíně speciální recept, který se zrodil přímo v naší 
kotlině? V  mnoha obcích a městech bývá běžné, že se tam nachází nějaká 
místní specialita, která se dědí z generace na generaci. U nás v „Sudetech“ je 
to ale přeci jen s těmi tradicemi trochu horší… Původní německé obyvatelstvo 
odtud odešlo i se svými zvyky a co si budeme povídat, mnoho z nás má kořeny 
také úplně jinde. Ale přeci jen, jeden recept se zde zachoval. Kdo na něj přišel  
a co všechno budete na Podmokelský kecaný koláč potřebovat?
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• PIZZA • INSALATE
• PASTA GNOCCHI
• KEBAB DONER

PIZZERIA POD ZÁMKEM  |  Tyršova 11  |  Děčín 1

608 349 938
OBJEDNÁVKA A ROZVOZ

OTEVŘENO:
Po - Ne od 10.00 do 21.00
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VZHŮRU DO BARU
Už jste slyšeli o Lučním baru? Nachází se v Krásné Lípě a jeho provoz 
je nepřetržitý. Jak je to možné? Obsloužit se v  něm totiž můžete 
sami. Od jara 2018 funguje na okraji Krásné Lípy na tzv. Kamenné 
Horce neobvyklý a nepřetržitě otevřený samoobslužný bar, který 
zde založil místní nadšenec a umělecký kovář Míla Petrášek se svou 
partnerkou Marjánkou Krásnolipskou. Bar se nachází v prostorech 



Nový druh kávy
Ethiopea Guji

Březiny 211  |  405 02 Děčín 2

OTEVÍRACÍ DOBA

PO - PÁ   8.30 - 15.00

Nakupujte na našem eshopu nebo prodejně caffe08.cz

Vhodná na 
espresso i na filtr

Ochutnávka u nás
na prodejně
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louky s krásnými výhledy, takže už jen dojít nebo dojet sem je zážitek. V ledničce na vás bude 
čekat pivo z místního pivovaru Falkenštejn, možná narazíte i na cider a také nealkoholické 
nápoje. Z občerstvení si můžete zakoupit například buřty a na místě si je opéct, k dispozici 
bývají také čerstvé muffiny, polévka, různé sušenky a podobně. Vybavení baru lze využít 
i k vlastnímu vaření. Bar funguje na základě důvěry – za vše, co si zde vezmete, zaplatíte 
do přítomné kasičky danou cenu. Posedět můžete i přes zimu. Pan Petrášek vytvořil zimní 
obdobu baru ve své kovárně. Kdo sem přijde, má možnost spatřit kováře při práci a také se 
trochu ohřát. Takže vzhůru do baru a hlavně poctivě :).
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Přestože i během zavřených škol výuka 
stále probíhala a vídali jsme se v  online 
prostředí, stýskalo se nám a stýskalo se  
i žákům. Paní učitelky a páni učitelé 
museli radost z  umění prožívat se žáky 
přes obrazovku a snažili se na dálku udržet 
inspiraci. Videa a fotky jsme sdíleli na 
našem webu a nahrazovali si tím zakázané 
koncerty a výstavy. Jenže to stejně není 
ono. Lajky u videí potěší, ale potlesk 
publika na koncertě to není. Hrát jen pro 
maminku a tatínka v obýváku, to po chvíli 
omrzí. Malovat si jen tak do šuplíku nebo 
místo do rozesmátého publika přednášet 

repliky do kamery, to umělce, kterými naši 
žáci jsou, prostě nenaplní. 

Po 120 dnech nás jako poslední z  celé 
republiky pustili do školy a my jsme se 
s rozběhem vrhli do živé výuky. Konečně se 
z oken naší školy neozývá pouze ta známá 
vyzváněcí melodie Skypu, ale i stupnice, 
písničky, básničky, roztočený hrnčířský 
kruh a všechno to umělecké švitoření. 
Ještě chvíli potrvá, než vše budeme moct 
předvést před živými diváky, ale věřte, že 
hned jak to bude možné, naše opony se 
otevřou, a to pak uvidíte!

…tak znělo motto naší akce, během které všichni, kterým se stýskalo po 
Základní umělecké škole, mohli na naše mříže uvázat stužku se vzkazem, 
vyfotit se s ní a poslat nám ji. Album na Facebooku se nám rychle plnilo a my 
byli naprosto dojati, kolika lidem ZUŠka chybí. 

POZDRAVUJI ZUŠKU, 
POSÍLÁM JÍ STUŽKU!

34
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Naše škola se vždy na konci školního 
roku pouští do hledání nových talentů, 
protože věřte nebo ne, talent má každý 
a my vám ho pomůžeme objevit! Třeba 
ve vás dříme potřeba mluvit, přednášet, 
zkoušet si prožitky všemožných postav  
a oblékat se do kostýmů. V  takovém 
případě pro vás máme dramaťák – tedy 
literárně dramatický obor. Nebo si neustále 
někde něco kreslíte, malujete, barvíte, 

vyrábíte a pak byste rozhodně měli být 
součástí našeho výtvarného oboru. A jestli 
si pořád podupáváte, zpíváte a máte pocit, 
že bez hudby nelze žít, tak určitě najdete 
zalíbení v  našem hudebním oboru. 
Budeme rádi, když s námi začnete prožívat 
život plný krásy a umění. Jo a abychom 
nezapomněli, nejdřív musíte vyplnit 
přihlášku u nás na webu www.zusdc.cz :)

-Markéta Jetelová-
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ZÁMEK DĚČÍN A JEHO LETOŠNÍ JUBILEA
Krásné jubileum slaví zámecká Růžová zahrada. V 19. století se mluvilo především o jižním 
areálu, kde se ve sklenících pěstovalo mnoho druhů ovoce a byla zde rozsáhlá sbírka orchidejí. 
Pozornost na sebe upřela Růžová zahrada, v té době ještě zahrada Lóžová, v jedničkovém roce 
1881 v ní nechal Friedrich Thun vysadit několik druhů růží a rozšířil tak děčínské rosarium. Za 
jeho působení se v Děčíně pěstovalo na 3000 druhů růží a z toho bylo 78 v zámecké zahradě. 
Sbírka se stala tak známou, že neunikla pozornosti ani francouzské firmě Lévêque et fils, která 
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těšíme se

na „normální“

život

Vraťme se co nejdříve do formy!

37

nově vyšlechtěný druh růže pojmenovala Frederic Thun po našem hraběti. 
Pro další jedničkové jubileum se musíme přesunout do roku 1831. Stále však zůstaneme  
u mostů, protože tehdy byla dostavěna řetězová lávka vedoucí na dnešní Mariánskou louku. 
František Antonín Thun chtěl její pomocí spojit starou a novou část zámeckého parku. Lávka 
je 30 metrů dlouhá a její železné řetězy jsou u zámku zapuštěny do skály a na druhé straně 
do vytvořeného pískovcového portálu vedoucího na louku. Čím se dnes může lávka chlubit 
je fakt, že se jedná o nejstarší zavěšenou mostní konstrukci na našem území, jež stále stojí na 
svém původním místě.
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www.rekoma.cz

AMBULANTNÍ 
REHABILITACE 

Vlastní zdravotnickou  
péči je možno čerpat  
dvojím způsobem:

1. Na doporučení lékaře (hrazené zdr. 
poj. 111, 201, 205, 207, 209, 211, 213)

• nutný předpis od lékaře (FT)
• pooperační a poúrazové stavy
• chronické bolesti
• LTV (Lehká Tělesný Výchova)  – skolioza, VDT 

(Vadné Držení Těla), bolesti zad

2. bez doporučení lékaře 
(hrazené klientem)

• individuální fyzioterapie
• vířivé koupele - horní, dolní končetiny
• elektroléčba, magnetoterapie, ultrazvuk,  

terapie rázovou vlnou
• kineziotaping

REHABILITACE DĚČÍN

Teplická 401/148, 405 02 Děčín 4
734 346 266

decin@rekoma.cz

HIPOREHABILITACE

Březiny 197, 405 02 Děčín 27
605 288 613

hipo@rekoma.cz

REHABILITACE NEŠTĚMICE

Opletalova 276, 403 31 Ústí n. L. – Neštěmice
732 814 055

nestemice@rekoma.cz

HIPOTERAPIE
Hipoterapie je jednou  

z nejpřirozenějších 
léčebných metod.

MANUÁLNÍ 
LYMFODRENÁŽE

LYMFATICKÉ MASÁŽE PRO ZLEPŠENÍ  
METABOLISMU, FYZICKÉ KONDICE  

A DETOXIKACI ORGANISMU 

Mízní systém  
a lymfodrenáž

RADIÁLNÍ  
RÁZOVÁ VLNA

ŽIJTE BEZ  
PERMANENTNÍ  

BOLESTI!

KRANIOSAKRÁLNÍ 
TERAPIE
(CRANIO = LEBKA,  

SACRUM = KOST KŘÍŽOVÁ)

je velmi jemná metoda,  
která ovlivňuje psychický  

i fyzický stav člověka.
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3.-11.7.2021 3.350 Kč reditelka@ddmdecin.eu
- 777 457 555 -

Stanový tábor na letišti
Roudnice nad LabemLT na letišti

10.-17.7.2021 3.500 Kč misko@ddmdecin.eu
- 724 148 595 -

Srbská Kamenice
Kemp u FerdinandaMůj první tábor

��������

Horský hotel Eden
Roudnice v Krkonoších

kohoutova@ddmdecin.eu
- 604 147 840 -3.800 Kč 7-15

7-26

30.6.-6.7.2021TK SCRATCH
��������������������

Horský hotel Eden
Roudnice v Krkonoších

tanecni@ddmdecin.eu
- 775 862 626 -3.500 Kč 7-20

6-8

7-15

5-12

TK SCRATCH
��������������������

6.-11.7.2021

misko@ddmdecin.eu
- 724 148 595 -

31.7.- 7.8.2021 3.700 Kč Penzion Hraniční bouda
Sněžník

LT na tatami
����

24.-31.7.2021 4.500 Kč bartl@ddmdecin.eu
- 605 133 167 -

Rokytnice nad JizerouTuristický
����������

bartl@ddmdecin.eu
- 605 133 167 -

sedlackova@ddmdecin.eu
- 773 073 933 -

kohoutova@ddmdecin.eu
- 604 147 840 -

S Vaianou a Mauim 12.-16.7.2021 1.500 Kč bauerova@ddmdecin.eu
- 777 468 073 -

DDM Teplická

wagnerova@ddmdecin.eu
- 773 759 600 -Svět zvířat 2.-6.8.2021 1.500 Kč DDM Teplická

Raubíř Ralf 16.-20.8.2021 1.500 Kč DDM Divišova

Po stopách
filmu a divadla 9.-13.8.2021 1.250 Kč DDM Boletice

Hokejbalový kemp 2.-6.8.2021 1.500 Kč Hokejbalové hřiště DC

Hudbárium
�������
�	�����

19.-23.7.2021 1.500 Kč divisova@ddmdecin.eu
- 775 864 707 -

DDM Divišova

6-10

6-10

6-13

7-14

6-10

6-14

6-14

7-10

Judo

Judo

19.-23.7.2021

16.-20.8.2021

1.200 Kč

1.200 Kč

Dojo
Oldřichovská

Dojo
Oldřichovská

misko@ddmdecin.eu
- 724 148 595 -

misko@ddmdecin.eu
- 724 148 595 -

DDM TEPLICKÁ - Teplická 344/38, Děčín IV
DDM BOLETICE - V Sídlišti 387, Děčín XXXII
DDM BŘEZINY - Březiny 98, Děčín XXVII
DDM DIVIŠOVA - Divišova 217/8, Děčín IV
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murin@ddmdecin.eu
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DĚČÍNEM S MĚSTSKÝM 
ARCHITEKTEM

Jak procházka probíhá a co je vlastně 
její náplní?
Již před čtyřmi lety jsme v  rámci prvního  
a i dalších ročníků Dne architektury 
v  Děčíně organizovali sérii procházek. 
Pro mě byly důležité třeba ty, kdy jsme 
procházeli obě labská nábřeží. Od Střelnice 
po Mariánskou louku a na druhém břehu 
od Hladového kamene po vjezd do 
Zimního přístavu. Ověřoval jsem si při nich 
i jak účastníci procházek vnímají a prožívají 
tato pro mne jedinečná místa…

Letošní procházky pořádané městskou 
knihovnou koncipujeme tak, že první 
začala u knihovny a další bude pokračovat 
vždy tam, kde ta předchozí skončí. 
Procházky nebudou dlouhé, vždy tak na 
hodinu. Povíme si vždy něco k  paměti 
místa, jeho současné i potenciální identitě 

a pozici ve struktuře města, uvažovaných 
záměrech. Pro mne jsou ale vždy 
nejdůležitější doplňkové dotazy a zpětné 
vazby účastníků.  

Je nějaká možnost, jak se může 
i veřejnost zapojit do plánování 
městského prostoru?
Veřejnost se do procesu plánování 
městského prostoru pokouším zapojovat, 
jak jen to jde. Kromě zmíněných procházek 
v minulosti proběhla řada debat s občany 
nejen v  rámci Dnů architektury, ale i sérií 
přednášek v Coffee & Books nebo loni na 
podzim v  Café Prostoru. Vždy říkám, že 
debata na konkrétním místě s konkrétními 
lidmi je nezastupitelná. Nikdy ji nenahradí 
abstraktní úvahy nad mapou navíc s ab-
straktním občanem. 

               -es-

Zajímá vás, jakým způsobem je v Děčíně koncipován veřejný prostor a jaké 
možnosti nabízí? Nebo vás zajímá historie zdejších zákoutí a rádi byste se 
dozvěděli více? Pak si nenechte ujít novou sérii procházek, kterými vás provede 
děčínský městský architekt doc. ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.
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5/2021

Každou půl a celou hodinu živý vstup z balkonu v 1. patře – skeče,  
scénky, písničky… Hraje divadlo Loutky bez hranic.

Balkonové varieté
 pro náhodné kolemjdoucí

7.5. 15.00 – 18.00

42
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KNIŽNÍ NOVINKA 
BO SVERNSTRÖM: KDO JE BEZ HŘÍCHU
Robert Lindström má tajemství – v jedenácti letech zabil svého stejně 
starého kamaráda Maxe kusem betonu. Alespoň podle policie. 
On sám si však z vraždy nic nepamatuje. Novinářka Lexa je však po 
osmadvaceti letech přesvědčena o jeho nevině. Proč ale on sám trvá 
na tom, že je vrah?



18.5. 17.00

22.5. 17.00

 Procházka  
s architektem 2

 Od Řetězového mostu přes Mariánskou  
louku k Zámeckému rybníku. Druhá  
procházka s městským architektem  

Ondřejem Benešem.

 Jedlá divočina  
aneb Exkurze do terénu 

 Co nám roste před nosem jako plevel a přitom  
se dá skvěle využít v kuchyni?  Procházka od knihovny  

k mostu na Starém městě, s gastronomickou novinářkou  
a autorkou kuchařek Janou Vlkovou. 

 Koncert z balkonu 
pro náhodné kolemjdoucí 3  

 Latinskoamerické rytmy v podání  kapely Amanita  
se zpěvačkou Annou Mátlovou a naším lektorem, saxofonistou  

Humbertem. Koncert je věnovám Humbertovi, ze kterého  
se stal pražák a už v knihovně dál učit nemůže…

Sledujte prosím náš program i elektronicky, může se změnit  
díky vládním opatřením. Děkujeme za pochopení.

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

11.5. 16.00
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KNIŽNÍ NOVINKA
ŠÁRKA KONEČNÁ: DENÍK JÓGAMATKY
Odjet do Indie a přijet jako nový, osvícený člověk je jedna věc. To 
jde skoro samo, to mi věřte. Ale jak kdysi řekl jeden moudrý muž, 
tou pravou sádhanou, tedy duchovní praxí, je rodinný život. A měl 
pravdu. Vydejte se spolu se mnou za zdi jógových studií, na cestu za 
poznáním skutečné jógy. 
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SEJDEME SE  
NA GREENU?
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Historie moderního golfu sahá až do 15. 
století, a to do Skotska. Tamní travnatá 
a zvlněná krajina jako by byla pro tento 
sport předurčena. Zajímavostí je, že 
první významnou osobností, která golfu 
propadla, byl král Jakub IV. Skotský, který 
zrušil zákaz hry. Jeho předchůdce Jakub 
II. Skotský totiž hru označil za přílišné 
rozptýlení od lukostřelby.  Nejstarší golfové 
hřiště je Old Course v  St. Andrews  , kde 
Jakub IV. hrával. Historie golfu je opravdu 
zajímavá a barvitá. Zmínit můžeme 
například i materiály míčků. První byly 
dřevěné, poté se začaly vyrábět z  kůže a 
plnit husím peřím. Dnešní podobě míčků 
ještě předcházely gutta a haskell míčky. 
O tom, že je dnes golf rozšířen po celém 
světě a nejen po něm svědčí i fakt, že se 
objevil i mimo naši planetu. V  roce 1971 
totiž odehrál astronaut Apolla 14 Alan 
Shepard  jednoruký úder železem číslo 
6 až na Měsíci. Víc mu prý jeho skafandr 
nedovolil. 
V  současnosti je golf velice oblíbenou 
aktivitou, která je považována jak za sport, 

tak za zábavu. Je to hra velice variabilní  
a pokaždé jiná, a to i díky tomu, že ji 
můžete hrát na různých hřištích, která jsou 
jinak profilována. Velkou výhodou golfu 
je to, že se hraje v  přírodě na čerstvém 
vzduchu, a tak musíte při hře počítat  
i s  vlivy počasí, což může učinit hru ještě 
zábavnější. I když se tento sport tváří velice 
poklidně a jednoduše, není tomu tak. Na 
hřišti nachodíte nějaké ty kilometry z kopce 
i do kopce a naučit se správně odpal také 
vyžaduje notnou dávku energie. No a sa-
mozřejmě vás nemine ani radost z dobře 
odpáleného míčku nebo naopak trocha 
vzteku, když se míček zatoulá, kam nemá. 

Poměřit síly s  přáteli či rodinou 
může každý už od útlého věku. 
A kam vyrazit za golfem v  okolí 
Děčína? Rádi vás přivítají na 
golfovém hřišti v  Janově, kde si 
můžete zapůjčit veškeré vybavení 
a sport si vyzkoušet. Okolní krajina 
Českého Švýcarska už je jen skvělou 
třešničkou na golfovém dortu. 

Green, birdie, carry, drop, hole in one… S těmito pojmy se nesetkáte nikde jinde 
než na golfu. Je to sport, který byl dříve považován za aktivitu privilegované 
společnosti. Dnes už je tomu ale úplně jinak. Na golf si může zajít každý, kdo 
má chuť strávit čas s přáteli na čerstvém vzduchu, zasoutěžit si, soustředit se na 
cíl anebo se naučit dokonalý odpal. 
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decin.evangnet.cz    |    facebook.com/fsccedecin     
instagram.com/cce_decin   |    decin@evangnet.cz

zve na

NOC KOSTELŮ  
28. 5. 2021 
komentované prohlídky kostela  
s výkladem, hudba dle možností

BOHOSLUŽBY V KOSTELE  
NA TEPLICKÉ
každou neděli od 10:00 

HAPPY HOURS NA TEPLICKÉ
k individuální návštěvě otevřený kostel  
každou středu od 17:00 do 18:30

PŘÍMÝ PŘENOS BOHOSLUŽEB
možné sledovat na youtube kanále FSCCE DECIN
na stejném místě je k dispozici záznam  
všech nedělních kázání
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PROFESNÍ PŘÍPRAVA - VÝCVIK V TECHNIKÁCH 
ARTETERAPIE A  ARTEFILETIKY V PŘÍRODĚ
je koncipován jako dvouleté studium (360 hodin), akreditované MŠMT a garantované 
Českou arteterapeutickou asociací. Výcvik je postaven na propojení art psychoterapie  
s ekopsychologickými aspekty práce s člověkem. 
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Prostřednictvím kreativního sebevyjádření v přírodě a terapeuticky vedené komunikace 
provází klienty v životně důležitých tématech. Probíhá za každého počasí v každém ročním 
období, za denního světla i za tmy. 
Příroda a umělecká tvorba vytváří prostor pro intuitivní a kreativní vyjádření témat  
z nevědomí, posiluje vlastní citlivost a zvyšuje osobní kompetence. Podporuje sociální vztahy 
a vazby, schopnost komunikovat i vzájemně sdílet. Posiluje vztah k přírodě i schopnost se  
v ní zdravě pohybovat. 



Představte si situaci, kdy prodáváte 
krásnou chatu v našem Šluknovském 
výběžku nebo v oblíbených Jetřichovicích. 
Ozve se hned několik zájemců, kteří 
jsou připraveni nemovitost koupit. V tu 
chvíli přichází dilema. Je prodej prvnímu 
zájemci opravdu ve prospěch majitele 
nemovitosti? Na první pohled by se mohlo 
zdát, že je vše v pořádku. Nemovitost získá 
první v pořadí. Ale co ostatní zájemci? 
Neměli by mít šanci nemovitost také 
získat? Občas mohou rozhodovat jen 
minuty. A co majitel? Neměl by mít šanci 

získat za svoji nemovitost vyšší cenu, pokud 
existuje více zájemců a někteří jsou ochotni 
za nemovitost zaplatit vyšší než tržní cenu? 
Právě proto přišel RE/MAX před několika 
lety se systémem aukcí. „Pro klienta je to 
maximálně jednoduchý a transparentní 
proces. Pomáhá vyhledat nejvhodnější 
zájemce pro našeho prodávajícího,“ říká 
marketingový specialista Marek Kontriš 
z RE/MAX. Makléř Lukáš Trnka souhlasí  
a dodává, že díky tomuto způsobu prodeje 
dojde vždy k prodeji za maximální možnou 
cenu v daném čase.

Stále se stává, že na jednu nemovitost se sejde více zájemců. Jak v takovém 
případě postupovat? Prodat prvnímu zájemci by nebylo fér vůči nikomu. Proto 
realitní síť RE/MAX včetně makléře Lukáše Trnky pracuje se systémem aukcí. 
Jak to probíhá?

AUKCE PŘINÁŠÍ 
VÝHODY PRODÁVAJÍCÍM 
I KUPUJÍCÍM

Lukáš Trnka
Certifikovaný realitní makléř



Výhoda i pro kupující
Mohlo by se zdát, že aukce přinášejí výhody 
jen prodávajícím, kteří díky nim mohou 
prodat svou nemovitost za vyšší cenu. 
Aukce jsou ale výhodné i pro kupující. 
Všichni totiž mají stejné šance nemovitost 
získat.
„Svým způsobem proces prodeje uměle 
o chvíli pozdržíme a říkáme zájemcům, 
zavolejte nám, vezmeme vás na prohlídku  
a nemůže se stát, že vám nemovitost uteče 
jen proto, že jste zavolali jako druzí, třetí  
v pořadí. Bez ohledu na to, jestli se můžete 
dostavit na prohlídku ve středu nebo až ve 
čtvrtek. Otevřeme aukční okno a řekneme 
klientům, že aukce trvá do určitého data. To 
znamená, že všichni jsou na stejné startovní 
čáře,“ vysvětluje makléř Lukáš Trnka.

Kritéria aukce
Pokud nemovitost klient chce, má šanci 
nemovitost získat. Na druhou stranu jeho 
možnosti závisí na tom, kolik za ní nabídne. 
Původní nabídková cena je známá a klient 
pak může napsat jakoukoliv částku. 
Může to být více, stejně, ale i méně. Když  
s majitelem aukci ukončíme, teprve poté 
nás systém pustí do detailů nabídek. Do 
té doby vidíme pouze to, kolik osob se do 

aukce přihlásilo, ale už nevidíme, jaký je 
obsah nabídek. Potom oslovujeme toho 
nejvhodnějšího kandidáta, což nemusí 
být vždy klient, který nabídl nejvyšší cenu. 
Pravidla aukce jsou předem známa. Ve 
většině případů je to hlavně cena, někdy 
ale rozhoduje i doba, za kterou je kupující 
schopen vyřešit financování. Nebo mohou 
být stanoveny individuální podmínky, 
které si majitel zvolí.

Zdržení v řádu dnů
Jak již bylo uvedeno, proces aukce znamená 
určité zpomalení prodeje. Průměrně o 7 až 
10 dní. Makléř potřebuje čas, aby udělal 
dostatečnou propagaci. Všichni zájemci se 
rovněž musejí zúčastnit prohlídky a mít čas 
na podání nabídky. V celkovém kontextu 
prodeje a koupě nemovitosti se ale jedná 
jen o nepatrné zdržení. Ze zkušeností 
vyplývá, že proces prodeje od samotného 
rozhodnutí „prodám“ až po změnu  
v katastru nemovitosti, trvá přibližně tři 
měsíce. Zdržení 7 až 10 dní je pak v tomto 
kontextu téměř zanedbatelné.
Proberme spolu detaily tohoto způsobu 
prodeje i u Vaší nemovitosti. Prodávej-
te RE/MAXimálně výhodně! Prodávejte 
svou nemovitosti se mnou.

Plánujete prodej nemovitosti? Vítejte na správné adrese.  
Na realitním trhu se pohybuji od roku 2007 a mám za sebou 
stovky úspěšně prodaných nemovitostí s celkovou hodnotou 
přes 380 mil. korun. Vím, kdy a komu vaši nemovitost nabídnout, 
nenechám vás prodat levně.

 +420 731 646 315
 lukas.trnka@re-max.cz www.REALITY-TRNKA.cz



Wilhelmina Pächter se narodila 16. 7. 
1872 v jihočeské Hluboké do početné 
rodiny koželuha Heinricha Steina a jeho 
manželky. Měla hned sedm dalších sester 
a jednoho bratra. Po absolvování střední 
školy odešla do Prahy, kde žila u jedné 
ze sester a studovala na německém 
pedagogickém semináři. Vedle toho tajně 
(aby rodiče nevěděli) navštěvovala kurzy 
herectví, intenzivně se zajímala o dějiny 
umění a literaturu.

V pozdějších letech měla na nočním 
stolku vždy Krále Leara, Fausta, hebrejskou 
modlitební knížku a nějakou detektivku. 
Těsně před koncem století žila 3 roky  
u své tety v Budapešti, takže kromě 
němčiny zvládla také maďarštinu, navíc 
mluvila plynně česky a solidně anglicky. 

Zlom v životě Wilhelminy Steinové přišel 
s jubilejním rokem 1900, kdy se přes 
svého synovce seznámila s podmokelským 

Když se při procházce Thomayerovou ulicí v Podmoklech pozorně rozhlédnete 
po chodníku, najdete mezi zámkovou dlažbou i mosaznou kostku s vyrytým 
jménem. Tento tzv. kámen zmizelého připomíná oběť holocaustu Wilhelminu 
„Minu“ Pächterovou, která v tomto domě žila mezi dvěma světovými válkami. 
Pokud byste její jméno vložili do internetového vyhledávače, jako první na 
vás vypadne kniha kuchařských receptů vydaná hned v několika jazycích. 
Znamená to, že Mina Pächterová byla kuchařkou? Stěží můžeme být od pravdy 
dál. Mina byla manželkou jednoho z nejbohatších podmokelských továrníků  
a poté úspěšnou obchodnicí se starožitnostmi. Přesto svou kuchařku sepsala 
na pokraji smrti hladem. Dnešní příběh nepatří právě k veselým, ale určitě 
stojí za to se u něj na chvíli zastavit.

50

Z HISTORIE:
DĚČÍNSKÝ 
KÁMEN ZMIZELÉ

H
IS

T
O

R
IE

 D
Ě

Č
ÍN

A



továrníkem Adolfem Pächterem, za 
kterého se po krátké známosti 30. 12. 1900 
provdala. Její budoucí manžel se narodil 
14. 9. 1846 ve Vícenicích u Moravských 
Budějovic. Vystudoval strojírenství ve 
Vídni a poté podnikal v Karlových Varech 
a Teplicích. V 70. letech 19. století se stal 
podílníkem jílovské továrny na knoflíky 
vyráběné z tvrdých ořechů - kamenáčů. 
Roku 1875 se osamostatnil a vybudoval 
vlastní továrnu v úzkém prostoru mezi 
dnešní Teplickou ulicí a skalním masivem 
Pastýřské stěny. 

Do dějin Podmokel se Adolf Pächter 
zapsal především jako první předseda 
židovské náboženské obce, který výrazně 
ovlivňoval její chod. Vzhledem k tomu, že 
obec dlouhou dobu neměla k dispozici 
vlastní prostory, poskytl jako prozatímní 
modlitebnu zahradní altán na pozemku 
své továrny. Takové řešení chápal 
samozřejmě jako dočasné a s několika 
dalšími kolegy usilovně pracoval na získání 
prostředků pro výstavbu řádné synagogy. 
Vytoužený záměr se podařilo naplnit roku 
1907, kdy firma Putz a Weber postavila 
naštěstí dodnes dochovanou stavbu  
v orientálně secesním stylu.

Mina si v letech před 1. světovou válkou 
žila spokojeným životem zajištěné paní 
továrníkové. Měla hodně času i pro-
středků na své koníčky - knihy, divadlo  
a hudbu a zpěv. Postupně začala také sbírat 
starožitnosti, což později sehraje v jejím 
životě důležitou roli. Hojně se stýkala s dá-
mami z bohatých židovských rodin, které se 
pravidelně scházely na kávu s koláčem.

S počátkem 1. světové války se Adolfovi 
silně zhoršila cukrovka. Vedení továrny 
ovšem z rukou nepustil. Řídil ji po telefonu 
a přijímal doma řadu návštěvníků. Mina si 
nevšimla, že jsou mezi nimi také právníci, 
s jejichž pomocí Pächter na poslední chvíli 
změnil závěť. Zřejmě ve snaze předejít 
tahanicím při řízení továrny ji odkázal 
pouze synům z prvního manželství - 
Rudimu a Alfredovi. Zbylý majetek se 
rozdělil mezi všechny děti a vdovu. Mina 
rozhodně nepovažovala svůj podíl za 
adekvátní a tak se další tři roky soudila. 
Neúspěšně. Brzy se ovšem ukázalo, že 
synové nebyli tak šikovní obchodníci jako 
jejich otec. Po rozpadu Rakouska-Uherska 
se navíc trh výrazně zmenšil a ještě navíc 
na něj vstoupila tvrdá konkurence z Itá- 
lie. Roku 1929 nakonec Pächterova 
knoflíkárna zbankrotovala.

Po Adolfově smrti musela Mina přenechat 
vilu dědicům továrny a přestěhovala se 
do velkého bytu v Mozartově (dnešní 
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Thomayerově ulici). Po manželovi zdědila 
polovinu činžovního domu v Teplicích, 
který nakonec výhodně prodala. Po 
delším zvažování se nakonec rozhodla 
živit se svým koníčkem – starožitnostmi. 
Vybrala si příhodnou dobu, která tomuto 
podnikání přála. Mnoho šlechtických rodin 
přišlo o své příjmy a muselo rozprodávat 
majetek. Změny spojené se vznikem 
republiky naopak daly šanci k sociálnímu 
vzestupu řadě nových lidí, kteří vlastnictví 
starožitností považovali za nezbytný doklad 
svého nového postavení. Na trhu se tedy 
točilo množství zajímavých předmětů, 
ze kterých si Mina uměla vybrat. Kromě 
odborných znalostí, dobrého odhadu navíc 
disponovala kontakty, jak do Německa, tak 
do zemí bývalé monarchie.

Mina vedla svůj podnik osobitým 
způsobem. Nepovažovala za nutné 
pronajímat si zvláštní obchod. Starožitnosti 
aranžovala přímo ve svém velkém bytě, 
kam si je zájemci chodili prohlédnout. 
Našli zde například kompletně zařízený 
rokokový pokoj, další ve stylu empíru či 
biedermaieru. Wilhelmina ovšem nabízela 
i obrazy, grafiky, orientální koberce, ale 
měla také velkou sbírku lázeňských 
pohárků či autografy známých osobností. 
Bydlela přímo ve vystaveném sortimentu, 
vše bylo zároveň funkční i na prodej. 

Předměty se samozřejmě průběžně 
obměňovaly, ovšem systém zůstával. Mina 
při tomto stylu neměla zapotřebí vydávat 
katalogy, proto je zpráv o jejím obchodu 
málo. Ale dařilo se jí zřejmě velmi dobře.

Jak bylo již řečeno, Mina manželstvím  
s Adolfem Pächterem vyvdala šest 
jeho dětí z předchozích svazků a navíc 
spolu měli ještě dvě společné – Heinze, 
narozeného roku 1907 a Annu, která 
přišla na svět o tři roky později. Mina měla 
ke všem dětem poměrně vlažné vztahy. 
Netýkalo se to zdaleka jen nevlastních, 
snad nejhůř vycházela s vlastním synem 
Heinzem. Zdaleka nejlépe si rozuměla  
s dcerou Annou, se kterou i po jejím sňatku  
s advokátem Georgem Sternem sdílela 
společnou domácnost. Podílela se i na 
výchově svého vnuka Petra Adolfa, který 
později používal jméno David Stern. Právě 
on a jeho webová stránka je dnes naším 
hlavním zdrojem informací a fotografií.

Vzhledem k židovskému původu 
samozřejmě Pächterovi ani Sternovi 
nebyli příznivci Henleinovy SdP a nijak 
netoužili po připojení Sudet ke Třetí říši. 
Čas od času naopak poskytovali přístřeší 
uprchlíkům z Německa, pro které byly 
Podmokly přestupní stanicí k další cestě. 
Po uzavření Mnichovské dohody se jim 
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na poslední chvíli podařilo uprchnout 
do Prahy. Jejich podmokelský byt 
napěchovaný starožitnostmi byl později 
zkonfiskován a nad všemi cennostmi se 
zavřela voda. Již v předchozích letech 
některé Mininy děti, především syn Heinz, 
uvažovaly o vystěhování do Palestiny. Po 
obsazení zbytku Čech a Moravy a vytvoření 
Protektorátu začalo toto řešení dávat 
ještě větší smysl. Anna jako dobrovolnice 
nejprve transporty organizovala a nakonec 
ve 2. polovině roku 1939 i s rodinou sama 
odjela. 

Mina Pächter vycestovat odmítla. Blížila se 
jí sedmdesátka a na krajně nejistou cestu  
a nový začátek v neznámé zemi se již 
necítila. Stejně jako mnoho dalších Židů 
ujišťovala sama sebe, že snad nebude tak 
zle. Bohužel bylo. V polovině roku 1942 
dostala výzvu k nástupu do Terezína. Nebyla 
sice zařazena do transportu do jednoho 
z vyhlazovacích táborů, ale i tak ji čekaly 
krajně pochmurné vyhlídky. Přeplněné 
ghetto trpělo nedostatkem místa a zejména 
potravin. Židovská samospráva učinila 
tvrdé, ale asi pochopitelné rozhodnutí 
přidělovat potraviny přednostně mladým 
a perspektivním. Mina sice nemusela 
pracovat, ale dlouhodobá podvýživa se 
neúprosně podepisovala na jejím stavu.

V prostředí neustále sužovaném hladem 
bylo jídlo častým námětem hovoru. Mina 
se ve vzpomínkách vracela do idylických 
časů předválečných Podmokel, evokovala 
si šťastné okamžiky strávené u jídla či 
posezení s kávou a koláči. V její době bylo 
běžné, že matky odkazovaly dcerám svou 
sbírku ručně psaných receptů. Mině se 
kdesi podařilo získat svazek papírů, do 
kterých postupně zapisovala, či nechala 
zapsat, recepty své i dalších obyvatelek 
jejího přeplněného pokoje. Kromě nich 

složila i několik básní reflektujících její 
terezínský pobyt. Když cítila, že se blíží 
konec, předala balíček s knihou, několika 
fotografiemi a neodeslanými dopisy 
svému známému, starožitníku Arthuru 
Buxbaumovi s prosbou, aby jej po válce 
doručil její dceři Anně. Zcela vysílená 
Wilhelmina Pächterová nakonec zemřela 
25. 9. 1944.

Splnit Minino přání samozřejmě nebyl 
v tehdejší době vůbec jednoduchý úkol. 
Buxbaum se po válce usadil v Teplicích, 
zatímco Anna žila v Izraeli. Její syn a Minin 
oblíbený vnuk Petr/David vystudoval fyziku 
na Hebrejské univerzitě v Tel Avivu. Stal 
se uznávaným odborníkem na vesmírné 
záření a roku 1959 získal stipendium na 
univerzitě v Marylandu v USA. Právě v USA 
ho dostihl Minin balíček, který přes několik 
prostředníků putoval z Teplic přes Izrael až 
do Marylandu. David předal balíček své 
matce Anně, která se také přestěhovala 
do USA. V polovině 90. let se o zvláštní 
knize receptů doslechlo několik novinářek 
píšících o jídle. Okolnosti vzniku Mininy 
kuchařky jim po právu přišly natolik 
fascinující, že zařídily její vydání. Kniha 
nakonec roku 1996 vyšla v anglickém 
překladu pod názvem „In Memory´s 
Kitchen.“

Kniha měla solidní ohlas, později vyšla 
i ve francouzském a italském překladu. 
Na zahraničních trzích je tak Mina 
Pächterová zřejmě nejvíc prodávanou 
děčínskou autorkou. Přihlásil se dokonce  
i hollywoodský producent, který chtěl 
podle příběhu natočit film, ale z toho 
nakonec  sešlo.

-PhDr. F. Šuman, redakčně upraveno-
Článek vznikl ve spolupráci s Oblastním 
muzeem v Děčíně. 
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Trasa je dlouhá 2,5 km a po cestě vás 
čeká několik zastavení, kde můžete plnit 
různé pohybové úkoly. Jméno dostala 
stezka po místním učiteli a kronikáři Franzi 
Meixnerovi, který zde působil od začátku 
druhé světové války. Vznikla v  roce 2018 
a vede od Obecního úřadu v Prysku až ke 
koupališti jakožto přirozená spojnice obou 
částí obce mimo silnici.

Stezka začíná sadem s  třešní a švestkami, 
které teď na jaře krásně pokvetou. Poté 
projdete klidovou zónou u hřbitova až 
k posilovacímu stanovišti na bench press. 
Další zastávkou je skalní věž, k níž je třeba 
vystoupat po dřevěném schodišti a poté 
pokračovat ke křižovatce. I tam je cvičební 
prvek a pak už na vás bude čekat bažina, 

kde dost možná uvidíte tonoucího občana. 
Mezi další zastávky patří například hrazda, 
sloní skála, kuželky nebo vyhlídkový altán 
a také replika historického altánu. Stezka 
je doprovázena vyřezávanými ukazateli 
a směrovníky, které jsou dílem místního 
řezbáře Petra Jelínka. 

Po cestě vás čekají krásné výhledy na 
zrekonstruovaný kostel sv. Petra a Pavla, 
výhledy do údolí i na opravený areál 
koupaliště. V  areálu koupaliště pak 
můžete navštívit dětské hřiště, hobití 
domečky nebo si zahrát pétanque. Jen 
kousek odsud se nachází Rumcajsova 
jeskyně, která byla zpřístupněna teprve 
před pár lety. 
 -es, zja-

Náš květnový tip na výlet je ideální pro rodiny s  dětmi, které chtějí strávit 
aktivní odpoledne. Stezka je ale rozhodně zajímavá i pro dospěláky. Zase 
jednou se vydáme směrem k České Kamenici, tentokrát do Prysku. Zajímavostí 
je tu plno a jednou z nich je i Meixnerova pohybová stezka, která propojuje 
Dolní Prysk s Horním. 

TIP NA AKTIVNÍ VÝLET
MEIXNEROVA  
POHYBOVÁ  
STEZKA
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JESKYNĚ V OKOLÍ PRYSKU
Jeskyní je v  okolí Prysku více. Kromě té Rumcajsovy je zde také 
Riedlova, do které lze ale jen nahlédnout. Navštívit můžete jeskyni 
Lipku, která je pozůstatkem lomu po těžbě písku. Hluboká je 
2 metry a  široká 16 m. Za návštěvu stojí i sloní jeskyně, která je 
součástí Meixnerovy stezky. 
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Osobně výlety testujeme
a hledáme pro vás ty nejlepší!
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VTÍPKY PRO LEPŠÍ NÁLADU
Do pokoje za synem přijde otec a v podpaží drží notebook. „Synku, myslím,  že je na čase, 
abychom  si promluvili o pornografii jako muž s mužem."„A o čem přesně tati?" - ptá se syn. 
„Jak sakra mažeš tu historii, aby to mamka nenašla?"
- - - - -
Příbuzní jsou jako krajina. Nejhezčí pohled na ně je z dálky.

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

Čistíme technologií 

S NÁMI VŽDY
MOBILNÍ!

NÁHRADNÍ VOZIDLO

Po dobu opravy vašeho vozu.

DPF
ZÁVAD, VÝMĚNA,

ČIŠTĚNÍ

PARTNEREM KŘÍŽOVKY JE AUTO KŘÍŽ
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Karlštejn ...(TAJENKA)... středověký hrad nacházející se v okrese Beroun. Jeho základ-
ní kámen byl položen roku 1348 Karlem IV. kvůli ochraně říšských korunovačních 

klenotů a svatých ostatků. V současné době je hrad národní kulturní památkou.
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Doplňte prázdné bílé čtverečky tak, aby v každém sloupci, v každé řadě a v každé 
z 9 mřížek (o velikosti 3x3) byly obsaženy číslice od 1 do 9 a zároveň se neopakovaly.
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HÁDANKA
Jen půl roku pracuji, do žeber si pumpuji. Děvče svléknu během 
chvilky, stačí pustit více žilky. Plyn, proud i ta voda je mou krevní 
skupinou, přijde-li však velká vada, škrtni sirkou jedinou. Kdo nebo 
co jsem?

Neuhodli jste? Řešení zveřejníme 
na našem facebooku enterDC
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