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klempířské práce
lakování vozidel ředitelnými barvami PPG - ENVIRO BASE HP
renovace starých a poškozených laků včetně rozleštění a voskování
rovnání a lakování poškozených ALU disků
oprava prasklých nárazníků a disků
řešení a likvidace pojistných událostí
- smluvní servis pojištovny
ŠPIČKOVÁ KVALITA,

NÍZKÉ CENY!

VAŠE AUTO BUDE OPĚT JAKO NOVÉ!

www.autolanddc.cz

KVĚTNOVÝ ÚVODNÍK
Byl pozdní večer - první máj, večerní máj,
byl lásky čas...
Milí čtenáři,
je mi ctí přivítat tímto způsobem měsíc
květen, který je od pradávna oslavou lásky,
plodnosti a sexuality. Pohané znají tento čas
pod názvem Beltain - slaví se 1. května. Zapalují se ohně jako připomenutí úplného probuzení přírody ze zimního spánku. Obklopují nás opojné vůně květin
a v přírodě vzniká nový
život. Lidé přeskakují ohně
a staví májky s věnci jako
symbol spojení mužského
a ženského principu. Jarní
energie je všudypřítomná.
Tato slova bych ráda
věnovala plodům této
lásky, našim dětem. Děti
přicházejí jako naši malí
velcí učitelé a pokud
jim umíme naslouchat
a vnímat je, můžeme se
naučit mnohé sami o sobě, nalézt svá stará
zranění a vyléčit je. Děti odhalují naše stíny
a zároveň nám ukazují to krásné, na co jsme
třeba již zapomněli. Probouzí v nás hravost, lehkost bytí a učí nás žít v přítomném
okamžiku. Přesně tak jako jsme to dělali,
když jsme byli sami dětmi.
Někdy však tomu dětskému ze své rodičovské
pozice vůbec nerozumíme, stejně jako dospělí
často nerozuměli nám jako dětem. Z generace na generaci si tak předáváme spoustu
traumat a nemusíme o tom ani vědět. Gabor
Maté, autor ﬁlmu Moudrost traumatu, bude
na konci května v Praze. Ani Děčín nezůstane
pozadu a 19. května přivítáme v Městské knihovně Zdeňku Šíp Staňkovou z iniciativy Děti

jsou taky lidi. Tato žena je s tématem traumatu
spojena mimo jiné díky nevinné předvánoční
výzvě, po níž obdržela tisíce příběhů od lidí,
kteří si trauma z dětství nesou. Není to zrovna
příjemné čtení. Je však velmi důležité nenechat tato témata pod pokličkou a mluvit
o tom, co můžeme udělat, aby takové zkušenosti nesdílely v budoucnu naše děti.
Je to právě výchova v respektu a úctě a svobodné vzdělávání, které
budou hlavním tématem
besedy. Zdeňka Šíp Staňková se podělí nejen o své
odborné znalosti a pracovní zkušenosti ve vzdělávání, ale také o své bohaté osobní zkušenosti s životem se svými třemi dětmi v našem vzdělávacím
systému i úplně mimo něj,
tzv. unschoolingem.
I v našem městě stále
přibývá rodičů, kteří se
necítí komfortně v kopírování výchovných
vzorců či v klasických vzdělávacích institucích. A často tápou, hledají vlastní cestu
a alternativní možnosti. Naše děti nemusí
být nutně domškoláky či unschoolery, aby
nám diskuze na toto téma rozšířila obzory či
nám pomohla upevnit se v našich postojích.
Rodičovství je jedna z největších výzev našeho života a čím jsme otevřenější, tím více
nám do života přináší.
Je květen, mějme se rádi, milujme své děti
a tvořme svět, jaký chceme žít.
Všem rodičům a dětem (tedy všem),
Kateřina Kolská
Lesní klub Na Paloučku, z.s.

TÉMA MĚSÍCE

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
OPĚT V KVĚTNU
Labefest, ohňostroj, trhy a mnoho dalšího. Po dvouleté odmlce zaviněné
pandemií koronaviru se Děčín dočká oblíbených květnových městských
slavností. Jejich součástí budou tradiční akce jako ohňostroj, hudební festival
Labefest či Adrenalin Challenge. Program městských slavností bude rozložený
do čtyř víkendů.
13. - 15.5. | Slavnosti zahájí Děčínská kotva
a Historický trh májový
Již 51. ročník tradiční výstavy soutěžních prací
bude k vidění na zámku od pátku 13. května.
Jen o den později bude zahájen Historický
trh májový a na parkovišti u Mariánské louky
předvedou své umění sochaři, na parkovišti
u městské knihovny se pojede Jízda na
pohodu s prohlídkou automobilových
veteránů. Letošní Historický trh májový se
6

uskuteční v sobotu 14. a v neděli 15. května
na děčínském zámku. Bohatý program vás
zavede do historického románu Alexandra
Dumase Tři mušketýři. Na hlavním zámeckém
nádvoří se sejdou kejklíři, šermíři a ukázky
dobových řemesel. Trhy budou již tradičně
v sobotu zahájeny slavnostním průvodem,
v zahradách budou gaskoňského šlechtice
d´Artagnana provázet jeho přátelé Porthos,
Athos a Aramis a během celého víkendu se

20. - 22.5. | Ohňostroj, LABEFEST, Adrenalin
Challenge
Druhý víkend zahájí ohňostroj, a to v pátek
20.5. Děčín je jednou z tradičních lokací pro
ohňostrojové umění spojené s hudbou a letošní téma i hudební podklad nese název
„Óda na šťastný let“, jde směrem k smíru,
pozitivnímu myšlení a víře, která je tolik
potřebná. Během ohňostroje tak uslyšíte
Beethovenovu „Ódu na radost”, “Nebe na
zemi” od Jaroslava Ježka a “Imagine” od
Johna Lennona. Hned další se bude konat
oblíbený hudební festival LABEFEST na
Smetanově nábřeží. Organizátoři ho oproti
předchozím rokům o týden posunuli v naději,
že bude lepší počasí. Bude trvat dva dny
a fanoušci se mohou těšit například na kapely
Divokej Bill a Horkýže Slíže, na rockera Kamila
Střihavku či na zpěváka Dalibora Jandu.
Vstupenky jsou již v předprodeji.
Šanci na LABEFESTU dostanou
i mladé talentované kapely, které se mohou do programu dostat díky soutěži Labefest Talent
2022. Druhý víkend proběhne i také již tradiční
Adrenalin Challenge
se spoustou závodů
a adrenalinových aktivit pro děti i dospělé.

28. - 29.5. | Mladé Labe, Den pro seniory
Třetí víkend slavností přinese v sobotu 28.5.
na Smetanově nábřeží Mladé Labe, které láká
na vystoupení, soutěže a zábavu pro celou
rodinu. Organizátoři ale myslí i na seniory –
Den pro seniory proběhne v neděli 29. května
na Smetanově nábřeží.
4.- 5.6. | Labský streetballový pohár, Běláskové klání, Den v růžovém
Městské slavnosti budou pokračovat i první
červnový víkend. Pod knihovnou změří své síly
hráči streetballu v Labském streetballovém
poháru, připraveno bude i Běláskové klání
v podzámčí s řadou zajímavých soutěží pro
děti. V Křížové ulici si ještě milovníci vína
přijdou na své na akci Den v růžovém. Neděle
5. června nabídne Den
plný her na fotbalovém
hřišti na Starém Městě.

TÉMA MĚSÍCE

budete moci zaposlouchat do dobové hudby
nebo zhlédnout akrobatická vystoupení.
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www.idecin.cz/mestske-slavnosti

13.5.

MÁJOVÝ PLES MĚSTA / SD STŘELNICE DĚČÍN
DĚČÍNSKÁ KOTVA
FLORISTICKÁ VÝSTAVA ZÁMEK DĚČÍN

14.5.

HISTORICKÝ TRH MÁJOVÝ / ZÁMEK DĚČÍN
SOCHAŘI DĚČÍNU 22 / PARKOVIŠTĚ U MARIÁNSKÉ LOUKY
DĚČÍNSKÁ KOTVA / ZÁMEK DĚČÍN
JÍZDA NA POHODU / PARKOVIŠTĚ U KNIHOVNY

15.5.

HISTORICKÝ TRH MÁJOVÝ / ZÁMEK DĚČÍN
SOCHAŘI DĚČÍNU 22 / PARKOVIŠTĚ U MARIÁNSKÉ LOUKY
DĚČÍNSKÁ KOTVA / ZÁMEK DĚČÍN

20.5.

LABEFEST 2022 / SMETANOVO NÁBŘEŽÍ
OHŇOSTROJ / SMETANOVO NÁBŘEŽÍ

21.5.

LABEFEST 2022 / SMETANOVO NÁBŘEŽÍ
ADRENALIN CHALLENGE MAIN EVENT 24. ROČNÍK
SMETANOVO NÁBŘEŽÍ

22.5.

ADRENALIN CHALLENGE RACE, ADRENALIN
CHALLENGE KIDS / SMETANOVO NÁBŘEŽÍ

28.5.
29.5.

MLADÉ LABE / SMETANOVO NÁBŘEŽÍ
DEN NEJEN PRO SENIORY / SMETANOVO NÁBŘEŽÍ

4.6.

LABSKÝ STREETBALLOVÝ POHÁR
PARKOVIŠTĚ POD KNIHOVNOU
BĚLÁSKOVÉ KLÁNÍ V PODZÁMČÍ
SMETANOVO NÁBŘEŽÍ
DEN V RŮŽOVÉM / KŘÍŽOVÁ ULICE

5.6.

DEN PLNÝ HER / FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ NA STARÉM MĚSTĚ
9

Užijte si léto s dárky IPC
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NAFUKOVACÍ
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IPC RUČNÍK
M
140 X 70 CM
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30 bodů
PLYŠOVÝ
NÁL
PENÁL
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PLYŠOVÝ
MEDVĚD
BOHOUŠ

PHARMACARD – vaše výhoda

Nízké ceny a doplatky všech přípravků • Sleva až 100��% z doplatku
za léky • Body za nákup volně prodejného sortimentu a okamžitá sleva 2��%
Body se načítají na PHARMACARD po zakoupení volně prodejného sortimentu (1 bod = 100 Kč).
Bližší informace naleznete na www.ipcgroup.cz/cz/pharmacard.

DĚČÍN – najdete nás v OC Pivovar (Soﬁjská 2/3)

KINO

Premiéra 26.5. | více na str. 23
Pete „Maverick“ Mitchell (Tom Cruise) k smrti rád pilotuje stíhačky. Dokonce tak, že se
už přes třicet let úspěšně brání povýšení ve strukturách amerického letectva, protože to
by ho z kokpitu vyhnalo do vyhřáté kanceláře. Maverick byl navíc vždycky magnetem
na průšvihy, což se s armádní kariérou taky docela vylučuje. Pilot je ovšem bravurní,
možná ten úplně nejlepší, a proto dostane nabídku stát se instruktorem elitních stíhačů
z programu Top Gun, které má připravit na úkol, jenž spadá do kategorie Mission
Impossible. Kromě téhle bude muset Maverick zvládnout i jednu obtížnou soukromou
misi. Jedním z pilotů, které má připravit do akce, je i Bradley Bradshaw (Miles Teller),
syn jeho kamaráda a navigátora Goose. Znalci prvního Top Gunu vědí, že Goose zahynul,
když se neúspěšně katapultoval z neovladatelné stíhačky, pilotované právě Maverickem.
A jeho syn mu otcovu smrt klade za vinu. Maverick za žádnou cenu nechce, aby Bradleyho
potkal stejný osud jako jeho otce. Přitom si uvědomuje, že pravděpodobnost, že některý
z pilotů plánovanou leteckou operaci nepřežije, není vůbec malá.
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KINO
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Ne

1.5.

15.00
17.30
20.00

Zlouni
Promlčeno
Panství Downton: Nová éra

Po

2.5.

19.00

Ztracené iluze

Út

3.5.

17.30
20.00

Po čem muži touží 2
Vyšehrad: Fylm

St

4.5.

17.00
20.00

Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství | dabing
Vyšehrad: Fylm

Čt

5.5.

17.30
20.00

Poslední představení
Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství | titulky

Pá

6.5.

16.30
20.00

Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství | dabing
Láska hory přenáší

So

7.5.

15.00
18.45

Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství | dabing
Turandot / Giacomo Puccini | Opera MET

Ne

8.5.

19.00

Big Band 2022

Po

9.5.

18.00

Kdyby radši hořelo | zahájení - Reg.ozvěny Febiofestu

Út 10.5.

17.30
20.00

Tichá země | Reg. ozvěny Febiofestu
Muréna | Reg. ozvěny Febiofestu

St 11.5.

17.30
20.00

Zázrak | Reg. ozvěny Febiofestu
Vévoda z Wellingtonu | Reg. ozvěny Febiofestu

Čt 12.5.

17.30
20.00

Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství | dabing
Film roku

Pá 13.5.

17.00
20.00

Ježek Sonic 2
Žhářka | horor

So 14.5.

15.00
17.30
20.00

Ušák Chicky a Zlokřeček
Ženy a život
Pražský výběr: Symphony Bizarre | koncert v kině

Ne 15.5.

15.00
17.30
20.00

Ušák Chicky a Zlokřeček
Ženy a život
Film roku

Po 16.5.

19.00

Až zařve lev | dokument

Poslední představení
Nezanechat stopy

St 18.5.

17.30
20.00

Láska hory přenáší
Nezanechat stopy

Čt 19.5.

17.30
20.00

Film roku
Co jsme komu všichni udělali? | titulky

Pá 20.5.

17.30
20.00

Co jsme komu všichni udělali? | dabing
Žhářka | horor

So 21.5.

15.00
18.45

Co jsme komu všichni udělali? | dabing
Lucie z Lammermooru | Opera MET

Ne 22.5.

15.00
17.30
20.00

Ušák Chicky a Zlokřeček
Co jsme komu všichni udělali? | titulky
Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství | titulky

Po 23.5.

19.00

107 Matek | dokument

Út 24.5.

10.00
17.30
20.00

Mimořádná událost
Film roku
Co jsme komu všichni udělali? | titulky

St 25.5.

17.30
20.00

Co jsme komu všichni udělali? | dabing
Žhářka | horor

Čt 26.5.

17.30
20.00

Tři Tygři ve ﬁlmu: Jackpot
Top Gun: Maverick | titulky

Pá 27.5.

17.00
20.00

Top Gun: Maverick | dabing
Chinaski: Každej ví kulový | dokument

So 28.5.

10.00
15.00
17.30
20.00

West Side Story
Ježek Sonic 2
Top Gun: Maverick | dabing
Tři Tygři ve ﬁlmu: Jackpot

Ne 29.5.

15.00
17.30
20.00

Ušák Chicky a Zlokřeček
Top Gun: Maverick | titulky
Tři Tygři ve ﬁlmu: Jackpot

Po 30.5.

19.00

Chinaski: Každej ví kulový | dokument

Ne 31.5.

10.00
17.30
20.00

Srdce na dlani
Tři Tygři ve ﬁlmu: Jackpot
Top Gun: Maverick | titulky

KINO

17.30
20.00

KALENDÁŘ PŘEDSTAVENÍ

Út 17.5.

15

ZLOUNI

ANIMOVANÝ / AKČNÍ / KOMEDIE / RODINNÝ

1. 5. | ne /15.00/

KINO

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.

PROMLČENO

1. 5. | ne /17.30/

KRIMI / THRILLER

ČR / 2022 / premiéra / 95' / 12+ / 120,- Kč
Filmový thriller, ve kterém Karel Roden v hlavní roli odkrývá dávný
a téměř zapomenutý zločin. Hlavní hrdina se vydává za pomstou
a každého, koho se jeho příběh dotkne, čeká šokující odhalení.
Režie: R. Sedláček. Hrají: K. Roden, B. Bočková, I. Bareš, V. Cibulková, aj.

PANSTVÍ DOWNTON: NOVÁ ÉRA
DRAMA / ROMANTICKÝ

1. 5. | ne /20.00/

Velká Británie / USA / 2022 / premiéra / 125' / 12+ / tit. / 120,- Kč
Panství Downton se vrací na plátna kin. První filmová 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.

FILMOVINKY

= TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)
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POKRAČOVÁNÍ BATMANA OZNÁMENO

To byla rychlovka. Týden od premiéry na HBO Max a chlubení se
obřími čísly sledovanosti studio Warner Bros. spolu s režisérem
Mattem Reevesem (Válka o planetu opic) oficiálně oznámilo, že
pokračování komiksového Batmana s Robertem Pattinsonem bude.
Zpráva, která i vzhledem k úspěchu v kinech, kdy snímek vydělal
760 milionů dolarů, nemohla překvapit snad nikoho.

ZTRACENÉ ILUZE
DRAMA / HISTORICKÝ

2. 5. | po /19.00/

Francie / Belgie / 2021 / premiéra / 150' / 12+ / tit. / 110,- Kč
Lucien je mladý neznámý básník, žijící ve Francii 19. století, který do
svého bytí vkládá velké naděje a ambice. Opouští rodinnou tiskárnu
v kraji, z něhož pochází, aby zkusil najít štěstí v Paříži po boku své
patronky. Režie: X. Giannoli. Hrají: B. Voisin, C. de France, V. Lacoste, aj.

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
KOMEDIE

3. 5. | út /17.30/

VYŠEHRAD: FYLM
KOMEDIE

KINO

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

3., 4. 5. | út, st /20.00/

ČR / 2022 / repríza / 105' / 15+ / 130,- 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.

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA
TAJEMSTVÍ DOBRODRUŽNÝ / RODINNÝ / FANTASY

4. 5. | st /17.00/

USA / 2022 / repríza / 143' / dabing / 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.

ZAHAJOVACÍ FILM CANNES MĚNÍ NÁZEV

Organizátoři festivalu v Cannes zveřejnili část programu včetně
složení hlavní soutěže a oznámili název zahajovacího snímku. Jako
otvírák celého festivalu pořadatelé vybrali francouzskou komedii
režiséra Michela Hazanaviciuse s francouzským názvem Z (comme
Z). Pro mezinárodní distribuci film nese anglický název Final Cut.
Nicméně právě původní francouzský název snímku se už stihl stát
středem nemalé kontroverze. Bude proto změněn.

FILMOVINKY

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

5., 17. 5. | čt, út /17.30/

DRAMA

Indie / Francie / USA / 2021 / premiéra / 110' / tit. / 120,- Kč
Od chvíle, kdy se devítiletý Samay zamiluje do filmu, nevynechá ani
jeden den, aby se tajně nevplížil do kina. Tato "posedlost" filmem
se přenese i na jeho partu kamarádů a společně se pokusí sestrojit
promítací stroj. Režie: P. Nalin. Hrají: B. Rabari, V. Bata, B. Shrimali aj.

DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU
ŠÍLENSTVÍ AKČNÍ / FANTASY

5. – 7., 12., 22. 5. | čt /20.00/
pá /16.30/ so /15.00/
čt /17.30/ ne /20.00/

KINO

USA / 2022 / premiéra / 127' / 12+ / dab.+tit. / 130,- Kč
Ve snímku „Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství“ filmový
svět studia Marvel otvírá brány do paralelních světů a dává do nich
nahlédnout jako nikdy předtím. Režie: S. Raimi. Hrají: B. Cumberbatch,
E. Olsen, B. Wong, X. Gomez, Ch. Ejiofor, aj.

LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
KOMEDIE / ROMANTICKÝ

6., 18. 5. | pá /20.00/ st /17.30/

Slovensko / ČR / 2022 / premiéra / 90' / 12+ / 120,- Kč
Nevěstě Alex se před očima hroutí její vysněný den, protože po pánské
jízdě předešlé noci je nezvěstný ženich. V patách má neurotickou matku,
přespříliš aktivního otčíma a bohémského otce. Režie: J. Machala.
Hrají: A. Fialová, M. Lambora, N. Germani, R. Stanke, N. Czuczor, aj.

BIG BAND 2022
KONCERT

8. 5. | ne /19.00/

120' / 250,- Kč. Hudební projekt BIG BAND 2022 s podtitulem "The
Showcase" je devítičlenné instrumentální těleso složené z hudebníků
špičky české hudební scény a má na repertoáru průřez big bandovou
érou od počátku 30. let 20. století až po současnou hudbu moderních
velkokapelových formací ze světa jazzu a fusion.
= TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)

KDYBY RADŠI HOŘELO

REGIONÁLNÍ OZVĚNY FEBIOFESTU | KOMEDIE / DRAMA

9. 5. | po /18.00/

ČR / 2022 / předpremiéra / 87' / 12+ / 119,- Kč
Standa a Bróňa jsou dobrovolní hasiči na jedné malé vesnici. Zatímco se
nešikovný Standa těší na brzké narození syna, jeho starší kamarád Bróňa,
který je pro Standu vzorem, již nemá radost ze života, protože mu nedávno
zemřela manželka. Režie: A. Koloman Rybanský. Hrají: M. Isteník, aj.
REGIONÁLNÍ OZVĚNY FEBIOFESTU | DRAMA

10. 5. | út /17.30/

Polsko, ČR, Itálie / 2022 / předpremiéra / 113' / tit. / 12+ / 119,- Kč
Dokonalý mladý polský pár si pronajme dům k rekreaci na italském
ostrově. Avšak bazén v domě je rozbitý. Ignorujíc skutečnost, že ostrov
čelí nedostatku vody, požadují nápravu. Režie: A. Woszczyńska.
Hrají: D. Dymecki, A. Żulewska, Jean-Marc Barr, aj.

MURÉNA

REGIONÁLNÍ OZVĚNY FEBIOFESTU | DRAMA

10. 5. | út /20.00/

HR, BR, USA / 2022 / předprem. / 92' / tit. / 12+ / 119,- Kč
Julijino dospívání navenek vypadá jako dokonalá idyla. Své dny tráví
na skalnatém břehu Jadranu, v útulném penzionu, který provozuje
její otec Ante. Všechno se zdá být zalité sluncem a mořskou modří.
Režie: A. Alamat Kusijanović. Hrají: G. Filipović, D. Curcic, L. Lučev, aj.

ZÁZRAK

REGIONÁLNÍ OZVĚNY FEBIOFESTU | DRAMA

11. 5. | st /17.30/

Rumunsko / ČR / Lotyšsko / 2021 / prem. / 118' / 12+ / tit. / 119,- Kč
Mladá jeptiška Cristina si musí vyřídit jistou naléhavou záležitost
a tajně opustí svůj klášter. Zpátky se však již nevrátí. Policejní komisař při
vyšetřování jejího osudu odhaluje stopy a tajemství, která jej přivedou
nejen k pravdě, ale také k zázraku. Režie: B. G. Apetri. Hrají: I. Bugarin, aj.
= TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)

KINO

TICHÁ ZEMĚ

VÉVODA Z WELLINGTONU

REGIONÁLNÍ OZVĚNY FEBIOFESTU | KOMEDIE / DRAMA / ŽIVOTOPISNÝ

11. 5. | st /20.00/

Velká Británie / 2020 / jediné uvedení / 96' / 12+ / 119,- Kč
Šedesátník Kempton Bunton není zrovna příkladný manžel – ani poslušný
občan. Jeho kampaně za to, aby měli důchodci zadarmo televizní stanici
BBC, si ovšem nikdo nevšímá. Než v roce 1961 ukradne Goyův portrét
vévody z Wellingtonu. Režie: R. Michell. Hrají: H. Mirren, aj.

FILM ROKU

12., 15., 19., 24. 5. | čt, ne /20.00/ čt, út /17.30/

KOMEDIE / DRAMA

KINO

Španělsko / 2021 / prem. / 114' / 15+ / tit. / 120,- Kč . Penélope Cruz
se představí jako slavná a excentrická režisérka, která dostala za úkol natočit
ten zaručeně nejlepší film všech dob. Má neomezený rozpočet a velké
umělecké ambice, ovšem jejím největším úkolem bude zkrotit své herce
v hlavních rolích. Režie: M. Cohn, G. Duprat. Hrají: P. Cruz, A. Banderas, aj.

JEŽEK SONIC 2

AKČNÍ / DOBRODRUŽNÝ / KOMEDIE / RODINNÝ / SCI-FI

13., 28. 5. | pá /17.00/ so /15.00/

USA / Japonsko / 2022 / repríza / 110' / dab. / 130,- Kč, děti 110,- Kč
Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám.
A protože před dvěma lety zazářil i na filmovém 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.

ŽHÁŘKA

DRAMA / HOROR / THRILLER / SCI-FI

13., 20., 25. 5. | pá, pá, st /20.00/

USA / 2022 / premiéra / 93' / 15+ / tit. / 130,- Kč
Desetiletá Charlie se od narození s rodiči (Zac Efron a Sydney Lemmon)
neustále stěhuje z místa na místo. Nomádský způsob života ji neskutečně
rozčiluje, ale rodiče netuší, jak jinak ji ochránit. Charlie je totiž „jiná“.
Režie: K. Thomas. Hrají: Z. Efron, G. Reuben, R. Kiera Armstrong, aj.
= TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)

sportovní přenosy • kurzové sázky • číselné loterie

UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK
ANIMOVANÝ / DOBRODRUŽNÝ / RODINNÝ

14., 15., 22., 29. 5. | so, ne, ne, ne /15.00/

Belgie / Francie / 2022 / premiéra / 95' / dab. / 130,- Kč, děti 110,- Kč
Mladý Chicky je jiný než ostatní. Je tak trochu neobyčejný. Narodil se jako
napůl kuře a napůl zajíc. Měl štěstí, protože ho jako malého adoptoval král
Petr, slavný zaječí dobrodruh. Chicky i přes své odlišnosti chce to, co každý:
zapadnout mezi ostatní a mít kamarády. Režie: B. Stassen, B. Mousquet.

ŽENY A ŽIVOT

ČR / 2022 / premiéra / 87' / 130,- Kč. Eliška je hodná holka. Možná
až moc. Chybí jí ostré lokty a přebývá slepá víra. O to akčnější je ovšem její
volnomyšlenkářská, všeho schopná sestra Ilona. Obě slečny se společně
vrhnou do budování rodinného podniku, fungujícího tak trochu “ode zdi ke
zdi”. Režie: P. Zahrádka. Hrají: E. S. Burešová, J. Kohák, J. Lábus, aj.

AŽ ZAŘVE LEV

16. 5. | po /19.00/

DOKUMENTÁRNÍ / DOBRODRUŽNÝ / ŽIVOTOPISNÝ / HISTORICKÝ

ČR / 2022 / premiéra / 100' / 100,- Kč
V bezčasí Dantova očistce se potkávají dvě významné postavy českého
středověku: král Přemysl II. Otakar a zapomenutý cestovatel, mnich
Odorik, který jako první Evropan spatřil Tibet. Režie: J. E. Svatoš.
Hrají: F. Němec (vypravěč), I. Bareš (vypravěč), D. Kolářová (vypravěč).

NEZANECHAT STOPY
DRAMA

17., 18., 5. | út, st /20.00/

Polsko / 2021 / premiéra / 165' / 12+ / tit. / 100,- Kč
Polsko, 1983. Zemí otřásá případ Grzegorze Przemyka, středoškoláka,
kterého policie ubila k smrti. Film založený na skutečných událostech
sleduje příběh Jurka, jediného svědka, který se přes noc stal nepřítelem
státu číslo jedna. Režie: J. P. Matuszyński. Hrají: T. Ziętek, aj.
= TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)

NOVÝ SPORTBAR
v Děčíně!
28. října 225/1

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Zákaz účasti osobám mladším 18 let na hazardní hře.

KINO

14., 15. 5. | so, ne /17.30/

KOMEDIE / ROMANTICKÝ

CO JSME KOMU VŠICHNI UDĚLALI?
KOMEDIE

19. – 22., 24., 25. 5. | čt /20.00/
pá /17.30/ so /15.00/ ne /17.30/
út /20.00/ st /17.30/

Francie / 2022 / premiéra / 98' / 12+ / dab.+tit. / 140,- Kč. Claude
a Marie Verneuilovi v prvním filmu provdali i čtvrtou dceru a ve druhém
úspěšně udrželi všechny své dcery i jejich rodiny ve Francii. A právě když
se jim je podařilo přesvědčit, aby nikam neodjížděli, nečekali, že všichni skončí
v jejich malebném Chinonu. Režie: P. de Chauveron. Hrají: Ch. Clavier, aj.

107 MATEK

23. 5. | po /19.00/

DOKUMENT / DRAMA

KINO

Slovensko / ČR / Ukrajina / 2021 / prem. / 93' / 12+ / tit. / 120,- Kč
Věznice číslo 74 v ukrajinské Oděse je místo, kde si svůj trest za vážné
zločiny odpykává více než 100 žen. Jednou z nich je i Lesja, těhotná mladá
žena, která je odsouzená na sedm let za zločin z vášně. Režie: P. Kerekes.
Hrají: M. Klimova, I. Kiryazeva, L. Vasylyna.

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
KOMEDIE

24. 5. | út /10.00/

ČR / 2022 / repríza / 102' / 12+ / 50,- Kč
Malebnou krajinou projíždí motoráček. Lidé uvnitř sedí, švitoří, nebo
naopak mlčí, pokukují z oken nebo pospávají. Vlak se náhle porouchá
a strojvůdce Miloš musí vystoupit z vlaku, aby poruchu napravil.
Režie: J. Havelka. Hrají: J. Plodková, I. Chmela, J. Boková, J. Plesl, aj.

TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
KOMEDIE / AKČNÍ

26., 28., 29., 31. 5. | čt /17.30/
so, ne /20.00/ út /17.30/

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

TOP GUN: MAVERICK
AKČNÍ / DRAMA

26. – 29., 31. 5. | čt /20.00/ pá /17.00/
so, ne /17.30/ út /20.00/

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

27., 30. 5. | pá /20.00/ po /19.00/

ČR / 2022 / premiéra / 97' / 130,- Kč. Nebývale otevřený dokument
Chinaski: Každej ví kulový ukazuje, že na pozadí hudebních úspěchů,
vyprodaných koncertů, vydání úspěšných alb a desítek rádiových hitů, byly
také deprese, hádky, rozpady přátelství nebo nutnost vyrovnat se se smrtí
kapelníka Pavla Grohmana. Režie: P. Bohoněk. Hrají: M. Malátný, aj.

WEST SIDE STORY
MUZIKÁL / DRAMA

28. 5. | so /10.00/

USA / 2021 / repríza / 156' / titulky / 80,- Kč
Adaptace legendárního stejnojmenného muzikálu West Side Story
vypráví příběh zakázané lásky a rivality mezi dvěma pouličními gangy.
Režie: S. Spielberg. Hrají: A. Elgort, R. Zegler, D. Alvarez, A. DeBose,
R. Moreno, C. Stoll, aj.

SRDCE NA DLANI
KOMEDIE

31. 5. | út /10.00/

ČR / 2022 / repríza / 95' / 60,- Kč. Láska se na věk nebo na místo
neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká. Můžeme se zamilovat ve
školce, v důchodu, na ulici, v parku. Kdykoliv a kdekoliv. Josef se těší, že si
po odchodu do penze konečně splní svůj dávný sen a stane se pouličním
klaunem. Režie: M. Horský. Hrají: V. Polívka, E. Balzerová, aj.
= TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)

KINO

CHINASKI: KAŽDEJ VÍ KULOVÝ

KINO

SEZÓNA 2021/22
NEJVĚTŠÍ OPERNÍ HVĚZDY
VE VAŠEM KINĚ
TURANDOT / GIACOMO PUCCINI
Sobota 7. 5. /18.45/
USA / 2022 / premiéra / přímý přenos / 195' / titulky / 300,- Kč
Ukrajinská sopranistka Liudmyla Monastyrska se představí
jako Pucciniho ledová princezna Turandot. Bude to její debut
v Metropolitní opeře v této roli. Dirigent: M. Armiliato. Režie: F. Zeffirelli.
Obsazení: L. Monastyrska, M. Bradley, aj.

LUCIE Z LAMMERMOORU / GAETANO DONIZETTI
Sobota 21. 5. /18.45/
USA / 2022 / přímý přenos / titulky / 205' / 300,- Kč
Sopranistka Nadine Sierra ztvární jednu z nejkrásnějších
a nejproslulejších rolí operní literatury, Donizettiho tragickou hrdinku
Lucii z Lammermooru, v oslnivé nové výpravě. Dirigent: R. Frizza. Režie:
S. Stone. Obsazení: N. Sierra, J. Camarena, A. Ruciński, M. Rose, aj.

PRAŽSKÝ VÝBĚR:
SYMPHONY BIZARRE
DOKUMENTÁRNÍ / HUDEBNÍ

ČR / 2022 / premiéra / 95' / ,- Kč
Velkolepý koncert Pražského výběru na stříbrném plátně s názvem
Symphony Bizarre ukáže vystoupení kapely v O2 aréně v prosinci roce
2016. Režie: M. Kocáb. Hrají: M. Kocáb, M. Pavlíček, aj.

,
ě, Pánský klub
Zakletá jeskyn vláda, Rakeťák,
ad
N
:
h přichází
Jurský svět
imoni: Padouc
M
n,
fo
le
te
ý
Čern

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

KINO

Sobota 14. 5. /20.00/

NOVINKA
Akutní bolesti
pohybového
aparátu a zánětů
bezbolestně
vyřeší náš nový
výkonný LASER.
* Cena 200 Kč
Za aplikaci
pod dohledem
fyzioterapeuta

www.fyziotoncar.cz

OBJEDNÁNÍ
734 845 589

Květen
Lobby Hero

4. 5.

Višňový sad

5. 5.

Stepní vlk

8. 5.

Anšlus

10. 5.

Tady je všechno ještě možné

11. 5.

Slam Poetry

13. 5.

Heda Gablerová

15. 5.

Den člověka

21. 5.

Višňový sad

22. 5.

Tady je všechno ještě možné

27. 5.

Americký bizon

30. 5.

Najal jsem si vraha

Letní štace 22

31. 5.

Bratrstvo kočičí pracky

Letní štace 22

DIVADLO

2. 5.

Off-program

cinoherak.cz
Změna programu vyhrazena.

27

28

29

DIVADLO

30

DIVADLO

31

DIVADLO

32

DIVADLO

33

DIVADLO

A K C EA /K CHEU D B A

ATELIÉR BELLA DESIGN
PŘEDSTAVÍ MODELY
V DĚČÍNĚ
Firma Bella Design existuje 7 let a již druhým rokem sídlí v Pařížské ulici v Ústí nad
Labem, kterou dnes a denně rozsvěcí pro všechny kolemjdoucí svými nádhernými
vitrínami plnými barevných italských modelů a luxusních holandských bytových
doplňků. Svou originální módu představí ateliér i v Děčíně na jedinečné přehlídce
v Křížové ulici ve spolupráci s Vinotékou Děčín. O ateliéru i o akci jsme si popovídali
s jeho majitelkou Klárou Levou.
Kdybyste měla popsat, čím je Váš ateliér
Bella Design jedinečný, co by to bylo?
Specializuji se na italskou módu, výjimečné
extravagantní modely, doplňky. Vždy u mě
najdete originální outﬁt v mnoha barevných
variacích, v němž však nepotkáte jinou ženu.
Chci dokázat, že každá žena může být krásná
bez ohledu na věk i velikost. V ateliéru
prodávám styl, vkus, odvahu a ženskost,
a až poté samotné outﬁty. Každá zákaznice
dostane mimořádnou péči, doporučení,
pomoc, radu, ale i kávu. Zákaznice se zde
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rády scházejí, povídají si u šálku čaje a přátelí
se. Bella tak není jen obyčejný ateliér, Bella
je klub žen, kde jsou všechny vždy vítány!
Ateliér se věnuje také home designu. Co
si pod tím představit?
Výlohy i interiér zdobí luxusní holandské
bytové doplňky, které je možné zakoupit
nebo si objednat přímo služby, kdy
kompletně zajistím design bytu, salonu,
ateliéru, svatebního stolu… prostě cokoliv.
Moje práce je mým koníčkem, a proto si

Máte za sebou úspěšné přehlídky v ulicích Ústí, pro které jste jako
modelky oslovila širokou škálu
žen . Podobná akce nyní proběhne
i v Děčíně. Proč jste zvolila právě
tento formát přehlídky?
Bella Design pořádá módní show
přímo na ulici, před ateliérem,
v Pařížské ulici, což je velmi symbolické pro takovou přehlídku. Ústí
se na malý moment stává místem,
kde se ulicemi procházejí ženy v nezapomenutelných modelech všech
druhů barev. První show byla k šestým narozeninám ﬁrmy a pro velký úspěch

s úsměvem je krásný. Vždy je to kontaktní
přehlídka, na modely je možné si sáhnout,
ověřit si příjemnost materiálů. Vše je pro
přítomné inspirací toho, jak Bella Design

dokáže obléknout, jak dokáže jeden model
změnit třeba jen jiným páskem, šátkem nebo
jiným doplňkem. Modely jsou po ukončení
takových show vždy k prodeji a bude tomu
tak i na akci v Děčíně. Vidět nás můžete
11. června 2022 od 17 hodin u Vinotéky
Děčín v Křížové ulici. Tentokrát moje modelky

AKCE

klienty hýčkám a přizpůsobím se jejich
přání. Jen chtít...

jsem zavedla tradici. Letošní show byla ve
stylu jara, ukázala mnoho tváří, barev, ale
i společenské využití mnoha variací modelů
včetně klobouků a společenských šatiček.
Co všechno bude na přehlídce v Děčíně
k vidění?
Výjimečnost módních show je, že modelky
nejsou proﬁmodelky s dokonalými křivkami,
ale spokojené zákaznice, které jsou pyšné
na to, co nosí, a umí světu ukázat, že život

– Bellinky, předvedou letní kolekci. Přijďte,
budeme se těšit na výjimečné prostředí pod
zámkem a společně si užijeme příjemný den.
-es-

Na přehlídku ateliéru Bella Design se můžete přijít podívat
dne 11. června 2022 od 17 hodin do Křížové ulice.
Přehlídka probíhá ve spolupráci s Vinotékou Děčín, č. p. 435.
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labefest.cz

Bill
Divokej
ivokej Bill
D

HUDBA

Děčín

Slíže
Horkýže
Horkýže Slíže

anz
Walkmanz
Dalibor Janda Walkm
o
Láska
Láska Kap
Kapitán
Demo
itán Dem
Kamill Střih
Střihavka
Kami
dalšíí...
...
avka a další...
CENA:

od 250 Kč*

Předprodej: vstupenkadecin.cz a ticketstream.cz
* bez manipulačních poplatků

EXTRA: v pátek 20. 5. OHŇOSTROJ
PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ
PARTNER
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SHOW

Rogalo
DC
již 7. ročník

Smetanovo nábřeží, Děčín

PROGRAM NA KVĚTEN

HUDBA

29.5. výjimečně začínáme již ve 14.00!
14.00 Vystoupení žáků ZUŠ Děčín
15.00 Martina Bárta a Kristina Barta
– mimořádně nadané sesterské duo. Martina vystudovala v Berlíně
Jazzový institut, kdy získala titul Bakaláře, nyní studuje magisterské
studium v New Yorku, kde získala stipendium a 23. dubna byla
součástí koncertu ve slavné Carnegie Hall. V r. 2017 reprezentovala ČR
na prestižní soutěži Eurovize. V r. 2010 vyhrála tv soutěž Robin Hood
- cesta ke slávě a získala hlavní ženskou roli v muzikálu Robin Hood.
Kristina je brilantní pianistka, která je jednou z nejuznávanějších
jazzových pianistek v Evropě.
16.00 Kvarte Tones
– pěvecký kvartet studentek prof. Zdenky Trvalcové
z Mezinárodní konzervatoře v Praze
17.00 Radka Fišarová
– česká Edith Piaf se opět vrací na Smetanovo nábřeží ve společnosti
akordeonisty Saši Yasinského a kytaristy Mirka Linky.

PRO AKTUÁLNÍ PROGRAM SLEDUJTE FACEBOOK

ROGALO DC

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

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

Přijďte si zapiknikovat na podporu
pěstitelů a pěstitelek ve světě!

14/5/2022

místo a čas

Palouk, Pastýřská stěna
Začátek 9:30 h.

za deštivého počasí

Husův sbor,
Teplická ulice

AKCE

sobota

www.ferovasnidane.cz
Ukažte svůj zájem o životy lidí pěstujících kávu, kakao nebo banány v dalekých zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky.
Díky Fairtrade se pěstitelé lépe uživí svou prací, pěstují šetrněji k životnímu prostředí a jejich
děti se mohou vzdělávat. Vyrazte na komunitní piknik a posnídejte s lidmi ze sousedství férově. Stačí si do košíku
přidat fairtradové a lokální dobroty, přizvat známé a připojit se k Férové snídani!

Koordinuje Fairtrade Česko a Slovensko,
organizují stovky dobrovolníků
a dobrovolnic po celé republice
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AKCE

SLAVNOSTNÍ BENEFIČNÍ KONCERT
vstupné 300 Kč
děti, studenti,
důchodci 200 Kč
SLAVNOSTNÍ BENEFIČNÍ
KONCERT
SLAVNOSTNÍ BENEFIČNÍ KONCERT
vstupné 300 Kč
SLAVNOSTNÍ BENEFIČNÍ
KONCERT
vstupné 200
300 Kč
děti, studenti,
důchodci
děti, studenti, důchodci
vstupné 200
300 Kč
SLAVNOSTNÍ BENEFIČNÍ
KONCERT
děti, studenti, důchodci 200 Kč

HUDBA

vstupné 300 Kč
děti, studenti, důchodci 200 Kč

Klavírní trio
Klavírní
trio
Klavírní
trio
České
ﬁlharmonie
Klavírní
trio
České
ﬁlharmonie
Klavírní
trio
České
ﬁlharmonie
České
ﬁlharmonie
24. května
2022 od 19 h
České
ﬁlharmonie
v Městském2022
divadle Děčín
24.
24. května
května 2022 od
od 19
19 h
h

24.v května
19 h
Městském2022
divadleod
Děčín
Děčín
Václav
24.v května
2022
od
19Petr
h / violoncello
Městském divadle Děčín

v Městském
divadle
Jiří Vodička / housle
Martin Kasík
/ klavír

program:
Jiří Vodička / housle
Martin Kasík
/ klavír Děčín
Václav Petr / violoncello
v Městském
divadle
Jiří VodičkaVítězslav
/ housleNovák
Martin
Kasíktrio/ klavír
Václav
Petr / violoncello
- Baladické
(Trio quasi
una ballata)
Jiří Vodička / housle Martin Kasík
/ klavír Václav Petr / violoncello
program:
Ludwig van Beethoven
- Trio B dur op.11
program:
pořadatel
- Baladické
trio
(Trio quasi
una ballata) mediální partner
Jiří VodičkaVítězslav
/ housleNovák
Martin
Kasík
/ klavír
Václav
Antonín
Dvořák
– Trio
„Dumky“
op.90 Petr / violoncello
program:
pořadatel
pořadatel
pořadatel
koncert podporují

Vítězslav Novák - Baladické trio (Trio quasi una ballata)
Beethoven
Trio quasi
B dur una
op.11
VítězslavLudwig
Novák -van
Baladické
trio -(Trio
ballata)
program:
Ludwig
van
Beethoven
B dur op.90
op.11
Antonín
Dvořák
– Trio- Trio
„Dumky“
VítězslavLudwig
Novák
-van
Baladické
quasi
una
ballata)
Beethoven
Trio
B dur op.90
op.11
Antonín
Dvořák
– trio
Trio-(Trio
„Dumky“
Antonín
– Trio- Trio
„Dumky“
Ludwig
vanDvořák
Beethoven
B dur op.90
op.11

pořadatel
MUDr. Jiřina Johanidesová
MUDr. Alena Sellnerová

koncert
podporují
MUDr. Kateřina
Palacká
MUDr. Lenka
Podolská
koncert
podporují

MUDr. Jiřina Johanidesová

MUDr.
Sellnerová
koncert
podporují
MUDr. Alena
Jiřina
Johanidesová

MUDr. Alena
Kateřina
Palacká
MUDr.
Sellnerová
MUDr. Lenka Podolská
MUDr. Alena
Lenka Sellnerová
Podolská
MUDr. Jiřina
Kateřina
Palacká
MUDr.
Johanidesová
MUDr. Alena
Lenka Sellnerová
Podolská
MUDr.

MUDr. Jiřina
Johanidesová
Kateřina
Palacká
koncert
podporují

MUDr. Kateřina Palacká
MUDr. Lenka Podolská
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MUDr. Hana Albrechtová
MUDr. Radka Jančová
MUDr. Martina Pokorná, PhD.
MUDr. Věra Pokorná
MUDr. Hana Albrechtová
MUDr. Hana
RadkaAlbrechtová
Jančová
MUDr.
MUDr.
Pokorná, PhD.
MUDr. Martina
Radka Jančová
MUDr. Věra
Hana Pokorná
Albrechtová
MUDr. Martina
Pokorná, PhD.
RadkaPokorná
Jančová
MUDr. Věra
MUDr.
Pokorná, PhD.
MUDr. Martina
Hana Albrechtová
MUDr. Věra Pokorná
MUDr. Radka Jančová
MUDr. Martina Pokorná, PhD.
MUDr. Věra Pokorná

Antonín Dvořák – Trio „Dumky“ op.90

hand made čokoláda

hand made čokoláda
hand made čokoláda
hand made čokoláda

hand made čokoláda

mediální partner
mediální partner
mediální partner
mediální partner
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AKCE / HUDBA

9–11/6

2022

VYPSANÁ FIXA · ANETA LANGEROVÁ · VENTOLIN
ZRNÍ · VLTAVA · WE ARE DOMI · JIŘÍ SCHMITZER · MUCHA
BÁRA HRZÁNOVÁ & BACHTALE APSA · MICHAL HORÁK
KVĚTY · THE ATAVISTS · LAZER VIKING · SCOTT & LILA DE
HELLO MARCEL · BOOKIE BAKER CAN · MADHOUSE EXPRESS
IBY POP & ANNA POLÍVKOVÁ · SHIZZLE ORCHESTRA
TOOT ENSEMBLE · JIŘÍ IMLAUF · OFERA UA · DCGROUND
MALEJ PÉŤA FT. ELJEL · TIMBALOOLOO · MARJARI
SEVERNÍ NÁSTUPIŠTĚ · PAPÍR SKLO PLASTY · BURY
CAMELOT & LANCELOT FT. JB · GARÁŽOVÝ KVÍZ ON TOUR
AUTORSKÉ ČTENÍ · FILMY · DIVADLO · VÝSTAVY
BUSKING · FOOD ZÓNA
VSTUPNÉ
& DALŠÍ!
DOBROVOLNÉ

HUDBA

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

FESTIVALCESKAKAMENICE.CZ
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HLE

OBS
MINIB

- STROJN
Výdělek

30 000 – 50 0

• platové podmínky podle zkušeností
• nástup na HPP / ŽL
Více informací na:

info@jaw.cz
nebo volejte +420 776 663 575

EDÁME

SLUHU
BAGRŮ

NÍKA

000 Kč
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AKCE

Sleduj sportovní přenosy
ŽIVĚ NA 5 OBRAZOVKÁCH
v novém sportbaru

GASTRO

Doraz s kamarády
na MS v hokeji!

KURZOVÉ SÁZKY • ČÍSELNÉ LOTERIE

Otevírací doba PO–NE 11–23 hod.

28. října 225/1, Děčín
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Zákaz účasti osobám mladším 18 let na hazardní hře.
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GASTRO

GASTRO

Prosecco Děčín je malý kousek Itálie v srdci města. Otevřeno máme denně
od 11:00 do 22:00, v pátek a sobotu do půlnoci. Ideální místo pro setkávání
přátel, narozeninové oslavy či dopolední kávu. Přijďte ochutnat naše
prosecca, vína, těstoviny, saláty, polévky a sendviče či si nakoupit v našem
obchodě. Rádi Vás obsloužíme také na prostorné zahrádce.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

@prosecco_decin.cz, www.prosecco-decin.cz,
Telefon: +420 778 031 889, Masarykovo nám. 21, Děčín
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GASTRO
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GASTRO

58

GASTRO
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GASTRO
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GASTRO

SVĚT
HARRYHO POTTERA
V MUZEU

MUZEUM

Do Oblastního muzea v Děčíně zavítá Harry Potter. Tedy ne osobně, ale formou
výstavy. A je se na co těšit! Andrea Vendolská z Děčína svět čaroděje Harryho
Pottera od britské autorky J. K. Rowlingové, o kterém vyšly knižní i ﬁlmové série,
zbožňuje už od svých patnácti let, kdy začala sbírat cokoli, co se světem Harryho
Pottera souvisí. Její úžasnou sbírku si nyní budete moct prohlédnout v muzeu.

„Ta vášeň pro kouzelný svět mě neopustila
a pořád ty příběhy mám hrozně ráda. Mám
pocit, že je pořád co objevovat,“ řekla Andrea.
Její sbírka čítá stovky kusů. Jen těch nej
exponátů má určitě kolem stovky – to jsou
originální repliky. Většinou jde o limitované
edice. Vlastní třeba kus školní uniformy, ve
které natáčel Rupert Grint (Ron Weasley).
Nebo ze stříbra vyrobenou jízdenku na školní
vlak či vstupenku na mistrovství světa ve
famfrpálu.
„Návštěvníci tak uvidí třeba kouzelnické
hůlky, erby školních kolejí, kostýmy nebo
kouzelnické peníze. Bude tam toho
samozřejmě o hodně víc, ale nechte se
překvapit,“ dodala Andrea.
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Má i mnoho originálních podpisů od herců
získaných převážně korespondencí. Podařilo
se jí získat nejen autogramy hlavních hrdinů
a spisovatelky, ale i dalších herců. Andrea si
nenechala svou sbírku pro sebe. V roce 2014
uspořádala svou první výstavu „Mudlům
vstup povolen“ v děčínském muzeu. Tou

dobou byla plná zážitků z ﬁlmových studií
v Anglii, kde se natáčelo osm ﬁlmů o známém kouzelníkovi.
„Z Londýna jsem si přivezla třeba Kluběnku.
Je to zvíře, které prodávala ve svém obchodě
dvojčata Weasleyovi. V knihách je Kluběnka
popsaná jako chlupatá koule. Její oblibou je
vylizovat kouzelníkům holuby z nosu když
spí. Tím se živí. To mě vždy rozesmálo, tak
jsem si jí musela pořídit. K vidění budou dvě.
Časem jsem jí pořídila kamarádku,“ směje se
Andrea.
Od roku 2014 tedy svou sbírku podstatně
rozšířila a rozhodla se jí znovu ukázat světu.
„Návštěvníci nemusí nutně příběhy o Harrym
Potterovi dobře znát. Jsou tam známé věci,
ale pár jich je opravdu unikátních a ne každý
si je pamatuje. Výstava by jim měla příběhy
oživit v jejich paměti. Mám pro návštěvníky
připravený i malý kvíz, kdy si mohou své
znalosti prověřit. Tvořila jsem ji tak, aby si v ní
našli něco dospělí i děti,“ vysvětluje Andrea.
-es-
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MUZEUM

Objevujte muzea
s radostí!
Zveme vás
na jedinečnou událost u příležitosti

45. Mezinárodního dne muzeí

MUZEUM

Řada muzeí v Euroregionu Elbe/Labe
připravila na tento den společný projekt.
Pod hlavičkou „Mezinárodního dne muzeí
v Euroregionu Elbe/Labe“ otevřou tato muzea
své brány zdarma a pozvou vás na kulturní
putování za poznáním regionu na obou
stranách Labe, v Sasku i v Čechách.

Tipy na cestu, otevírací dobu, speciální programy
a další informace na

den-muzei-elbe-labe.cz
Naplánujte si
mezinárodní prohlídku
muzeí přesně podle své chuti.
Stačí pouze naskenovat tento QR kód.
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MUZEUM

5/2022

17.5. 9.00–10.00 | Přednáškový sál

Byznys koučink

KNIHOVNA

Můžete se těšit na program Byznys koučinku, který je speciálně
určen pro majitele, jednatele malých, středních i velkých ﬁrem,
vrcholové manažery, HR, ale i podnikatele, kteří mají zájem
dozvědět se, kam by se díky koučinku mohli ještě posunout
oni, jejich tým či celá ﬁrma. Budete mít jedinečnou
příležitost hovořit o konkrétních případových studiích,
přínosech koučinku a měřitelnosti výsledků v koučování!
Nekoučuji to kdo jste, ale kým se můžete stát!

Ing. Jana Hamplová, PCC
Professional Certiﬁed Coach,
member of ICF ČR & ICF Global

KNIHOVINKA

Kontakt
Centrum osobního růstu Děčín
Tel.: +420 603 873 579
www.CENTRUM-RUSTU.cz
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KNIŽNÍ NOVINKA - MAREK DVOŘÁK:

BASTARD BOHŮ

Časy se mění. Tam, kde dřív ležela nehostinná divočina, rostou místo
vykácených stromů osady. Kámen nahradil kov, na mořích přibývá
lodí a sever, vždy divoký a zuřivý, již nemá sílu odolávat nájezdům
nepřátel. Poslední barbarské kmeny se vrhají do marného boje proti
pokroku a civilizaci a umírají v zapomnění.

17.5. 17.00–18.00 | Přednáškový sál

Životní koučink | Míváte někdy pocit, že si s některou životní situací
nevíte rady? Potřebujete si utřídit myšlenky a získat nový úhel pohledu? Rádi Vám
objasíme, co je práce kouče a jaká je jeho skutečná úloha. Přijďte si poslechnout
anonymní příběhy, které Vás mohou inspirovat. O tom, v čem nám koučink může být
v životě užitečný a kam zaměřit v osobním rozvoji svou pozornost a mnoho dalšího,
přednáší profesionální koučka Ing. Jana Hamplová, PCC.
19.5. 16.30 | Přednáškový sál

Děti jsou taky lidi | O výchově, respektu a úctě, o svobodném
vzdělávání a o tom, jak naše vlastní dětství ovlivňuje naše rodičovství. Přednáší
Zdeňka Šíp Staňková. Ve spolupráci s Lesním klubem Na paloučku.
Vstupenky na www.klubnapaloucku.cz nebo na místě.
23.5. 18.15 | Přednáškový sál
KNIHOVNA

Večer reprodukované vážné hudby:

světová adagia v úpravě a podání Herberta von Karajana
a Berlínské ﬁlharmonie. Večerem provází Jan Bučina.

27.5. 18.00 | Přednáškový sál

2+KK - Knihovnické křeslo pro dva:

KNIŽNÍ NOVINKA - JO NESBØ:

KRÁLOVSTVÍ - NOVÉ VYDÁNÍ

Do zapadlé vsi v norských horách se z ciziny vrací zdejší rodák Carl
Opgard a přiváží s sebou návrh na výstavbu luxusního wellness hotelu.
Jeho bratr Roy se těší, že v malém hospodářství, kde oba vyrůstali,
bude konečně živěji. Jenže Carl s sebou přináší také velké problémy
a jako vždy spoléhá na to, že starší sourozenec je za něj vyřeší.

KNIHOVINKA

hostem tentokrát bude Johana Fundová, spisovatelka a specialistka na sociální sítě,
autorka knih Devadesátky! a Hezký, ale narovnej se!. Hudební doprovod: děčínská
hudebnice Kristýna Petelová zahraje na saxofon. Moderuje Radek Kolínský.
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7.5. 9.15 | Výtvarná učebna 2. patro

Lapač snů: výtvarná dílna ke dni matek
Netradiční lapač snů, s korálky a peříčky, třeba ve tvaru srdce
nebo jak budete chít. Pro rodiče s dětmi. Vede Růžena Pekařová,
lektorka výtvarných kurzů. Cena: 100 Kč/os.

8.5. 10.00 | Mimo knihovnu

Lesní mysl: vycházka od knihovny
na Mariánskou louku s výkladem Jitky Kočové,
která nám vysvětlí, co je koncept Lesní mysli.

10.5. 15.30 | Mimo knihovnu

Procházka s architektem (16)
KNIHOVNA

Rozloučení na Komenského náměstí.. Rozloučení s městským architektem
Ondřejem Benešem na závěr jeho působení v Děčíně. Poslední procházka
se koná v rámci happeningu k rekonstrukci Komenského náměstí.
Vstup volný.

14.5. 11.00 | Výtvarná učebna

Vystoupení žáků Karla Suchánka
v Růžové zahradě v Salla Terrena

KNIHOVINKA

Akce se koná v rámci Historického zámeckého trhu.
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KNIŽNÍ NOVINKA - RENÉ GOSCINNY:

MALÝ MIKULÁŠ:
PŮVODNÍ KOMIKS - NOVÉ VYDÁNÍ

Věděli jste, že příběhy malého Mikuláše vznikly původně jako
komiks? Knižně dosud nevydané příběhy spatřily světlo světa v roce 1955 a s nimi i postavička malého Mikuláše. Vycházely na
pokračování v belgickém týdeníku Le Moustique.

duben

Výstava chodba 3. patro:

2022

Jak šel čas v nové knihovně – v září oslavíme 10 let v nové

budově, za tu dobu jsme pro vás připravili stovky akcí a zveme vás na malou
plakátovou výstavu našich aktivit.

Výstava chodba 2. patro:

Výstava prací dětí z MŠ Riegrova a Pohraniční
Kurzy a workshopy
pro Ukrajinské děti
(i rodiče)

Курси для дітей
(та дорослих)
з України

kreslení
keramika
výtvarka
čeština

малювання
кераміка
робимо з шкарпеток
чеська основи

KNIHOVNA

vzdelavani.dcknihovna.cz
PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN
Výstavy
chodba
3. patro

Nevidíme,
neslyšíme, ale
Překvapení
pod knihovnou

cítíme – svět hluchoslepých, ve spolupráci s Klubem přátel červenobílé hole.
V rámci
výstavy proběhne
6. dubna speciální
Žákovské
koncerty
pod knihovnou.
den pro školky/školy s názornými ukázkami
komunikace
a písma.- workshop.
Postcovidový
syndrom

- veselice k ukončení školního roku, pro rodiny s dětmi.

chodba
Fragmenty aut – Václav
2. www.dcknihovna.cz
patro
| www.facebook.com/mekdc

Hedrlín fotografie

KNIŽNÍ NOVINKA - TEREZA KOPECKÁ:

BERTA PUBERTA

Mít starší sestru, která se najednou začne podivně měnit, je pěkná
otrava! Protivná Albertýna chytla pubertu a naštvaná Apolenka je
přesvědčená, že hůř už být nemůže… Jak se asi za takovýchto doslova
bojových podmínek vydaří letošní pobyt ve stařičké Vile Augustě, kam
obě odjíždí s rodiči na jarní prázdniny? Rozhodně si jedna od druhé
nenechá nic líbit. V téhle „dívčí“ válce se zajatci neberou.

28.3.–1.4. Jeden svět pro školy –

KNIHOVINKA

Program
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KNIHOVINKA

KNIHOVNA

s sebou jen přezůvky, pohodlné oblečení, svačinu
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KNIŽNÍ NOVINKA - JONATHAN LITTELL:

LASKAVÉ BOHYNĚ - NOVÉ VYDÁNÍ

Může být tisíc stran téměř jednolitého textu plného suchých
historických fakt strhujícím čtením? Ano - francouzsky psaný román
Američana Jonathana Littella Les Bienveillantes, který čerpal inspiraci
z filmu Clauda Lanzmanna Šoa, je důkazem. Vyprávění přesvědčeného
nacisty a důstojníka SS Maximiliena Aueho, syna Němce a Francouzky,
nás provede několika různými dějišti druhé světové války.
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KŘÍŽEM KRÁŽEM

Program
Út 3. 5. Varhanní koncert - Pavel Černý
18:00 Kostel Povýšení sv. Kříže | 16. ročník Českého varhanního
festivalu | Přední český varhaník Pavel Černý představí tentokrát
kromě klasických varhanních autorů také skladby ukrajinských
skladatelů. | Vstupné: dospělí 200 Kč, studenti, senioři 160 Kč.
St 4. 5. Mladí ladí dětem
17:00 Knihovní sál | Interaktivní koncert s Oranem Etkinem,
držitelem ceny Grammy. Vhodné pro děti od 3 do 10 let.
Akce je součástí mezinárodního festivalu Mladí ladí jazz.
Vstupné: dospělí 130 Kč / děti 100 Kč.

ZÁMEK

Čt 5. 5. Beseda s Fedorem Gálem
15:00 Knihovní sál | Pozvání k debatě o současném dění přijal
politik, sociolog a spisovatel Fedor Gál. | Jednotné vstupné: 50 Kč.
Pá 6. 5. Vernisáž spolku Vincúch
18:00 zámecká galerie | Slavnostní zahájení výstavy výtvarných
děl spolku Vincúch z Valašských Klobouk. Výstava potrvá do
30. května. | Vstup volný.
Pá 6. 5. Degustace francouzských vín
18:30 Modrý sál | Velká zážitková degustace francouzských vín
a specialit. Pořádá společnost WINAM s.r.o. ve spolupráci se
Zámkem Děčín. Rezervace nutná. | Jednotné vstupné: 650 Kč.

Připravujeme výstavu:
Dějiny udatného národa českého
červen – srpen 2022
Unikátní výstava výtvarnice
a spisovatelky Lucie Seifertové.
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Květen 2022
So 7. 5. Speed dating - seznamovací večer
16:00, 18:00 Barokní sál | Společenský seznamovací večer pro
nezadané dámy i pány. | www.seznamovacivecer.cz/decin
Vstupné: 390 Kč.
Ne 8. 5. Den tance - taneční studio FRI.DA.
13:00–19:00 hlavní nádvoří, Knihovní sál | Společný tanec
flashmob, workshopy pro malé i velké, inspirativní taneční
představení S dovolením!| Vstupné od 13 let: 150 Kč.
51. ročník floristické soutěže pro studenty zahradnických škol
i profesionály v oboru. Letošním tématem je FOLKLÓR.
Vstup v pá 13. 5. volný, v so a ne 14. 5.–15. 5. v rámci Historického
trhu májového.
So14. 5. – ne 15. 5. Historický trh májový

ZÁMEK

Pá, so, ne 13. 5.– 15. 5. Děčínská kotva

So 9:00–19:00, ne 10:00–17:00 zámecké zahrady a nádvoří
Letošní Historický trh májový nás zavede do období
TŘÍ MUŠKETÝRŮ. Těšit se můžete na stánky s originálními
produkty a bohatým občerstvením, dobovou hudbu, kejklíře,
šermíře a tanečníky.
Vstupné: dospělí od 15 let 70 Kč / děti od 6 do 14 let, ZTP 50 Kč.
Vstupné platí na oba dva dny.

Připravujeme:
DEN MYSLIVOSTI | 11. 6. 2022
10:00–17:00 hlavní nádvoří
Zábava a poučení pro malé i velké.

www.zamekdecin.cz
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ZÁMEK

Historický trh májový
„Tři mušketýři“
So 14. 5. od 9:00–19:00 | ne 15.5. od 10:00–17:00
Vstupné: 70/50 Kč (platí pro oba dva dny).

Připravujeme:

Jaroslav Dušek - pá 1. 7. 2022
Bratrstvo kočičí pracky - Činoherák
so 2. 7. 2022
www.zamekdecin.cz
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KŘÍŽEM KRÁŽEM

KŘÍŽEM KRÁŽEM

KŘÍŽEM KRÁŽEM

SAUNOVÉ
C E R E M O N I Á LY
A Q U A PA R K D Ě Č Í N
Užijte si nekonečnou pohodu
v podobě zážitkového saunování
Uvolněte tělo i mysl
ÚTERÝ
17:30 • 18:30 • 19:30

PÁTEK
17:30 • 18:30 • 19:30

NUTNÁ REZERVACE: 412 704 218
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KŘÍŽEM KRÁŽEM

T. J. SOKOL MAXIČKY
ODDÍL SPARTAN OCR

OCR POBYTOVÝ
KŘÍŽEM KRÁŽEM

TÁBOR
30. 7. - 6. 8. 2022
POSLŮV MLÝN DOKSY
ZVEME HOLKY A KLUKY VE VĚKU OD 8 LET

UBYTOVÁNÍ V CHATKÁCH
STRAVA 5X DENNĚ, PITNÝ REŽIM ZAJIŠTĚN
CELOTÁBOROVÁ HRA NA TÉMA STŘEDOVĚK
TRÉNINKY ZAMĚŘENÉ NA PŘEKÁŽKOVÝ BĚH, VŠESTRANNOST
S SEBOU OBLEČENÍ A OBUV NA SPORT A DO PŘÍRODY, HYGIENICKÉ POTŘEBY, OČKOVACÍ
PRŮKAZ, KARTIČKA POJIŠTĚNCE, BEZINFEKČNOST
CENA 4 450 KČ

KONTAKT:
Martin Hendl, +420 775 707 676, registrace@sokolmaxicky.cz
www.sokolmaxicky.cz
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21. 5. 2022

Jedinečná noc
v Hopsáriu Děčín!

Cena 450,- Kč

en den
t i jed
tokrá spáním
n
e
t
iu,
pře
psár týdnu s
v
v Ho
Termín červenec:
18. – 22. 7. 2022

Termín srpen:
15. – 19. 8. 2022

Cena: 2 800 Kč

KŘÍŽEM KRÁŽEM

od 17:00 hod.

•
•
•
•
•

soutěže o ceny
výlety a naučné stezky
stezky odvahy
pohádky, hry, skotačení
strava (svačina, oběd, svačina)
celodenní pitný režim
• využití naší herny po celý týden

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

Pro více informací volejte 728 304 231
Centrum Pivovar Děčín, Sofijská 2, 405 02, Děčín VI |

hopsarium.decin | www.hopsarium.cz
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SPORT

GENERÁLNÍ
PARTNER

TITULÁRNÍ
PARTNER

HLAVNÍ
PARTNER

SPORT

13. - 15. 5.
DĚČÍN 2022

PARTNEŘI

14.5. | ÚSTECKÝ MAJÁLES 2022

Po dvou letech se do Ústí vrací tradiční hudební akce, která
pravidelně otevírá venkovní festivalovou sezónu. Prostory Letního
kina v Ústí nad Labem se opět rozezní hudbou a nechybět bude ani
doprovodný program. Na Majálesu vystoupí Will Eifell, Jakub Děkan
Band, Vojtaano, UDG, Tomáš Klus a Mirai. Vstupné v předprodeji
450 Kč.

POZVÁNKA

REGIONÁLNÍ
PARTNEŘI
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SPORT

PROŽIJTE
AKTIVNÍ LÉTO
NAPLNO S NAŠIMI
AKTIVITAMI

SPORT

• PADDLEBOARDUJ NA LABI
• SJEĎ NA KOLOBĚŽCE ZE SNĚŽNÍKU
ANEBO Z PANSKÉ SKÁLY (NEJDELŠÍ
SJEZD V ČR)
• VYLEZ NA DĚČÍNSKOU FERRATU
• PŮJČ SI ELEKTROKOLO NA STEZKU
I DO KOPCŮ
• FRČ NA IN-LINECH
• ZAVÝLEŤ NA LONGBOARDU
• PROJEĎ SE NA HOVERBOARDECH

OBJEDNÁVEJ
ON-LINE

V NAŠEM
E-SHOPU
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TIP NA VÝLET

NAUČNÁ STEZKA
POD VYSOKÝM
OSTRÝM

ZÁBAVA

V sobotu 9. dubna byla za přítomnosti vedení města Ústí nad Labem
i turistických nadšenců slavnostně otevřena nově zrenovovaná Naučná stezka
Pod Vysokým Ostrým, která vede od kaple sv. Anny v Brné ke hradu Střekov. Teď
v jarních dnech je ideální doba, kdy zrenovovanou stezku navštívit :).
Délka trasy je 8,5 km, ale je možnost
propojit ji se zelenou turistickou stezkou do
okruhu o celkové délce 12 km. Převýšení
na trase činí úctyhodných 417 m. První
naučná stezka zde vznikla již v roce 1986
a dnes se nachází na pozemcích patřících
rodu Lobkowiczů.
Celkem sedmnáct zastavení vás doprovodí
na cestě svahy labského údolí s jejich typickými stanovišti – lesy, skalními výchozy
a sutěmi a seznámí vás s jejich obyvateli.
Představí se vám také geologická minulost
údolí Labe i historie krajiny psaná lidmi.
Vystoupáte-li na vrchol Vysokého Ostrého,
za dobré viditelnosti odsud můžete obdivovat krásu okolních vrchů a hlubokého
kaňonu řeky Labe. Ukáže se vám Buková
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hora, Varhošť, Milešovka, Lovoš, Říp,
Bezděz, Ještěd, Sněžník i část Krušných hor.
Panely naučné stezky vám pomohou objevit mnoho zdejších zajímavostí, seznámí
vás s bohatstvím a půvaby této jedinečné
a přitom velmi blízké přírodní lokality. Trasa začíná v Brné u kaple sv. Anny a první
etapa vás provede Průčelskou roklí. Po vystoupání roklí minete Průčelský vodopád
a stezka vás zavede až na vrchol Vysokého
Ostrého (ten můžete, ale nemusíte pokořit).
Další výhled čeká nedaleko. Jedná se o startoviště paraglidů, které můžete při troše štěstí
potkat plachtit nad labským údolím. Stezka
pak pokračuje přes Novou ves k vyhlídce
Karla Hlaváčka a odtud k hradu Střekov, kde
také končí.
-es,vc-

ZÁBAVA

Osobně výlety testujeme
a hledáme pro vás ty nejlepší!

OTOČTE ENTER

NÁSLEDUJE

PŘÍLOHA DOMOVNÍČEK

