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Vážení a milí čtenáři,

byla jsem požádána, zda bych nenapsala 
úvodník do lednového čísla Enteru. Jde  
o první vydání v roce 2022, proto mi 
dovolte,  abych Vám ze všeho nejdřív 
popřála jen to dobré, hodně úspěchů a pře- 
devším zdraví. Uplynulý rok pro nikoho  
z nás nebyl jednoduchý, proto doufejme, 
že ten letošní bude lep-
ší. Že se vše začne vra- 
cet do normálních kolejí  
a my se budeme moci 
opět stýkat se svými  
nejbližšími, navštěvo-
vat koncerty, divadla, 
kina a jiné kulturní 
akce bez jakýchkoliv 
omezení.  Jako jedna 
ze zakladatelek Andělů 
bez křídel z. s. moc 
dobře vím, o čem píši. 

Jsme organizace, která 
pomáhá dětem s han- 
dicapem, spolupracu-
jeme s kroužkem 
Krůčky, okrajově se 
věnujeme i další charitě 
– spolupracujeme s DD v České Kamenici, 
snažíme se podporovat matky samoživi-
telky.  Velkou část našich aktivit pokrývá 
organizování akcí pro děti a jejich rodiče, 
případně nám další pořadatelé umožňují 
účast na jejich akcích, většinou formou 
výtvarných dílniček pro děti. V minulém 
roce jsme se mohli setkat na koncertu 
revival kapel na Bažantnici, ve spolupráci 
s Pivovarem Nomád jsme zorganizovali 
Kočkiádu, Bramboriádu a halloweenské 
dlabání dýní. A sportovci nás mohli potkat 

na každoročním Runštejnu. V rámci našich 
aktivit spolupracujeme s mnoha dobro-
volníky, místními hudebními kapelami, 
podnikateli a mnoha dalšími, bez jejichž 
pomoci by to nešlo. 

Nešlo by to ani bez podpory Města Děčín 
a jeho příspěvkových organizací. Ale 
především by to nešlo bez vás, lidí, kteří 

neváhají pomáhat. A to 
ani v této nelehké době, 
která mnohé z nás 
nějakým způsobem 
poznamenala. Přesto 
dál chodíte na naše 
akce, podporujete nás 
a pomáháte dětem, 
které neměly takové 
štěstí, aby se narodily 
zdravé. Ale s naší a Vaší 
pomocí je jejich život 
jednodušší. A veselejší.  
A za to Vám všem patří 
obrovský dík. Jste to Vy, 
kdo nás drží při životě, 
kdo je naším hnacím 
motorem a díky komu 
víme, že to všechno má 
cenu. A největší odmě-

nou je nám všem radost „našich“ dětí, 
když jim splníme sen, pomůžeme zařídit 
speciální ortézy nebo zaplatit nákladnou 
léčbu, na kterou stát nepřispívá, přestože 
nese výsledky.

Děkujeme Vám všem za přízeň a za nás 
za všechny přeji hodně zdraví, štěstí, lásky  
a prima setkávání v roce 2022. 

Klára Hozáková
Andělé bez křídelFo
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Jednou z novinek v HC Děčín je 
výpomoc posil z Chomutova. Jak 
si hráči v týmu sedli? Je to znát na 
sportovních výsledcích?
Hráči z Chomutova nám pomáhají na 
ledě, ale musím říct, že jsou to i dobří 
parťáci do kabiny. Prvních 5 utkání vyšlo 
až nad očekávání dobře, ale v posledních 
3 utkáních to nebylo úplně ono. V tabulce 
jsme se posunuli z posledního místa, což 
byl jednoznačný cíl.

Bude klub tuto výpomoc prodlužovat 
nebo se jedná o jednorázovou 
záležitost?
Jednáme o prodloužení spolupráce aspoň 

o jeden měsíc. Zápasů je ještě hodně a na- 
ším jednoznačným cílem je záchrana. Čeká 
nás ještě hodně práce. (V době vydání 
lednového Enteru došlo k prodloužení 
spolupráce o další měsíc - pozn.red.).

Nedávno jste slavili velký úspěch 
mládeže, konkrétně 4. třídy, která 
vyhrála prestižní turnaj v ma-
ďarském Dunaújvárose. Kolik týmů 
a z jakých zemí se turnaje zúčastnilo? 
Celkem se turnaje zúčastnilo 14 týmů 
z Maďarska, Rumunska, Slovinska, Slo-
venska a České republiky. Je to jeden  
z největších a nejprestižnějších turnajů 
v Evropě v této kategorii, kterého jsme 

HC Děčín se již delší dobu potýká s nedobrými výsledky. Proto byli do klubu 
přizváni hokejisté z Chomutova, aby našemu mužstvu dopomohli k lepším 
výkonům. Spolupráce je zatím vcelku úspěšná a chomutovští se na děčínském 
ledě ještě nějakou dobu zdrží. Na to, jak spolupráce probíhá nejen na ledě, 
jsme se zeptali manažera klubu Jana Havlíčka a kapitána týmu A mužstva 
Daniela Volrába. 
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pravidelní účastníci a podařilo se nám ho 
vyhrát za poslední 4 roky již podruhé.

Jak probíhal boj o vítězství?
Ve finálovém utkání se nám podařilo 
poměrně rychle soupeři odskočit a rozdíl 
branek navyšovat. Mnohem těžší byla 
semifinálová bitva s druhým českým 
zástupcem Pilsen Wolves, která skončila 
těsným rozdílem 5:4.

Chystáte pro letošní rok nějaké 
novinky, ať už v rámci klubu nebo  
v rámci zimního stadionu?
U zimního stadionu bychom rádi nahradili 
dosluhující kondenzátor v technologii 
chlazení, což by přineslo i ekonomické 
úspory a technologické zlepšení. V klubu 
plánujeme v průběhu ledna spuštění 
nového webu a také chceme spustit 
klubovou aplikaci KIS pro lepší komunikaci 
s rodiči a hráči. Pro hráče HC Děčín bychom 
rádi vytvořili další prostor pro individuální 
rozvíjení dovedností a především práci  
s hokejkou - stickhandling arénu.

Kapitán A mužstva Daniel Volráb:
Jak z pozice kapitána vnímáte cho-
mutovské posily?
Určitě nám pomohly na ledě k lepším 
výsledkům a výkonům. Jedná se o zkušené 
hráče, kteří nám pomáhají i mimo led.

Když byste měl vyjmenovat silné 
stránky týmu, jaké by to byly?
Jsme poměrně mladé mužstvo, které 
teprve získává zkušenosti. Pro celou 
řadu hráčů je to první sezóna mezi 
dospělými. Jsem proto rád, že příchodem 
chomutovských hráčů jsme získali 
potřebné zkušenosti a můžeme se od 
nich učit. Zároveň se zkvalitnily a vyrovnaly 
všechny útočné formace. 

Jak vnímáte změnu trenéra?
Pan Kýhos je velice zkušený trenér, který 
vnesl do tréninku i do hry nové prvky. 
Výsledky jsou především o hráčích a je 
potřeba plnit ještě více v utkání stanovenou 
taktiku. Pokud se toho držíme, jsme 
schopni hrát vyrovnaná utkání s každým 
soupeřem, což se ukázalo v průběhu 
prosince. 

Fanoušek HC Děčín Jan Šidlák:
Jak vnímáte změny v mužstvu v té-
to sezóně? Je pro vás nyní fandění 
atraktivnější?
Změny vnímám určitě pozitivně, ale 
mužstvo k nim dovedlo poslední místo  
v tabulce. Posily z Chomutova jsou 
pro diváky a fanoušky určitě lákadlem, 
návštěvnost se lehce zvedla. Ale Děčín by 
měl hrát výš a ne o záchranu. 
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Rozšiřujeme tým.
Práce je u nás dost.

Jsi...
Zedník?
Pokrývač?
Ozvi se nám.

Sejmi mě

Chcete vědět více o firmě 
STAVBY JOŽÁK?

Přečtěte si o nás článek 
v příloze Domovníček 
z druhé strany Enteru.

www.stavbyjozak.cz
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TÝDEN HOKEJE V HC DĚČÍN
V úterý 25.1. od 16:00 hod. budou 
mít všechny děti bez rozdílu 
dovednosti bruslení jedinečnou 
možnost vyzkoušet si zdarma, 
jaké to je být hokejistou. HC Děčín 
ve spolupráci s Českým hokejem 
pořádá na zimním stadionu v Děčíně 
akci v rámci Týdne hokeje. Kromě 
zážitku v podobě prvních krůčků 
na ledě si každé dítě navíc s sebou 
domů odnese zajímavý hokejový 
dárek. 

Týden hokeje je série sportovních akcí 
pro děti ve věku 4 – 8 let a jejich rodiče, 

kterým se naskytne unikátní příležitost 
seznámit se s hokejovým prostředím. Pro 
děti je připraven zábavný program na ledě 
i mimo něj, rodiče zde získají podrobné 
informace o tom, co obnáší mít doma 
malého hokejistu a jaký je přínos ledního 
hokeje pro fyzický a osobnostní rozvoj dětí.

V rámci projektu Pojď hrát hokej se 
doposud uskutečnilo osm Týdnů hokeje, 
kterých se zúčastnilo 30 000 dětí. V září 
2016 se konal Týden hokeje pouze na 
omezeném počtu zimních stadiónů. Od 
ledna 2017 se pak Týden hokeje rozšířil do 
celé České republiky a pravidelně se koná 
na více než 140 místech. Více informací 
o této akci se můžete dozvědět na www.
pojdhrathokej.cz. 

A co by si měly děti na akci přinést  
s sebou? Postačí brusle, helma a rukavice 
(helma i rukavice mohou být lyžařské). 
Hodí se také chrániče loktů a kolen. Brusle  
i helmu bude případně možné zapůjčit 
také na místě. Pro účastníky Týdne hokeje 

je pak připravena ještě další výhoda. Každé 
dítě, které se na akci přihlásí do projektu 
Pojď hrát hokej a klub ho následně 
zaregistruje do Českého hokeje (Český 
svaz ledního hokeje z. s.), získá poukaz 
v hodnotě 1500 Kč na nákup hokejové 
výstroje značky CCM.                              -es, zja-

Rozšiřujeme tým.
Práce je u nás dost.

Jsi...
Zedník?
Pokrývač?
Ozvi se nám.

Sejmi mě

Chcete vědět více o firmě 
STAVBY JOŽÁK?

Přečtěte si o nás článek 
v příloze Domovníček 
z druhé strany Enteru.

www.stavbyjozak.cz





Kingsman: První mise (v anglickém originále The King’s Man) je historický 
a špionážní film Matthewa Vaughna. Vaughn film také produkoval  
a společně s Karlem Gajduskem napsal scénář. Jedná se o prequel k filmové sérii 
Kingsman, která se volně inspirovala stejnojmennou knižní komiksovou sérií 
od Dava Gibbonse a Marka Millara.Po snímku Wonder Woman (2017) se jedná  
o druhý komiksový celovečerní film, který je zasazen do období první světové 
války. Do hlavních rolí byli obsazeni Ralph Fiennes, Gemma Artertonová, Rhys 
Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, Djimon 
Hounsou a Charles Dance. Film měl být původně v kinech uveden již v listopadu 
2019. Tvůrci premiéru posunuli nejdříve na únor 2020, pak na září 2020 a dále 
na únor 2021. Oficiální premiéra pak proběhla až 22. prosince 2021 v amerických 
a 26. prosince 2021 v britských kinech. Nyní konečně dorazila i do našich kin. 

Premiéra 6.1. 
Více na str. 17
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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

Děkujeme Vám  
za spolupráci v roce 2021  

a přejeme šťastný  
a úspěšný rok 2022

REKOMA s.r.o.® 
Tým Rehabilitace Děčín

AMBULANTNÍ REHABILITACE
• fyzioterapie • elektroléčba • vodoléčba

DÁLE NABÍZÍME:
• terapie rázovou vlnou • kraniosakrální terapie

• manuální lymfodrenáž • hipoterapie

www.rekoma.cz



Mladá žena s typicky vyfoukanými plavými vlasy a smutným pohledem hledí 
sama na sebe do zrcadla a v jednu chvíli si s bolestným výrazem položí ruku na 
čelo. Na prsteníčku se skví známý prsten s velkým modrým safírem, obklopeným 
diamanty. Zásnubní prsten, který dnes nosí vévodkyně z Cambridge a který kdysi 
patřil právě této ženě – matce prince Williama. Tato scéna je jednou ze scén z 
filmu Spencer, kde bude herečka Kristen Stewart znovu přesvědčovat o svých 
velkých hereckých kvalitách. A tentokrát si zahraje samotnou princeznu Dianu! 
Životopisný snímek Spencer pak bude pojednávat o víkendu během vánočních 
svátků zkraje devadesátých let, kdy si Diana uvědomila, že její manželství s 
princem Charlesem nemá budoucnost a definitivně se rozhodla zažádat o rozvod. 
Film, který režíroval Pablo Larraín, se natáčel od ledna do dubna minulého roku, 
a to ve Velké Británii a v Německu. V hlavních rolích se vedle Kristen Stewart 
objeví také Sally Hawkins, Jack Farthing, Sean Harris, Timothy Spall, Stella Gonet, 
Thomas Douglas, Amy Manson, Richard Sammel, Ryan Wichert a další. 
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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

Děkujeme Vám  
za spolupráci v roce 2021  

a přejeme šťastný  
a úspěšný rok 2022

REKOMA s.r.o.® 
Tým Rehabilitace Děčín

AMBULANTNÍ REHABILITACE
• fyzioterapie • elektroléčba • vodoléčba

DÁLE NABÍZÍME:
• terapie rázovou vlnou • kraniosakrální terapie

• manuální lymfodrenáž • hipoterapie

www.rekoma.cz

Premiéra 20.1. 
Více na str. 20
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So 8.1. 15.00
17.30
20.00

Velký červený pes Clifford
Krotitelé duchů: Odkaz | dabing
Kingsman: První mise

So 15.1. 15.00
17.00
20.00

Velký červený pes Clifford
Spider-Man: Bez domova | dabing
Vřískot | horor

Po 3.1. Benedetta19.00

Po 10.1. Síla | dokument19.00

So 1.1. Šťastný nový rok 2
Popelka | Opera MET

16.00
18.45

St 5.1. Spider-Man: Bez domova | dabing
Šťastný nový rok 2

17.00
20.00

St 12.1. Spider-Man: Bez domova | dabing
Matrix Resurrections

17.00
20.00

Ne 2.1. Tři přání pro Popelku
Šťastný nový rok 2
Spider-Man: Bez domova | titulky

15.00
17.30
20.00

Ne 9.1. Velký červený pes Clifford
Krotitelé duchů: Odkaz | dabing
Kingsman: První mise

15.00
17.30
20.00

Út 11.1. Karel | dokument
Tři přání pro Popelku
Spider-Man: Bez domova | titulky

10.00
17.30
20.00

Čt 6.1. Krotitelé duchů: Odkaz | titulky
Kingsman: První mise

17.30
20.00

Čt 13.1. Je suis Karl
Vřískot | horor

17.30
20.00

Pá 7.1. Velký červený pes Clifford
Kingsman: První mise

17.30
20.00

Pá 14.1. West Side Story
Vřískot | horor

17.00
20.00

Út 4.1. Spider-Man: Bez domova | dabing
Matrix Resurrections

17.00
20.00



KINO SNĚŽNÍK  – KALENDÁŘ PŘEDSTAVENÍ

K
IN

O

15

Po 17.1. Kryštof19.00

Po 24.1. Salvator Dalí: Raná léta | dokument19.00

St 26.1. Ivan Mládek | koncert z Le Garage Noir19.00

Po 31.1. C’mon C’mon19.00

Pá 21.1. Druhá tráva | koncert z Le Garage Noir19.00

St 19.1. Šťastný nový rok 2
Kingsman: První mise

17.30
20.00

Čt 27.1. Moje krásná příšerka
Morbius | titulky

17.30
20.00

Ne 16.1. Zpívej 2
Je suis Karl
Vřískot | horor

15.00
17.30
20.00

So 22.1. Hranice odvahy
Srdce na dlani
Spencer

15.00
17.30
20.00

Ne 23.1. Hranice odvahy
Srdce na dlani
Spencer

15.00
17.30
20.00

Ne 30.1. Moje krásná příšerka
Morbius | dabing
Ulička přízraků

15.00
17.30
20.00

Út 25.1. Deníček moderního fotra
Srdce na dlani
Spencer

10.00
17.30
20.00

Út 18.1. Krotitelé duchů: Odkaz | titulky
Vřískot | horor

17.30
20.00

Čt 20.1. Srdce na dlani
Spencer

17.30
20.00

Pá 28.1. Morbius | dabing
Ulička přízraků

17.30
20.00

So 29.1. Moje krásná příšerka
Rigoletto | Opera MET

15.00
18.45



2., 11. 1. | ne /15.00/ út /17.30/TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU     
POHÁDKA / RODINNÝ / FANTASY 

Norsko, Litva / 2021 / premiéra / 87' / dabing / 120,- Kč  
Podle filmové pohádky “Tři oříšky pro Popelku” Františka Pavlíčka  
a Václava Vorlíčka. Každá legenda má své následovníky. Nové zpracování 
legendární pohádky. Severská pocta české filmové klasice přináší její 
moderní velkolepou verzi. Režie: Cecilie A. Mosli. Hrají: Astrid S, aj.

USA / 2021 / repríza / 148' / tit., dab. / 130,-Kč,  děti 110,- Kč 
Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena totožnost Spider-Mana  
a náš dobrý soused již nedokáže oddělit svůj běžný život od riskantního 
života superhrdiny. Režie: J. Watts. Hrají: T. Holland, Zendaya,  
M. Tomei, B. Cumberbatch, J. Foxx, A. Molina, aj.

2., 4., 5., 11., 12., 15. 1. | ne /20.00/  
út, st /17.00/ út /20.00/ st, so /17.00/ 

SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA    
DOBRODRUŽNÝ / AKČNÍ / SCI-FI 

= JE VELKÁ ŠKODA TENHLE FILM NEVIDĚT! ENTER DOPORUČUJE :)

ČR / 2021 / premiéra / 93' / 130,- Kč  
Příběh dlouho očekávaného snímku začíná tím, že Marek (Ján Koleník) 
požádá o ruku Hanu (Táňa Pauhofová). Následující děj se točí kolem 
jejich svatby u „československého“ moře v malebném Chorvatsku. 
Režie: J. Kroner. Hrají: E. Vášáryová, T. Pauhofová, aj.

1., 2., 5., 19. 1. | so /16.00/  
ne /17.30/ st /20.00/ st /17.30/

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2   
KOMEDIE / ROMANTICKÝ 

Prosíme, mějte u sebe při návštěvě kina respirátor. 
Podmokelská 24, Děčín IV - www.kinosnezik.cz

tel.: 412 531 431 - Po-Ne 15.00-20.00 
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6., 8., 9., 18. 1. | čt, so, ne, út /17.30/KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ     
KOMEDIE / SCI-FI / AKČNÍ 

USA / 2021 / premiéra / 123' / tit., dab. / 130,-Kč. Režisér J. Reitman  
a producent I. Reitman uvádějí další kapitolu z původního příběhu 
Krotitelů duchů. Ve filmu se přestěhuje svobodná matka se svými dvěma 
dětmi na maloměsto, kde společně objeví svoje spojení s původními 
krotiteli duchů a tajemný odkaz. Režie: J. Reitman. Hrají: F. Wolfhard, aj.

3. 1. | po /19.00/BENEDETTA 
DRAMA / HISTORICKÝ / ROMANTICKÝ

F / B / NL / 2021 / repríza / 127' / titulky / 15+ / 100,- Kč
Schopnost konat zázraky vynese charismatické Benedettě koncem  
17. století výsadní postavení v toskánském klášteře. Když její slabost 
pro mladou a živelnou Bartolomeu přeroste v nespoutanou vášeň. 
Režie: P. Verhoeven. Hrají:  V. Efira, Ch. Rampling, D. Patakia, aj.

USA / 2020 / premiéra / 131' / 15+ / tit. / 130,- Kč  
Zatímco se sebranka nejhorších tyranů a geniálních zločinců 
připravuje rozpoutat válku, jež má zahubit miliony lidí, jeden 
muž musí vyhrát závod s časem a zastavit je. Režie: M. Vaughn.  
Hrají: G. Arterton, M. Goode, A. Taylor-Johnson, aj.

6. – 9., 19. 1. | čt, pá, so, ne, st /20.00/KINGSMAN: PRVNÍ MISE   
AKČNÍ / DOBRODRUŽNÝ / KOMEDIE 

= JE VELKÁ ŠKODA TENHLE FILM NEVIDĚT! ENTER DOPORUČUJE :)

USA / 2021 / repríza / 148' / titulky / 12+ / 130,- Kč 
Již téměř dvacet let žije Neo (Keanu Reeves) zdánlivě poklidný život 
jako Thomas A. Anderson v San Franciscu. Navštěvuje terapeuta, který 
mu předepisuje modré pilulky. Režie: L. Wachowski. Hrají: K. Reeves, 
Carrie-Anne Moss, N. Patrick Harris, Y. Abdul-Mateen II, aj.

4., 12. 1. | út, st /20.00/MATRIX RESURRECTIONS   
AKČNÍ / SCI-FI
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11. 1. | út /10.00/KAREL    
DOKUMENTÁRNÍ 

ČR / 2020 / repríza / 127' / 50,- Kč 
Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled do 
soukromí a do duše Karla Gotta. Renomovaná režisérka Olga Malířová 
Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého jednoho roku.  
Režie: O. Malířová Špátová. Hrají: K. Gott

7. – 9. 15. 1. | pá /17.30/  
so, ne, so /15.00/

VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD    
KOMEDIE, RODINNÝ 

USA /2022 / premiéra / 96' / dabing / 130,- Kč, děti 110,- Kč  
Když si ho Emily pořídila, byl Clifford malé, roztomilé a červené štěně. 
Přes noc se z něj ovšem stal obrovský hafan. A když říkáme obrovský, 
myslíme tím, že na výšku měří skoro tři metry. Režie: W. Becker.  
Hrají: D. Camp, J. Whitehall, I. Wang, J. Cleese, S. Guillory, aj.

ČR, Německo / 2022 / premiéra / 126' / 15+ / tit. / 120,- Kč 
Mladá dívka Maxi unikne smrti při teroristickém útoku. Výbuch ji 
vezme téměř vše co má. Domov, matku, sourozence. Její život je  
v troskách. Režie: Ch. Schwochow. Hrají: L. Wedler, J. Niewöhner,  
M. Peschel, E. Hasanović, A. Fialová, F. Geffrier, aj.

13., 16. 1. | čt, ne /17.30/JE SUIS KARL     
DRAMA / THRILLER 

= JE VELKÁ ŠKODA TENHLE FILM NEVIDĚT! ENTER DOPORUČUJE :)

ČR / 2022 / premiéra / 92' / 12+ / 110,- Kč  
Kamil Fila je otec, filmový publicista, zastánce progresivních hodnot  
a genderové rovnosti. Ve virtuálním prostoru vystupuje jako neúnavný 
diskutér a bojovník za spravedlivější společnost, v soukromí prožívá 
bolestné rozpory mezi svým přesvědčením a jednáním. Režie: M. Mareček.

10. 1. | po /19.00/SÍLA    
DOKUMENTÁRNÍ 
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16. 1. | ne /15.00/ZPÍVEJ 2    
ANIMOVANÝ / KOMEDIE / RODINNÝ 

USA / 2021 / repríza / 110' / dabing / 130,- Kč, děti 110,- Kč 
Velké sny a ještě větší hudební hity. To je svět Bustera Moona, 
odvážného koaláka, který se odhodlal uspořádat největší talentovou 
show. Režie: G. Jennings. Hrají: hlasy v českém znění: L. Bouček,  
E. Farna, Z. Chlopčík, P. Soukup, aj.

13. – 16., 18. 1. | čt, pá, so, ne, út /20.00/VŘÍSKOT     
HOROR 

USA /2022 / premiéra / 114' / titulky / 15+ / 130,- Kč  
25 let po brutálních vraždách v městečku Woodsboro se na scéně 
objevuje nový vrah, který si nasadil na obličej kultovní bílou masku. 
Tentokrát se zaměří na teenagery, oživí tím dávno pohřbenou noční 
můru. Režie: M. Bettinelli-Olpin, T. Gillett. Hrají: N. Campbell, aj.

ČR, Slovensko / prem. / 2022 / 101' / 12+ / 100,- Kč. 
Kryštof uprchl nejen pro víru k Bohu, ale i před konflikty s otcem a poli-
tickými poměry po únorovém puči. Vedle mnišského života je také jed- 
ním z posledních článků řetězu, který převádí uprchlíky přes hranice. 
Režie: Z. Jiráský, Hrají: M. Bukovjan, aj.

17. 1. | po /19.00/KRYŠTOF      
DRAMA

= JE VELKÁ ŠKODA TENHLE FILM NEVIDĚT! ENTER DOPORUČUJE :)

USA / 2021 / premiéra / 156' / titulky / 130,- 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.

14. 1. | pá /17.00/WEST SIDE STORY    
MUZIKÁL / DRAMA 
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MICHAEL KEATON SE PŘIPOJUJE 
K BATGIRL
Natáčení komiksového snímku Batgirl od studia Warner Bros. je 
aktuálně v Londýně v plném proudu a nyní přichází zásadní zpráva 
nejen pro fanoušky DCU. Do role Bruce Wayna / Batmana se totiž 
v chystaném filmu znovu vrací herec Michael Keaton, jenž bude 
sekundovat herečce Leslie Grace v titulní roli Batgirl. 
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22., 23. 1. | so, ne /15.00/HRANICE ODVAHY   
RODINNÝ / VÁLEČNÝ / DOBRODRUŽNÝ 

Norsko /2022 / premiéra / 95' / dabing / 109,- Kč 
Píše se podzim roku 1942 a přestože okupované Norsko strádá vlivem 
materiálního nedostatku a válečných restrikcí, desetiletá Gerda a její 
bratr Otto se těší na (jakkoli skromné) Vánoce. Režie: J. Helgeland.  
Hrají: A. Sofie Skarholt, Bo Lindquist-Ellingsen, S. Steine, aj.

20., 22., 23., 25. 1. | čt, so, ne, út /17.30/SRDCE NA DLANI    
KOMEDIE 

ČR /2022 / premiéra / 95' / 140,- Kč 
Komedie od tvůrců hitu ŽENY V BĚHU. 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. Režie:  
M. Horský. Hrají: V. Polívka, E. Balzerová, M. Ruml, J. Pidrmanová, aj.

Španělsko / 2018 / premiéra / 65' / titulky / 12+ / 100,- Kč 
Tvůrci filmu Salvador Dalí: Hledání nesmrtelnosti přináší další pohled 
na fenomenálního umělce. Dokument Salvador Dalí: Raná léta 
představí skrze dosud neviděné záběry klíčové aspekty Dalího mládí 
v letech 1904 až 1929. Režie: D. Pujol.

24. 1. | po /19.00/SALVADOR DALÍ: RANÁ LÉTA     
DOKUMENTÁRNÍ

= JE VELKÁ ŠKODA TENHLE FILM NEVIDĚT! ENTER DOPORUČUJE :)

USA, VB /2022 / prem. / 117' / titulky / 15+ / 130,- Kč. Během 
vánočních svátků s královskou rodinou na panství Sandringham 
v anglickém Norfolku se Diana Spencer, potýkající se s duševními 
problémy, rozhodne ukončit své deset let trvající a dávno vychladlé 
manželství s princem Charlesem. Režie: P. Larraín. Hrají: K. Stewart, aj.

20., 22., 23., 25. 1. | čt, so, ne, út /20.00/SPENCER  
ROMANTICKÝ / DRAMA / BIOGRAFIE 
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27., 28., 30. 1. | čt /20.00/ pá, ne /17.30/MORBIUS     
THRILLER / AKČNÍ 

USA / 2022 / prem. / tit., dab. / 108' / 12+ / 130,- Kč. Na stříbrné 
plátno přichází jeden z nejpodmanivějších a nerozporuplnějších hrdinů 
filmového světa značky Marvel, jehož představitelem je Oscarem 
oceněný Jared Leto, který se ve snímku mění v charismatického 
antihrdinu Michaela Morbiuse. Režie: D. Espinosa. Hrají: J. Leto, aj.

25. 1. | út /10.00/DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA     
KOMEDIE 

ČR / 2021 / repríza / 97' / 60,- Kč. V nové české komedii podle 
stejnojmenného knižního bestselleru Dominika Landsmana se  
v hlavních rolích představí Jiří Mádl a Tereza Ramba. Někdy vás život 
náhodně dostane do situace, kterou nečekáte, ale musíte se s ní 
vyrovnat jako chlap! Režie: J. Haluza. Hrají: J. Mádl, T. Ramba, aj.

USA /2022 / premiéra / 150' / titulky / 15+ / 130,- Kč  
V kriminálním dramatu se představuje Bradley Cooper jako mladý 
ambiciózní umělec s nadáním zmanipulovat lidi díky vhodně zvoleným 
slovům, který se spojí s psychiatričkou (Cate Blanchett), která je však 
mnohem nebezpečnější než on sám. Režie: G. del Toro. Hrají: B. Cooper, 
aj.

28., 30. 1. | pá, ne /20.00/ULIČKA PŘÍZRAKŮ      
THRILLER / DRAMA / KRIMINÁLNÍ 

= JE VELKÁ ŠKODA TENHLE FILM NEVIDĚT! ENTER DOPORUČUJE :)

Rusko /2022 / premiéra / 100' / dabing / 130,- Kč, děti 110,- Kč 
Princezna Barbara není žádné uťápnuté stvoření a nenechá si od 
tatínka krále nic přikazovat. Natož pak, když zjistí, že krále drží v hrsti 
zloduch, který mu ukradl zázračný lektvar. Jako správná rebelka  
se rozhodne z paláce utéct. Režie: M. Volkov.

27., 29., 30. 1. | čt /17.30/ so, ne /15.00/MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA    
ANIMOVANÝ / RODINNÝ 
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PREMIÉRA ČTVRTÉHO JOHNA WICKA 
SE ODKLÁDÁ
Studio Lionsgate oznámilo odklad premiéry čtvrtého dílu z května 
2022 až na březen 2023. Důvodem přesunu premiéry se zdá být 
květnová premiéra několikrát odkládaného akčňáku Top Gun: 
Maverick a Lionsgate nechce bojovat o diváky. Jako další důvod se 
traduje to, že produkce čtvrtého Johna Wicka ještě není zcela u konce.
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Mimořádná událost, Vem si mě, Tajemství 

staré bambitky 2, Smrt na Nilu, ad.

SMRT NA NILU

Kino Sněžník - www.kinosneznik.cz
tel.: 412 531 431 - Po-Ne 15.00-20.00

Kontakt:

31. 1. | po /19.00/C’MON C’MON     
DRAMA 

USA /2022 / premiéra / 108' / titulky / 100,- Kč 
Život trochu osamělého rozhlasového novináře Johnnyho (Joaquin 
Phoenix) se na moment zastaví, když se musí postarat o svého malého 
a podivínského synovce Jesseho. Režie: M. Mills. Hrají: J. Phoenix,  
G. Hoffmann, W. Norman,

= JE VELKÁ ŠKODA TENHLE FILM NEVIDĚT! ENTER DOPORUČUJE :)
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SEZÓNA 2021/22
NEJVĚTŠÍ OPERNÍ HVĚZDY  
VE VAŠEM KINĚ

www.metopera.cz

USA / 2022 / přímý přenos / 95' / titulky / 300,- Kč 
Massenetova opera Cendrillon – Popelka – v pohádkové režii Laurenta Pellyho se 
dočkala zbrusu nového anglického překladu. Ve zkrácené verzi, která trvá hodinu a půl, 
zpívá oslnivá mezzosopranistka Isabel Leonard titulní roli chudé dívenky, která přišla 
ke štěstí. Pod taktovkou maestra Emmanuela Villaumea dále zazáří mezzosopranistka 
Emily D’Angelo v roli Prince. Režie: L. Pelly. Hrají: I. Leonard, J. Pratt, E. D’Angelo, aj.

USA / 2022 / přímý přenos / 190' / titulky / 300,- Kč  
Režisér Bartlett Sher, držitel ceny Tony, vytvořil 
odvážné nové pojetí Verdiho nesmrtelné tragédie. 
Přesunul děj opery do Evropy 20. let minulého století 
na artdecovou scénu z dílny Michaela Yeargana a do 
elegantních šatů kostýmní výtvarnice Catherine Zuber. 
Režie: B. Sher. Hrají: P. Beczała, Q. Kelsey, R. Feola,  
V. Abrahamyan, A. Mastroni, aj.

POPELKA / JULES MASSENET 
Sobota 1. 1. /18.45/ 

RIGOLETTO / GIUSEPPE VERDI 
Sobota 29. 1. /18.45/ 
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Leden

Lobby Hero

Bratrstvo kočičí pracky

Divadlo Petra Bezruče: Špinarka26. 1.

31. 1.

29. 1.

Den člověka28. 1.

2. repríza

Nejen pro děti

Nejen pro děti

Inscenované čtení

Host

Anšlus25. 1.

Pábitelé24. 1.

Den člověka

Malý princ

Americký bizon

Konference ve Wannsee

Heda Gablerová11. 1.

19. 1.

15. 1.

14. 1.

20. 1.

Anšlus16. 1.

Změna programu vyhrazena.

cinoherak.cz
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SYMPHONIC ROCK SHOW 
SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE

Volná. Vážení diváci, jde o náhradní termín několikrát posunuté koncertní show. 
Zakoupené vstupenky zůstávají platné.
"Hudební světelná symfonicko-rocková show" ve velkolepém obsazení zpěváků 
Kristi Saňková a Marek Olbrzymek, souboru Q VOX a Severočeské filharmonie  
Teplice s dirigentem Milošem Machkem.
Three Graces - dívčí vokální trio, Klára Berisha, Klára Hromádková, Kristi Saňková, 
Q VOX  - mužské vokální kvarteto, Petr Julíček - tenor, Tomáš Badura – tenorbaryton,
Tomáš Krejčí - baryton, Aleš  Procházka – bas, Antonín Mühlhansl - saxofon, Jiří 
Sova - kytara, SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE. Miloš Machek - dirigent  
a moderátor.
Vstupné: 390, 370, 350, 290,- Kč.

st 19.1.
19:00 

JAK JSEM SE ZTRATIL ANEB  
MALÁ VÁNOČNÍ POVÍDKA  
LUDVÍK AŠKENAZY | DIVADLO V DLOUHÉ

Divadelní revue nejen pro ty, kdo byli mladí v 60. Letech. Představení, které vám 
spolehlivě prodlouží vánoční náladu.
Režie: Jan Borna. Účinkují: Pavel Tesař, Jan Vondráček, Peter Varga, Pavel Neškud-
la, Čeněk Koliáš, Martin Veliký, Martin Matejka,  Magdalena Zimová, Klára Oltová,  
a další. Pro děti od 5 do 105 let.
Vstupné: 300, 270, 240, 200,- Kč.
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17:00 



čt 20.1.
19:00 

Režie: Martin Vokoun. Hrají: Anna Stropnická / Jaroslava Košková, Otakar Brousek 
ml. / Ondřej Volejník, Klára Cibulková / Miluše Bittnerová, Václav Werner Kraus.
Netradiční romantická komedie o tom, že láska je jenom jedna. On a ona. Tradiční 
manželský pár ve středním věku. Děti odrostly, odešly „do světa“ a do partnerského 
vztahu se vkrádá stereotyp. Pak se objeví Sylvie. Je krásná, mladá, oddaná a je s ní 
zábava. Je to totiž fenka toho nejroztomilejšího plemene, jaké si umíte představit.
Vstupné: 270, 240, 210, 200,- Kč.

SYLVIE  
ALBERT RAMSDELL GURNEY | AGENTURA FAMILIE

čt 20.1.
18:00 

Vernisáž výstavy děčínské výtvarné skupiny GRACE – Jarka Jelínková, Anna  
Kellerová, Julie Orságová, Věra Pešková. Výstava trvá do 13. 2. 2022. 
Vstup volný.

JDEME GRAFICKOU CESTOU  
FOYER DIVADLA

D2
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ZLATÝ ZVONEČEK   
KARLA VÁZLEROVÁ
DIVADELNÍ SPOLEK KAREL ČAPEK DĚČÍN

Derniéra. Hravá pohádka o věčném souboji dobra se zlem. 
Obsazení: Čára, lesní strašidlo - Martin Nedvěd. Kára, lesní strašidlo - Natálie 
Steklá. Morana, královna temna - Lída Panenková. Lesana, královna lesa - Julie Ste-
jskalová. Ťulík, čertík - Adéla Vázlerová. Otylka, služebná - Radka Hospůdková. Tem-
no, pomocník Morany - Láďa Puchýř. Lupínek, pomocník Lesany - Tomáš Řezníček.
Režie: Karla Vázlerová.
Vstupné: 50, 40, 30,- Kč. 
Sponzorem nedělních pohádek je Silisan spol. s r.o.

ne 23.1.
15:00 

st 26.1.
19:00 

Talentovaného houslistu mladé generace doprovodí oceňovaný soudobý skladatel. 
Program: G. Tartini – Sonáta g moll, Ďáblův trylek, A. Skoumal – Variace na cikánskou  
melodii pro housle a klavír, S. Prokofjev – Sonáta č. 2 D dur, op. 94a pro housle  
a klavír, B. Bartók – Rumunské tance, Sz 56, M. Ravel – Habanera, C. Franck – Sonáta 
A dur pro housle a klavír. Koncert podporuje Nadace Český hudební fond Praha. 
Podporuje Nadace ČESKÝ HUDEBNÍ FOND.
Sponzorem skupiny K je pan Valdemar Grešík.
Vstupné: 160 Kč.

ADAM SKOUMAL – KLAVÍR
MILAN AL-ASHHAB – HOUSLE   
4. KONCERT ABONENTNÍHO CYKLU KPH 21/22 

út 25.1.
19:00 

Hrají: Miroslav Donutil, Zuzana Kronerová a další.
Nejslavnější drama Arthura Millera. Requiem za sen jednoho obyčejného člověka, 
který se probouzí z třpytivého snu do nemilosrdného rána reality. Snu o úspěchu, 
popularitě, ocenění, naplnění, rodině jako z reklamy na životní pojištění.
Vstupné: 400, 370, 340, 250,- Kč. 

SMRT OBCHODNÍHO  
CESTUJÍCÍHO    
ARTHUR MILLER 
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ [DIVADLO ABC]

D1

28

D
IV

A
D

L
O

K



čt 27.1.
19:00 

Dokumentární fikce o ní / slzy na krajíčku místo kávy polykám / to víš, sny zůstanou / 
teď mi po zádech jak o závod tančí mráz / jak dlouho s ní dokážete držet krok  
v putyce? 
Režie: Tomáš Dianiška. 
Účinkují: Markéta Matulová, Kateřina Krejčí, Jakub Burýšek, Dušan Urban, Vojtěch 
Johaník, Julie Goetzová  a další.
Věru nevzali na konzervu, protože je příliš malinká. Nehodí se ani do sboru,  
na to má moc výrazný hlas. Věra žije v blbé době. Nezáleží na tom, jak zpíváte, ale 
jak jste politicky uvědomělá. Naštěstí talent se prosadí vždycky. Vydejme se sle-
dovat kariéru jedné z našich nejvýraznějších umělkyň. Naše „doku-fikční drama“  
je oslavou drzého big beatu, a především Věry, která svou tvorbou vzdorovala všem 
myslitelným stereotypům. Vypráví intimní portrét i epický příběh o nezávislosti, 
intrikách, odvaze a nezapomenutelné přítomnosti opravdové lásky.
Délka: 2 hodiny a 50 minut (včetně přestávky) 
Vstupné: 280, 250, 220, 200,- Kč.
Sponzorem D3 je Ing. Aleš Klaudy.
Sponzor Hotel Koruna.

ŠPINARKA  
TOMÁŠ DIANIŠKA | DIVADLO PETRA BEZRUČE

D3
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LAKOMEC  
MOLIÉRE | KALICH

Náhradní termín za listopad 2021 – platí abonentky na první polovinu 
sezóny a na celou sezónu. Nikoliv na druhou.
Úprava a režie: Jakub Nvota. Hrají: Pavel Zedníček, Ondřej Novák / Aleš Petráš, 
Marika Procházková, Roman Štabrňák / Lukáš Král, Sarah Haváčová, Jana Švando-
vá, Mojmír Maděrič, Kristián Kašpar, Zdeněk Palusga.
Délka: 2h 25min, s přestávkou.
Vstupné: 450, 420, 390, 250,- Kč.

st 2.2.
19:00 

PÁNSKÝ KLUB  
MATĚJ BALCAR | DIVADLO NA JEZERCE

KOMEDIE O EROTICKY ZÁVISLÝCH MUŽÍCH JE TERAPIÍ PRO VŠECHNY - ZVLÁŠŤ PRO 
TY, KTEŘÍ SI MYSLÍ, ŽE ŽÁDNOU TERAPII NEPOTŘEBUJÍ.
Režie: Matěj Balcar. Hrají: Kristýna Hrušínská, Milan Šteindler, Zdeněk Žák, Michal 
Stejskal/Daniel Šváb, Rudolf Stärz, Martin Leták.
Na sezení pro eroticky závislé se seznamuje majitel cykloservisu Eda s učitelem 
dějepisu a tělocviku Cyrilem, stárnoucím rockerem jménem GIGI, scenáristou na 
odpočinku Přemkem (RUDA STARZ) a mladým ajťákem Martinem. Terapii vede čer-
stvě dostudovaná a nezadaná Linda (KRISTÝNA HRUŠÍNSKÁ), pro kterou se setkání 
s partou rozličných mužských charakterů stává osudovým krokem nejen v profesní 
kariéře. Smát se přestanete až doma - možná.
Vstupné: 350, 320, 290, 200,- Kč.
Délka: cca 2 hodiny. 
Sponzor Děčínský stavební podnik s.r.o.

ne 30.1.
19:00 E

D1
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čt 10.2.
19:00 

Volná. Již téměř 16 let udivuje diváky svými neuvěřitelnými pěveckými,  
ale i hereckými výkony a nápady VOKÁLNÍ SESKUPENÍ 4TET. Tenor: David Uličník, 
baritone: 1 Jiří Korn, baritone: 2 Jiří Škorpík, bass: Dušan Kollár.
Délka pořadu: 100 min bez přestávky.
Vstupné: 790, 770, 750,- Kč.

4TET    
KONCERT, VERZE V

ne 13.2.
15:00

út 15.2.
19:00

Podle scénáře: Květy Kuršové. Hudba a texty písní: Marek Eben.
Režie: Zdeněk Tomeš.
Vstupné: 50, 40, 30,- Kč.
Sponzorem nedělních pohádek je Silisan spol. s r.o.

Každý chráníme svou rodinu. Režie: Filip Nuckolls. Hrají: Aleš Petráš, Lukáš Jůza, 
Martina Prášilová, Adrian Jastraban / Marek Pospíchal, Petr Halíček, Matouš Ruml, 
Irena Kristeková, Jakub Špalek, Jitka Nerudová, Tomáš Karger, Pavel Lagner.
Hra zkoumající dvojí pohled na historii a pohodlnost společnosti, která ignoruje 
i popírá nepříjemná fakta. Silná alegorie současnosti, kdy se do vedení dostávají 
politici typu Donalda Trumpa.
Délka: 1hod. 45 min., bez přestávky.
Vstupné: 300, 270, 240, 200,- Kč.
Sponzorem D3 je Ing. Aleš Klaudy.

VELRYBA LÍZINKA ANEB  
DOBRODRUŽSTVÍ V ČESKÝCH ŘEKÁCH 
DIVADLO KRAPET

PROTOKOL 
TRACY LETTS | DIVADELNÍ SPOLEK KAŠPAR  
/ DIVADLO V CELETNÉ

D3
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HLAVNÍ SPONZOŘI MĚSTSKÉHO DIVADLA DĚČÍN

GENERÁLNÍ PARTNER MĚSTSKÉHO DIVADLA DĚČÍN
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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
Pokladna divadla je otevřena:
PONDĚLÍ až PÁTEK 15.00 – 20.00 a VŽDY HODINU PŘED PŘEDSTAVENÍM 
tel.: 412 530 630.
Divadelní pub:
Místa rezervujte na čísle 770 100 562.
Pokud potřebujete další informace, spojte se mezi 8:00 a 14:00 s Lucií Ortovou, 
tel.: 608 891 865.

HLAVNÍ SPONZOŘI MĚSTSKÉHO DIVADLA DĚČÍN

GENERÁLNÍ PARTNER MĚSTSKÉHO DIVADLA DĚČÍN
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Hanny, první otázku mám přímo 
na Tebe.  Tebe tady u nás lidé znají 
hlavně jako “tu holku s kytarou”. 
Folkových zpěvaček je u nás jako 
šafránu, jak ses ke kytaře a folku do-
stala?
Hanka: Ahoj Eli. Jako malá jsem u nás 
na chatě vzala tátovu kytaru a přes prázd-
né struny začala hrát a zpívat „Ruty šuty 
Arizona Texas, karamba!“. Naši usoudili, 
že v sobě mám rytmus a začali mě v mu-
zice podporovat, a podporují mě až do 
dnes. Základy na kytaru mě učila Pavla 
Mokrejšová (Kubišová) a poté můj hudeb-
ní potenciál rozvíjelo i spousta dalších 
kantorů nejvíce na hudební fakultě UJEP. 
Moje rodina se mnou jezdila na soutěže 
jako je Dětská Porta, Zlatá Struna, Folkový 
Sedmikvítek a to mě hodně naučilo.

Skládáš si vlastní věci nebo máš radě-
ji interpretaci již známých písniček?
Hanka: První písničku jsem složila ve 12, 
jmenuje se Skřítek, někdy jí z nostalgie 
zpívám, hlavně když jsou v publiku ka-
marádky ze základky :). Svých písní mám 
už dost, takže by bylo fajn vydat vlastní CD. 
Převzaté písničky hraji také ráda, na nich se 
člověk dost naučí. Mám ráda zpěvačku Zuza-
nu Navarovou. Na zábavách hraji hlavně to, 
co se líbí mě a lidem. Nejlepší totiž je, když 
písničky hraji s chutí. Publikum mi to potom 
vrátí svou energií, která mě úžasně nabíjí. 
Nicméně, stále je čemu se dál učit. Dneska 
už některé písničky skládáme s Filipem.

Tvoje cesta vedla od sólového vystu-
pování přes duo s Filipem Bilým  
a dneska máš za sebou bandu mu- 

Hanka Řánková je známou děčínskou zpěvačkou a kytaristkou, kterou 
můžete potkat na akcích jako Rogalo DC, Chřibské country léto, Malá Paříž  
v Teplicích, ale také na svatbách či zábavách. Momentálně vystupuje s kapelou 
Hanny&Band a v rozhovoru prozradila, jak se jí s ostatními muzikanty hraje  
a co chystá. 

HANNY&BAND:  
ALBUM JE PŘEDSEVZETÍM 
DO NOVÉHO ROKU
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zikantů. Co bylo impulsem ke vzniku 
Hanny&bandu?
Hanka: Filip mě viděl jednou hrát na 
zábavě a říká: „Hani, nechceš si jít se mnou 
někdy zahrát?“ Já nesměle přikývla a to nás 
spojilo na dalších pět let nebo kolik už to 
spolu hrajeme. Jsem za něj ráda. Doplňu-
jeme se jako muzikanti i jako kamarádi.
David: S Hanny jsem se seznámil přes 
Filipa. Jednou mi říká: „Dejve, hrajeme  
s Hankou v pivovaru, přijď si nás poslech-
nout, potřebujeme basáka.“ A začali jsme 
zkoušet ve třech.

Můžeš kapelu a její členy trochu 
představit?
Hanka: Naše jádro jsou zpěvy, dvě kytary, 
to jsem já s Filipem. Ten zahraje skoro na 
všechno, co mu dáte do ruky. Pak samozře-
jmě basa, ta nesmí prostě chybět. David 
Katuščak je basák tělem i duší. Vždy zařídí 
potřebné věci k hraní, co se týká ozvučení, 
světla, apod. Tomu já moc nerozumím :). 
Další člen je výborný bubeník Jirka Verbný, 
o kterého se pere víc kapel, takže doufám, 
že bude držet s námi, protože ho zkrátka 
potřebujeme.
Filip: Posledním členem, který byl u za-
ložení kapely a občas si s námi fouknul,  
i když jsme byli jen duo… výborný mu-
zikant a kamarád Antonín Kindl – foukací 
harmonika. 

Hrajete na festivalech, koncertech  
i zábavách. Co vás baví nejvíce?
Jirka: „Já beru zábavy jako nutné zlo, 
protože ať hrajete cokoliv, nikomu se neza-
vděčíte. Je to zdlouhavé, ale zase se člověk 
vyhraje. Na festivalu může muzikant hrát 
svoje věci, což mě baví nejvíc. A taky to, že 
lidem zahrajete písničky, co tolik nebo vů-
bec neznají. Myslím si, že mají potenciál.“
Hanka: Mě baví akce, kde můžeme hrát 
jak své písně, tak i převzaté. Díky tomu už 

lidé v Děčíně znají spoustu mých písní, tře-
ba písničku „Holka z plakátu“.  Stejně vždy 
hrajeme to, co nás a lidi baví. Bylo by fajn na 
děčínsku pořádat více veřejných hudebních 
akcí, kde by hrála spousta kapel různých 
žánrů, rádi bychom se zapojili. Festivaly jsou 
fajn v tom, že se tam dají navázat kontakty 
na další spolupráci. Někdy hrajeme na svat-
bách, tam to má takové zvláštní kouzlo.

Když se podívám na váš Bandzone,  
u kolonky “Alba” je zatím prázdno. Je 
nějaké nahrávání v plánu?
Hanka: Album bude, je to mé předsevzetí 
do roku 2022. Písniček máme dost, už mi 
říkalo více muzikantů, proč ještě není ho-
tové album. My totiž na všechno máme 
„Času dost“, což je i název jedné z posled-
ních písní, kterou si můžete pustit na mém 
Facebooku Hanka Řánková. Chtěla bych i ka- 
pelový web. S tím mi pomáhá kolega z prá-
ce. Nebráním se ani nějakému novému 
hudebnímu projektu. To nic nemění na 
tom, že mým klukům budu pořád věrná.

Hanny, jaké to je být jedinou dámou 
v kapele a naopak pánové, jaké to je 
hrát s frontmankou, jakou je Hanny?
Hanka: Haha, no, co k tomu říct. Je mi ctí 
hrát s bandou dobrých muzikantů a fešáků.
David: S Hanny se nám hraje dobře. 
Občas máme jiný názor, ale nakonec 
uděláme kompromis, a proto nám to šlape. 
Muziku děláme srdcem.                               -es-
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Vánoční nadílka

INTERNETU
 s HD TV

 777 151 151
www.jaw.cz

350 Kč

Balíček obsahuje  
Optický internet 300/300 Mbit  
+ 95 TV programů

550 Kč

AKCE PRODLOUŽENA 

DO KONCE LEDNA



Vánoční nadílka

INTERNETU
 s HD TV

 777 151 151
www.jaw.cz

350 Kč

Balíček obsahuje  
Optický internet 300/300 Mbit  
+ 95 TV programů

550 Kč

AKCE PRODLOUŽENA 

DO KONCE LEDNA



Co Vás přivedlo do Děčína?
V době, kdy jsme řešily s kolegyní její 
pozvolný odchod z profese, jsem měla 
práci na cca půl úvazku. Pomáhat lidem  
s hubnutím a s celkovou změnou životního 
stylu mě velmi naplňuje. Proto jsem po 
krátkém zvažování nabídku jezdit do 
Děčína přijala. 

Jak se Vám u nás líbí?
Vychytali jsme některé detaily, poradnu jsme 
malinko přizpůsobili a teď je mi tu dobře:)

Poslouchají Vaši klienti Vaše rady?
(Haha) To má každý jinak, ale musím říct, 
že většina našich klientů docela poslouchá. 
Určitě všechno funguje líp, pokud program 
dodržují a chodí na pravidelné konzultace. 

Pro koho je Váš program vhodný, 
resp. pro koho není?
Existují určité vážné zdravotní problémy, 
při kterých však lidé obvykle nemají touhu 
hubnout. Pro běžného člověka máme 
řešení, ať už chce shodit 2-3 kila nebo 50, 

Rozhovor s výživovou poradkyní programu The 1:1 Diet Gabrielou Steklou. 
Poradenské centrum v Děčíně funguje již mnoho let, poradkyně Gábina je zde 
však teprve krátce. Zkušenosti s komplexním výživovým programem má však 
již letité, stará se o klientelu v Mladé Boleslavi a v Rumburku. 

JAK SE HUBNE S THE 1:1  
DIET BY CAMBRIDGE 
WEIGHT PLAN

44



důležitá je vůle na sobě pracovat. Na druhou 
stranu když pak vidí dílčí výsledky, motivuje 
ho to pokračovat dál. O klienty se staráme 
nejen v redukci, ale i poté. Je žádoucí, aby 
klienti chodili na kontroly a konzultace 
klidně třeba 2 roky od ukončení redukční 
fáze. Je pak velmi pravděpodobné, že si 
novou hmotnost udrží. 

Jak Váš program funguje?
Při úvodní konzultaci si spolu s klientem 
stanovíme reálný cíl a vytyčíme k němu 
cestu. Vždy je to o dohodě, jak by mohla 
cesta vypadat. Důležitá je zde důvěra 
klienta ke svému poradci, stáváme 
se klientům oporou, průvodcem, 

důvěrníkem. Snažíme se o velmi osobní 
přístup a respekt k individualitě každého. 

Klienti pak chodí každý týden či dva na 
kontroly a konzultace. Zváží se na InBody 
(lékařská váha, která podrobně zobrazí 
složení těla klienta, vyčíslí množství svalů, 
tuku, vody, kostní hmotu a také důležitý 
viscerální tuk), probereme úbytky, radosti  
i strasti a v případě potřeby upravíme cestu. 
Ta musí klientovi vyhovovat, aby to nebylo 
utrpení:)

Kde Vás zájemci najdou?
Na adrese Benešovská 432. Více info na 
gabriela.stekla@cwp.cz.

 www.fit-sever.cz nebo www.one2onediet.cz

Gabriela Steklá
+420 723 578 351

www.fit-sever.cz
Provozní doba  
dle objednání

 Centrum pro snižování 
nadváhy a výživové 
  poradenství.
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Výstava chodba 3. patro:  
Nevidíme, neslyšíme, cítíme… Svět hluchoslepých.  
Ve spolupráci s Klubem přátel červenobílé hole.

1/2022

LAOS 
Cestovatelská přednáška Zdeňky Zámečníkové.

20.1. 18.00 | Přednáškový sál

3x s LEACOCKEM: U fotografa  
– Rozhovor s největším  
hercem – Známý neznámý
Dramatizace humoristických povídek z knihy Stephana  
Leacocka. Hraje Divadelní spolek Velká Bukovina.  
Vstupné: 50.-
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17.1. 18.00 | Přednáškový sál
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KNIŽNÍ NOVINKA - JULIE CLARK: 
OTEC NEZNÁMÝ
Svět genetičky Paige Robsonové se otřásá v základech: její osmiletý 
syn Miles se snaží zapadnout v nové škole a začíná se ptát na svého 
biologického otce. Paigein pečlivě budovaný život se pomalu hroutí, 
protože pravda o Milesově otci by mohla zničit vše, co pro ni dosud 
bylo cenné. A když dojde k neštěstí, Paige musí čelit důsledkům.
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25.1. 15.30 | Dětské oddělení

30.1. 15.00 | Dětské oddělení

15.1. 9.00–12.00 | Výtvarná učebna 2. patro

Zimní pohádka a tvoření. 
Pro děti od 4 let. Materiál a vstup zdarma.

Eliška a jiné královny
O velikánkách, které ve svém oboru dokázaly překonat muže  

– automobilová závodnice Eliška Junková, babička Boženy Němcové  
či Johanka z Arku. Loutková pohádka pro děti od 3 let a jejich rodiče. Hraje 

divadlo Toy Machine Praha. Vstupné 50.-/dítě, doprovod zdarma.

Tvoříme z PET lahví
Recyklační dílna pro rodiče s dětmi. Vyrobte si malé či větší květiny  

z odpadu – z PET lahví, které by v lepším případě skončily v kontejneru  
na tříděný odpad. Květinu lze využít jako šperk (třeba jako originální  

náhrdelník) Cena: 70.-.  Pod vedením lektorky výtvarných kurzů  
Růženy Pekařové. Veškerý materiál a pomůcky jsou již v ceně.

24.1. 18.15 | Přednáškový sál

Večer reprodukované vážné hudby:  
V rytmu světových valčíků.

Uvádí Jan Bučina.
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KNIŽNÍ NOVINKA - TERESA DRISCOLLOVÁ: 
ZA TO MI ZAPLATÍŠ
Je to jen další obyčejná středa, dokud v redakci nezazvoní telefon  
a ze sluchátka se neozve děsivá výhružka: „Vezmu na tebe ocelovou 
strunu.“ Novinářka Alice Hendersonová je přesvědčená, že to není 
osobní. Že se jedná o útok na celé noviny. Brzy však pochopí, že opak 
je pravdou.

KNIHY



11.1. 16.00  | Akce mimo knihovnu

17.2.
Extrémní triatlon - Extreme Triathlon Series

Extrémní triatlonové závody po celém světě - každý je jiný, v různém terénu,  
různých vzdáleností a s různými výzvami.  Jak se na závody připravoval,  

jak to vše nakonec dopadlo a také něco o historii a zajímavostech spojených  
se závody nám poví Jiří Prášek. 

PŘIPRAVUJEME  
NA ÚNOR

www.dcknihovna.cz  |  www.facebook.com/mekdc
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Procházka s architektem 12.:  
Posezení u kávy v kavárně Coffee and Books 
Pro velký úspěch a také jako stylové zahájení dalšího cyklu procházek  
se opět sejdeme u kávy nad plány a úvahami o rozvoji Děčína  
s městským architektem Ondřejem Benešem. 
Naplánujeme rovněž trasy dalších procházek. 
Vstup volný.  
Ve spolupráci s Děčínsko-podmokelskou  
vlastivědnou společností a Kanceláří městského architekta.



Do našich kurzů se můžete zapojit  
i po novém roce! 
Nabízíme různé výtvarné kurzy (výtvarka pro děti,  
knihvazačství, keramika aj.), jazykové a počítačové 
kurzy nebo třeba kurz Vzpomínky v osobní  
audioknize, který vede herečka Bára Milotová.

Na fotografiích přinášíme ukázku prací účastníků knihvazačského kurzu  
pod vedením Alice Pljonkiny.

Přehled kurzů najdete na vzdelavani.dcknihovna.cz
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 lukas.trnka@re-max.cz +420 731 646 315 www.REALITY-TRNKA.cz

Děkuji za dosavadní  
přízeň a důvěru, 
i v roce 2022 jsem  
tu pro vás. Lukáš Trnka

Váš realitní makléř



Jaký je nejdůležitější přístroj v ordinaci 
veterinárního lékaře?
Tak jednoznačně kávovar! :) No a pak tu má- 
me samozřejmě i spoustu jiných méně důle-
žitých přístrojů - digitální rentgen, sonograf  
s kardio-módem, krevní laborku, mikroskop  
a cytologická barvení, sálové přístroje  od steri- 
lizátoru, monitorů životních funkcí, kyslíko-
vého generátoru až po inhalační anestezii.

Na co se specializuje Vaše ordinace?
Specializujeme se na medicínu malých 
zvířat, tedy převážně na choroby psů a koček, 
což je asi 90 % našich pacientů. Z ostatních 
druhů zvířat ošetřujeme také drobné savce, 
to jsou zejména morčata, fretky, ale občas 
plazy, želvy nebo chameleony. V rámci 
našeho odborného zájmu mimo běžné 
interní případy cityVET nabízí možnosti 
léčby onkologických, kardiologických nebo 
ortopedických pacientů, konzultace a osobní 
spolupráci se specialisty a referenčními 
klinikami. To našim pacientům přináší 
moderní možnosti diagnostiky a léčby na 
maximální úrovni současné medicíny.

Kolik vás momentálně v cityVET 
pracuje?
My jsme aktuálně čtyři doktoři, z toho jsou 
dvě doktorky na mateřské, které fungují na 
zkrácený úvazek a zároveň máme také čtyři 
sestry, z toho jedna je také na mateřské a přes 
den vypomáhají a vzdělávají se i jeden až dva 
studenti Střední školy E. A. Komerse z oboru 
Veterinářství. Nejen, že je naše ordinace 
součástí areálu Libverdy, ale také se školou 
tímto způsobem při výuce studentů úzce 
spolupracujeme. 

K vaší práci určitě patří i neustálé 
vzdělávání…
Když jsme před sedmi lety s praxí začali, 
tak jednou z věcí, které jsme zařadili do 
běžného standardu přijímacích řízení, byly 
požadavky na další odborné vzdělávání 
nejenom lékařů, ale i sestřiček. Tím, že jsem 
se před časem navíc stal prezidentem České 
asociace veterinárních lékařů malých zvířat, 
která se zabývá přímo vzděláváním lekářů  
v podoborech a specializacích, tak bych rád šel 
příkladem. Být prezidentem takové asociace 

Z příběhů Jamese Herriota se může zdát, že je práce veterináře velmi romantická 
a rozmanitá. Rozmanitá je určitě, ale také velmi náročná a vyžadující neustálé 
vzdělávání. Své o tom ví veterinární lékaři z děčínské ordinace cityVET - konkrétně 
MVDr. Ondřej Cita, s nímž jsme si o jeho práci i ordinaci popovídali. 

CITYVET:  
KÁVOVAR JE ZÁKLAD!
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je opravdu závazek. Obor se extrémně rychle 
vyvíjí podobně jako obecná medicína a je 
třeba s tímto vývojem držet krok. 

Spolupracujete nějakým způsobem  
i s ostatními veterináři v Děčíně?
Ano, to by myslím měla být automatická 
záležitost. Divoká 90. léta už jsou pryč, i když 
já osobně jsem je v praxi nezažil. Od starších 
kolegů jsem ale slyšel o tom, že si veterináři 
hájili své pacienty a sna- 
žili se je léčit podle 
vlastních možností a sil, 
což ne vždy vedlo k úspě- 
chu. Dnes už je vše za- 
loženo na systému spolu-
práce, protože žádný  
z doktorů není univer-
zální specialista na všech-
no a každý má svůj užší 
záběr. 

Fungujete také v rám-
ci pohotovosti?
V Děčíně máme sdílenou 
pohotovost, kdy jsme se 
v roce 2020 v rámci tří 
veterinárních pracovišť domluvili, že budeme 
poskytovat veterinární péči i pro klienty, kteří 
nepatří přímo do naší ordinace. Pohotovost 
funguje každý víkend -  v sobotu od 12 hodin 
až do nedělního večera. Lékař, který má zrovna 
službu, přijímá pacienty v život ohrožujícím 
stavu, to znamená stavu, který by nevydržel do 
standardních ordinačních hodin. 

Řešili jste  v poslední době v ordinaci 
nějaký kuriózní případ?
Poslední dobou se bavíme případem kočky 
jedné naší klientky - lékařky, která nám 
přivedla kočku s tím, že je už druhý den 
nějaká divná, nežere, zvrací. Bylo jasné, že 
na trávicím traktu může být nějaký vážný 
stav. S tou samou kočkou z minulosti už 
nějaké zkušenosti máme - před pár lety 
byla operovaná, tehdy jsme z ní vyndali 

umělohmotnou střelu 
z dětské pistolky. Při 
aktuálním vyšetření 
jsme zjistili, že má 
neprůchodnost tenkého 
střeva, a tak jsme stáli 
u rentgenu včetně 
sestřiček a tipovali, co za 
cizí těleso je to tentokrát. 
Těleso mělo tvar i velikost 
lískového ořechu. Zavo-
lal jsem jí a řekl, že 
pravděpodobně víme, 
co dělala předevčírem,  
i co má za typ vánočního 
cukroví. Paní doktorka  
mě ale vyvedla z omylu  

a při operaci jsme nakonec zjistili, že to byla 
malá hračka, která slouží jako reklamní 
předmět pro děti, smějící se pistácie. 
Vše naštěstí dopadlo velmi dobře a bez 
komplikací. Jinak by se tomu říkat “veselá 
příhoda” asi nedalo… Všem zvířecím 
pacientům i jejich páníčkům přejeme 
do roku 2022 hodně zdraví :)           -es-
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3.1. – 25.2. | VÝSTAVA ŠPERKŮ 
NA ŠLUKNOVSKÉM ZÁMKU
Na výstavě bude k vidění více než 600 druhů šperků z mědi, mosazi, 
bronzu, hliníku, oceli či ušlechtilých dřev, které se pyšní certifikátem 
"Českosaské Švýcarsko regionální produkt". Šperky budou vystaveny 
ve dvanácti vzorkovnicích, které ukrývají 40 let šperkařské práce pana 
Herzlíka. Součástí výstavy bude i prodejní koutek se šperky.

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

15. 1. 2021  
od 17:00 hod.

Cena 450,- Kč

Jedinečná noc  
v Hopsáriu Děčín!

6656
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22.1. | LOUSKÁČEK, SEVEROČESKÉ DIVADLO 
V ÚSTÍ NAD LABEM
Balet Louskáček patří do klenotnice „bílé klasiky“, a proto se vrací  
v nové podobě na repertoár baletního souboru Severočeského divadla 
v Ústí nad Labem. Přispěla k tomu také překrásná Čajkovského hudba. 
Však také taneční suity z Louskáčka patří dodnes k nejpopulárnějším 
dílům orchestrální literatury.

AKCE
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V Děčíně nepatříte k žádným 
nováčkům, od léta se nacházíte v no-
vých prostorách. Jak a kde Drill Point 
původně vznikl?
Řekněme takový starý nováček. V Děčíně 
jsem začal trénovat Krav 
Maga někdy v roce 2013 
a o dva roky později se  
k tomu přidal projekt 
Brutal kruháč. První Drill 
Point vznikl na Ústecké, a to  
v okamžik, kdy jsem dělal 
tréninky několikrát denně 
a děčínské tělocvičny už 
mi nedokázaly nabídnout 
potřebnou kapacitu. Přes 
prázdniny jsme udělali v Dianě drobné 
úpravy a v srpnu se začalo. Tady jsme 
strávili neskutečně nabité tři roky a pak 
nastal takový životní kotrmelec. Narodila se 
nám dcera, v Dianě nám skončila nájemní 
smlouva a změnil se majitel, takže už 
se nedala prodloužit a ještě přišlo dost 
zásadní zranění a nastala tříletá pauza. 
Jenže už v tuto dobu jsme makali na 
opravě dalšího objektu v Podmoklech, kde 
se nám podařilo otevřít v říjnu 2021. 

Jaké prostory pro trénink máte tedy 
nyní k dispozici?
Nyní máme k dispozici skvěle vybavenou 
tělocvičnu na Mírovém náměstí v centru 
Podmokel, kde máme k dispozici cca 350 

m, z toho je 140 m hlavní 
sál, 50 m recepce s malým 
sálem a zbytek je zázemí 
pro nás, šatny a sociálky.  
Objekt se rekonstruoval 
dlouhé tři roky, kdy jsme 
dokázali ze staré truhlárny 
v šíleném stavu vykřesat 
maximum - jak prostor 
pro cvičení, tak i šatny, 
sprchy, toalety a recepce  

s barem předčily mé očekávání. Projekt se 
rodil společnými silami, tudíž se vše dělalo 
na míru pro mé účely. Nyní stále pracuji 
na tom, aby se prostor vyvíjel a zlepšoval  
a přizpůsobujeme to našim tréninkům. 

V Drill Pointu probíhají pravidelné 
tréninky izraelské sebeobrany Krav 
Maga a také kondiční a kruhové 
tréninky. Jak jednotlivé tréninky 
probíhají a proč by třeba Krav Maga 

Je leden a tělocvičny budou pod tíhou novoročních předsevzetí opět praskat 
ve švech. Nejdůležitější je ale vydržet. A kam si zajít zacvičit? Třeba do Drill 
Pointu, který najdete v Podmoklech. O trénincích i nových prostorách jsme si 
popovídali s Davidem Kubíče. 

DRILL POINT:  
ZAVEDENÝ PROJEKT  
V NOVÉM HÁVU
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mohla zajímat i ty, kteří bojové 
umění nikdy nevyzkoušeli?
Tréninky probíhají celkem jednoduše. 
Každá z nabízených aktivit má svá specifika, 
ale v kostce se vždy dobře rozcvičíme  
a zahřejeme, abychom předešli zranění 
a pak se začíná s hlavní náplní a ke konci 
uklidnění (vydýchání a snížení tepové 
frekvence) a protažení. Krav Maga, jak 
jste správně zmínila, je izraelský způsob 
sebeobrany, tedy nejde nám o přípravu na 
soutěže a zápasy, ale snažíme se simulovat 
různé situace a útoky a nacvičujeme proti 
nim obrany. Jde o systém, který Vám může 
na ulici (samozřejmě i kdekoliv jinde) 
zachránit „zadek” (život) ať už Váš nebo 
Vašich blízkých. 

Máte do budoucna v plánu přidat  
i další druhy tréninků?
Rozhodně ano!!! Již nyní spolupracujeme 
s DDM Děčín, chodí k nám mladé 
hokejbalové naděje DDM Rytíři Děčín  
v rámci zimní přípravy. Dále jsme na 
dobré cestě v jednání se slečnou, která by 
u nás předcvičovala jógu a začínáme řešit  
i brazilský bojový tanec capoeira. Sám jsem 
zvědavý jak to vše dopadne a co všechno 
Vám budeme moci nabídnout.

Vy sám se kromě jednotlivých 
tréninků a soukromých lekcí 
věnujete i dalším aktivitám. Co 
všechno si u vás mohou klienti 
objednat? 
I tohle je pravda, vedu tedy skupinové 
lekce Krav Maga, kondiční tréninky pro 
veřejnost, soukromé lekce jaké si klient 
žádá (Krav Maga, kickbox, kondice). 
Spolupracoval jsem i se sportovními týmy 
v rámci jejich fyzické přípravy, dále umíme 
teambuildingové akce formou různých 
aktivit a v neposlední řadě i střelbu. Co se 
týče střelby, tak se věnujeme ICS (israeli 

combat shooting), což je izraelská bojová 
střelba. Ať se zase moc nerozepisuji, není 
to pouze střelba ze stoje na jeden terč, ale 
střílíme i z kleku, z lehu, zpoza překážky, za 
chůze, na více terčů, více střelců najednou 
a podobně. Takže objednat si lze celkem 
dost služeb a určitě je zatím stále možnost  
i pronájmu samotného prostoru.

Leden je měsícem “ledňáčků” - lidí, 
kteří si dají novoroční předsevzetí 
se sebou něco udělat, s radostí se 
vrhnou na cvičení a po pár lekcích už 
je zase neuvidíte. Máte v Drill Pointu 
nějaký návod na to, jak u cvičení 
vydržet a nepolevit?
Na to už člověk musí mít nastavenou hlavu, 
je to o vůli. Každopádně je mou prací 
lidem k této výdrži pomoct, a to zejména 
správným přístupem a kvalitou tréninků. 
Jakmile po pár lekcích člověk vidí výsledky, 
už ho to nepustí a jede až do svého cíle. 
Dost často během této cesty vznikne jistá 
závislost na pohybu a ať už člověk zůstane 
u mě na trénincích nebo si začne sám 
chodit do posilovny, běhat nebo cokoliv 
jiného, jsem spokojený, že je zase na světě 
další aktivní člověk.      

-es-
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25.1. | MANUÁL ZRALÉ ŽENY, KULTURNÍ DŮM 
ÚSTÍ NAD LABEM
Chcete být obletovaná, krásná, věčně mladá? Poslechněte si milostné 
příběhy, které vás inspirují, zasmějte se erotickým zkušenostem 
ostatních, samy se zeptejte na všechno, co vás zajímá a nechte 
si poradit! A hlavně se přijďte zasmát! Manuál zralé ženy Haliny 
Pawlowské je určen ženám od dvanácti do sta let, je ale i pro muže.

AK
CE

6660

Nové hřiště se nachází na kraji lesoparku 
Bažantnice v Želenicích, dostanete se  
k němu z ulice U Tvrze. Dokončeno bylo  
v prosinci a po otevření po Novém roce už 
je v provozu. Workoutové hřiště je určeno 
pro komplexní posilování s pomocí váhy 
vlastního těla ve venkovním prostředí. 

Jedná se o hřiště, které je pozinkované 
a lakované, čímž je zaručena jeho 
trvanlivost. Nevyžaduje žádnou další 

údržbu. Pozinkovaný a lakovaný povrch 
mají lepší vlastnosti z hlediska skluzu. 

Výhod venkovního workoutového hřiště 
je mnoho. Může jej využít kdokoliv, 
samozřejmě vždy za dodržení zásad 
užívání. Narozdíl od uzavřené posilovny 
je pohyb umožněn venku na čerstvém 
vzduchu, což přináší řadu benefitů. Za 
pobyt na hřišti se neplatí, může přijít každý, 
kdo si chce zlepšit svou fyzickou kondici.

Po prvním venkovním workoutovém hřišti v Březinách vzniklo v rámci 
participativního rozpočtu Tvoříme Děčín další, tentokrát v Želenicích. Hřiště 
bylo postaveno rovněž v rámci rozpočtu Tvoříme Děčín, náklady se vyšplhaly 
na 480 tisíc korun. 

NOVÉ WORKOUTOVÉ 
HŘIŠTĚ V ŽELENICÍCH
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hcdecin.cz hokejdecin

ZIMNÍ STADION DĚČÍN
PROGRAM • LEDEN 2022

NE 2. 1. |1600

SO 8. 1. |1800

ST 5. 1. |1600

SO 8. 1. | 830

ST 12. 1. |1600

středa 5. 1. |1800 Mostečtí Lvi
středa 12. 1. |1800 HC Draci Bílina

pondělí 17. 1. |1800 HC Draci Bílina
sobota 22. 1. |1800 HC Vlci Jablonec n. N.
sobota 29. 1. |1800 HC Wikov Hronov

SO 15. 1. | 830

ST 19. 1. |1600

SO 22. 1. | 830

ÚT 25. 1. |1600

ST 26. 1. |1600

SO 29. 1. | 830

NE 9. 1. |1600

SO 15. 1. |1800

NE 16. 1. |1600

NE 23. 1. |1600

NE 30. 1. |1600
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BK ARMEX DĚČÍN
BK OPAVA 

PÁTEK 7|1 18:00
ARMEX Sportcentrum

21. kolo

Pro další informace sledujte web bkdecin.cz
a sociální sítě.

Silný systémový
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NOVÝ PODCAST POŘAD Z VÁLEČNICKÉ DÍLNY
MODERUJE JAKUB BUREŠ 

Najdete na YouTube, Spotify a Anchor

22.1. | KRUŠNOHORSKÁ 30
V Krušných horách proběhne o předposledním lednovém víkendu 
již 42. ročník Krušnohorské 30, který bude opět součástí seriálu ČEZ 
SkiTour. Jedinečné výhledy do nedotčených částí Krušných hor, ale  
i nevyzpytatelné počasí, které závodníkům připravuje ty pravé horské 
podmínky. Tak by se dala přiblížit třetí zastávka seriálu SkiTour, která 
se na severozápadě Čech pojede o víkendu 22. - 23. ledna.

AKCE
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Podle etnografa Maxe Rosenthala se v zi- 
mě na horním Labi pořádaly oblíbené 

slavnostní srazy známé jako plavecké 
masopusty. Dodnes se v upravené podobě 
provozují na saské straně hranic. Součástí 
oslavy byl průvod, ve kterém se na rozdíl 
od běžných masopustů vyskytovaly 
postavy kapitána, kormidelníka či lodního 
lékaře. Součástí bylo i nošení velkého 
modelu lodi. Z Hřenska máme již od roku 
1612 zprávy o lodnickém masopustu 
konaném obvykle 23. ledna. Podobné 
slavnosti známe i z Krippenu či  Stadt 
Wehlen, kde se  pořádají kolem 24. února 
ještě dnes.

Se zavedením paroplavby se plavební 

Mezi starými obrázky řeky Labe bychom marně hledali zimní motivy spojené  
s plavbou. Přes zimu se prostě po řece neplulo. Hlavním důvodem byl chod 
ledu, který plavbu zásadně ohrožoval. Pro staré plavce byla zima dobou 
odpočinku, kdy se mohli radovat se svými rodinami, které naopak přes letní 
plavební sezónu, kdy bylo třeba vydělávat, téměř neviděli.
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KDYŽ TENKRÁT JEŠTĚ
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provoz prodloužil. Přesto obvykle v době 
zimních mrazů byla plavba omezena a lo- 
dě byly uklizeny do zimních přístavů. 
Až do roku 1945 bývalo zvykem na 
zimu posádku propustit, na lodi ovšem 
zůstávala hlídka. Obvykle jen kapitán 
měl i přes zimu zajištěn od plavební 
společnosti plat. Jeho úkolem bylo loď 
pravidelně kontrolovat a dohlížet na 
menší opravy, které buď prováděla sama 
posádka, nebo najmutí odborníci. Po roce 
1874, kdy vznikl Labský spolek Elbeverein, 
který prosadil rozvoj plaveckých škol  
a systém kvalifikačních zkoušek, bylo pro 
mladší plavce zvykem přes zimu chodit 
do školy a zvyšovat si kvalifikaci.
  

Hlavní zimní překážkou byl chod ledu, 
který mohl plavidla poškodit. Občas led 

škodil i v dobře chráněném přístavu. 
Příkladem může být zima 1901/02, kdy 
byly ledovými krami poškozeny desítky 
plavidel v zimním přístavu v Rozbělesích.
 
Řeka Labe kdysi zamrzala natolik silně, že 
se dala přejít nebo se na ní dalo bruslit. 
Ještě roku 1947 byla taková zima, že 
staroměstský parník Marie uprostřed 
řeky zamrzl. Převozník jako náhradní 
řešení vysypal na zamrzlé řece popelem 
cestičku opatřenou zábradlím a vybíral 
za přechod stejně jako cestu přívozem. 
Jak mi kdysi sám vyprávěl, jeden z jeho 
stálých zákazníků chtěl ušetřit, šel mimo 
značenou cestu a zlomil si nohu. 

Led na řece mohl také být zdrojem 
živobytí, neboť v době bez ledniček se 
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ledem chladilo, třeba i pivo v hospodách. 
Ukázky ledování známe z Prahy, na 
Děčínsku se ale led obvykle získával  
z rybníků. 

Bruslení na Labi už asi nikdo z nás 
nepamatuje, maximálně v zimním 
přístavu. Fotografie bruslařů na Labi 
známe až ze 30. let. V současnosti jsou 
moderní vědecké teorie o změnách 
klimatu. Zimní obrazy starých mistrů  
z Holandska 17. a 18. století jsou plné 
bruslařů po zamrzlých kanálech. Dnes 
je všude i tam pouze voda, řeky a kanály 
téměř nezamrzají. Jde o důsledek 
průmyslové činnosti, kdy se do řek 
vypouští chladící voda z elektráren  
a teplejší užitková voda z domácností. 
Pomáhají tomu i jezy a plavební stupně, 
odkud se vypouští spodní, tedy teplejší 
voda. Naopak zdrže nad jezem, kde 
řeka teče přece jen pomaleji, při silných 
mrazech zamrzají a je zde třeba led 
rozbíjet i s pomocí ledoborců. Na Labi  

v Děčíně řeka nezamrzla už desítky 
let. Kdy si u nás souvislou vrstvu ledu 
naposledy pamatujete?

 
Dnes je možné provozovat lodní dopravu 
téměř celoročně. Chod ledu z menších 
přítoků řeky je obvykle spojený až  
s jarními povodněmi. Pro české plavce  
v současnosti je tak zima dobou, kdy je 
o jejich práci největší zájem. Je dostatek 
vody i zboží. V mrazech na lodi není 
úplně příjemně, proto si zaslouží naši 
vzpomínku. 

-Ing. Vlastimil Pažourek-
Článek vznikl ve spolupráci s Oblastním 

muzeem v Děčíně. Foto archiv OMVD.
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Město Česká Kamenice se rozhodlo park 
miniatur po zhruba  70 letech obnovit 
a učinilo tak ve spolupráci s městským 
architektem. Kdysi zde býval upravený le-
sopark, který se město snaží celkově znovu 
oživit. Mlýnky jsou tvořeny několika minia-
turními domky, které jsou kopiemi domů  
z České Kamenice. Jedná se o konstrukce  
z betonu, dřeva a kovu, kolem nichž protéká 
potok, který roztáčí miniaturu mlýna či pily.
Domky jsou doplněny o malé postavičky, 
kterých na místě postupně přibývá. Tvoří je 
žáci ze zdejší školy v rámci školních dílen. 
Obnovený park se nachází na ploše zhru-
ba 300 metrů čtverečních a najdete jej na 
žluté trase vedoucí z centra města.
Po žluté pak můžete pokračovat dál k čes-
kokamenickým vyhlídkám. První je po cestě 

vyhlídka Ponorka, dále se můžete rozhléd-
nout z Tell-Platte a kolem skalní kapličky Ne-
jsvětější trojice dojít k Bratrským oltářům. 
Když pak uhnete na modrou, dojdete až  
k vyhlídce Jehla a z ní pak můžete po modré 
pokračovat zpět do centra města. Celá trasa 
je dlouhá cca 4,5 km. 
V České Kamenici pak můžete navštívit 
například nově zrevitalizovaný park Franze 
Preidla. Park získal nejen novou tvář, ale 
také jméno, které vzdává hold zdejšímu 
významnému podnikateli a bývalému 
starostovi. Franz Preidl (1810-1889) vybu-
doval moderní mechanickou přádelnu – 
největší průmyslový podnik, který kdy byl 
v České Kamenici provozován. Mimořádně 
přispíval k rozvoji města a jeho okolí.

-es, zja-

Na počátku 20. století žil v České Kamenici truhlář Anton Gampe. Ten chtěl 
zvelebit prostranství nad dnešním koupalištěm v České Kamenici, a tak zde 
postavil miniaturní dřevěnou vesničku Brandmühle (dnes zvanou Mlýnky). 
Zbudoval zde i turistický altán a jeho domky se brzy staly vyhledávanou 
turistickou atrakcí. Bohužel, po smrti truhláře Gampeho v roce 1941 a po 
odsunu Němců se už o domky nikdo nestaral a vesnička tak postupně zanikla. 
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TIP NA VÝLET S DĚTMI
PARK MINIATUR  
V ČESKÉ KAMENICI
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Osobně výlety testujeme
a hledáme pro vás ty nejlepší!

SKOKANSKÝ MŮSTEK
Kousek od Mlýnků se nachází zbytky skokanského můstku, který 
zde dříve stával. Zkonstruoval jej Miloslav Bělonožník, bývalý 
skokan na lyžích a během let 1962 až 1967 se zde odehrálo celkem 
6 skokanských soutěží. První skokanský můstek byl v Kamenici 
vystavěn už v roce 1954. 
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PARTNEREM KŘÍŽOVKY V ENTERU JE: SKI BARTOŇ SPORTS

Technickou památkou je 510 metrů dlouhý Podolský most, který překlenul oba břehy Vltavy... 
(TAJENKA). Projekt tohoto mostu získal na výstavě v Lutychu v roce 1939 Velkou cenu.

Správné odpovědi a výherci

POZOR: Podmínky soutěží najdete na www.kampocesku.cz/vseobecne-podminky.
Nevyzvednuté nebo nepřevzaté ceny výhercem do 30 dnů od jejich zveřejnění 
propadají bez náhrady.

KAM PO ČESKU, LISTOPAD–PROSINEC 2021
Celkem došlo 4 099 odpovědí, 4 007 z internetu a 92 dopisů,  
z toho 2 347 žen a 1 752 mužů.

Lyžování na Lipně
odpověď 1: c) 13,5 km
odpověď 2: a) Fox park
odpověď 3: c) pro lyžaře všech kategorií
soutěžilo: 646 čtenářů; 616 správně; 30 špatně
výherci: L. Turčin, Brno; P. Kopecká, Hlinsko; V. Kmínková, Děčín; M. Macháček, Čerčany; 
J. Hejtmánková, Hodonín; P. Els, Chotěboř; J. Cerman, Jilemnice; K. Kadlec, Moravská 
Třebová; P. Pavlík, Býšť; B. Hanáková, Ústí nad Orlicí

Zažijte adventní atmosféru v Turnově
odpověď 1: c) lev
odpověď 2: b) Český ráj
odpověď 3: a) Jizera
odpověď 4: a) kostel sv. Petra a Pavla
odpověď 5: b) výrobou šperků s českými granáty
soutěžilo: 650 čtenářů; 562 správně; 88 špatně
výherci: J. Kubelka, Teplice; J. Cestr, Malé Žernoseky; Š. Kracíková, Poděbrady; M. 
Vybíralová, Praha 4; J. Rybářová, Jičín; L. Cibulková, Kolín; J. Korpáš, Stráž pod Ralskem; 
M. Bugaj, Ostrava; J. Klimešová, Plzeň; M. Procházková, Valašské Meziříčí

Edice ČT
otázka: Žádnému správnému zahrádkáři nesmí na zahradě chybět:
odpověď: a) kompost a zavlažování
soutěžilo: 753 čtenářů; 749 správně; špatně 4
výherci: J. Bouzková, Karlovy Vary; V. Čechová, České Budějovice; M. Šromová, Suchdol 
nad Odrou

Kam v zimě s dětmi 
odpověď 1: a) Luhačovice
odpověď 2: b) Zlín Film Festival
odpověď 3: c) rozhledna Kelčský Javorník
odpověď 4: b) Karlovské muzeum
soutěžilo: 633 čtenářů; 516 správně; 117 špatně
výherci: M. Bližňáková, Brumov-Bylnice; L. Jelen, Uherské Hradiště; K. Devátý, Zlín; 
O. Kačenková, Tuchlovice; M. Magura, Ostrava

Kartografie Praha
otázka: Naše nejníže položená železniční stanice leží ve výšce 127 m n. m. a prohléd-
nout si zde můžete i unikátní nejstarší nádražní hodiny na našem území. Víte, o kterou 
železniční stanici se jedná? 
odpověď: a) Dolní Žleb
soutěžilo: 482 čtenářů; 481 správně; špatně 1
výherci: K. Křepelka; Police nad Metují; J. Kovář, Nová Bystřice; M. Černá, Kraslice

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: b) Krýzovy jesličky v Jindřichově Hradci
soutěžilo: 503 čtenářů; 475 správně; 28 špatně
výherci: L. Březinová, Mistřice; H. Uhříková, Vsetín; S. Čejka, Dobrá Voda

Křížovka
…nejvyšším vrcholem je Mehelník 
soutěžilo: 432 čtenářů; 427 správně; 5 špatně
výherci: J. Trajerová, Prostějov; Helena Hollbergová, Ostrava; J. Matýs, Beroun

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Tajenku křížovky a odpověď na fotohádanku nám zašlete do 15. února 
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na adresu redakce. 
Dvakrát tři autoři správných odpovědí obdrží mapu věnovanou 
vydavatelstvím Kartografie PRAHA.

a) zámek Jemniště
b) zámek Koloděje

c) zámek Buchlovice

Poznáte místo na fotografii?

Nejvíce odpovědí na soutěžní otázky do redakce zaslali čtenáři z okolí distribučního místa Zlín. Poměr počtu obyvatel v závislosti na počtu došlých odpovědí rozhodl, že prestižní certifi kát

Mazaní čtenáři
uděluje redakce magazínu KAM po Česku za vydání listopad–prosinec 2021

Městské informační a turistické středisko Zlínnám. Míru 12
760 01 Zlín

Luděk Sládek
šéfredaktor

32| www.kampocesku.cz 

KAM pro bystré hlavy
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HÁDANKY
1/ Dívám se na fotografii. Nemám žádné sourozence. Otec muže na 
fotografii je dědem mého syna. Kdo je na fotce?
2/ Jaké matematické znaménko vložíme mezi čísla 1 a 6, abychom 
dostali číslo větší než jedna, ale zároveň menší než 6?

najdi 
všechny
obrázky

Odpovědi: 1/ Já sám. 2/  Desetinnou čárku.
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OTOČTE ENTER           NÁSLEDUJE 
PŘÍLOHA DOMOVNÍČEK
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