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LISTOPADOVÝ ÚVODNÍK
Krásný listopad vám přeji.
Ačkoliv toto období máme spojené spíše
s postupným ztišováním se, u nás v sociálních neziskovkách to bývá přesně naopak. Finišují roční projekty, dohání se, co
se během roku ještě nestihlo, abychom
mohli vše do prosince
vyúčtovat, dokončují se
žádosti o dotace na
následující rok a namísto odpočinku nastupuje spíš pořádná dávka adrenalinu, z níž
vydechneme až o vánocích.
Pro mne osobně je listopad spojen ještě s jednou
přelomovou
událostí,
a tou je sametová revoluce. Bylo mi tenkrát
16 a když jsem namísto do tanečních běžela
v plesových šatech a střevíčkách potají na
svou první demonstraci na tehdejší Leninovo náměstí, netušila jsem ještě, jak obrovsky
se celý můj další život promění. Vzpomínky
na tehdejší dění se mi v posledních týdnech
vynořují víc a víc, když sleduji události na
Ukrajině, v Íránu, v Sýrii, když konsternována
hledím na tu obrovskou frustraci lidí demonstrujících v Praze na Václavském náměstí.
Možná poprvé po více než třiceti letech
začínám cítit strach o tu křehkou rovnováhu
bezpečí, ve kterém jsem dosud žila a ve
kterém vyrůstaly moje děti. Když k nám do

Slunečnice přivádějí maminky z Ukrajiny své
děti na volnočasové aktivity a vypráví nám,
čím ony i jejich děti musely procházet při
útěcích před nálety do krytů, jak kolem nich
umírali sousedé, a když pak vysílení dorazili
do Děčína a děti uslyšely zvuk letadla na nebi,
rozplakaly se v hrůze, že začala válka i tady...
Pláčou, jak obrovsky se
jim stýská po jejich zemi,
po městě, kde musely
nechat své muže, aby pro
jejich děti vybojovali zpátky svobodu, kterou my
máme za tak samozřejmou, tak nedotknutelnou.
Přeji si z celého srdce, aby
naše děti a ani jejich děti
nemusely nikdy nic takového zažít. Aby ti, kteří
nyní pokládají své životy
za svobodu kdekoliv po
světě, nepřinášeli svou
oběť nadarmo, aby nebyli nikdy zapomenuti.
A děkuju někam tam nahoru, jestli k Bohu
nebo k nekonečnému Universu, za to štěstí,
že u nás jsme nemuseli brát do rukou zbraně,
že můžeme studovat, cestovat, můžeme
otevřeně vyjadřovat naši sexuální orientaci,
naši víru anebo si jít zcela přízemně nakoupit
i o víkendu. To vše jsou pro mne dary, za které
děkuji.
Šárka Ludmila Podrábská
ředitelka Slunečnice, z.s.

ORIGINÁL JE JEN JEDEN - JIŽ OD ROKU 2009
DC DĚČÍN | UL ÚSTÍ NAD LABEM
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DIVADLO
OŽIJE TANCEM
Dne 4. a 5.11. se Městské divadlo Děčín zaplní tanečníky u příležitosti oslav 30 let
existence konzervatoře Duncan Centre. Absolventkou této konzervatoře je i Adéla
Ernekerová, která v Děčíně vede taneční studio FRI.DA.

Můžete nám konzervatoř Duncan Centre
trochu přiblížit?
KDC je místem, které je unikátní a před 30
lety byla zjevením v tanečním světě - tedy
hlavně v tom na východ od západu. Je od
samého počátku specifická v zaměření studia
na současný tanec, tvorbu a pedagogiku.
To vše má společného jmenovatele - tzv.
Duncan metodu. Duncan Centre v sobě nese
historii a současnost zároveň. Zakladatelka
konzervatoře, veliká osobnost soudobého
tance a taneční pedagogiky paní Eva
Blažíčková, navázala na pevné základy
výrazového tance položené Elizabeth
Duncanovou (sestra Isadory Duncan)
v českém prostředí na začátku 20.stol.
a dále na pokračovatelku duncanovské školy paní Jarmilu Jeřábkovou, která byla Evě
Blažíčkové velkou učitelkou a předala jí třetí
6

generační žezlo v navázání duncanovské
práce. Eva Blažíčková založila Duncan Centre
s vizí, která přesahuje do současnosti a do
budoucnosti. Zároveň díky různorodým
mladým a kreativním pedagogům, kteří na
škole působí, mají studenti rozhled a velkou
výbavu pro další životní cesty. Ve studijní
dráze se klade důraz na kvalitní vzdělání
v oboru tance (srovnatelné s předními
školami v cizině) a na rozvoj osobnosti
každého studenta. Studium na KDC trvá šest
let a je zakončeno absolventskou zkouškou.
Taneční obor je téma složité a obsahuje
v sobě mnoho cest (interpretaci, pedagogiku, choreografii, teorii...). Je to náročné na
výdrž fyzickou, ale hlavně na tu psychickou.
Ze své zkušenosti mohu říci, že tento obor
člověka připravuje k veliké odolnosti, tolik
potřebné v dnešním světě.

První slavnostní večer bude ve znamení
představení Generace X v podání skvělé
tanečnice Heleny Arenbergerové a sociologického happeningu Martina Buchtíka.
Co si pod takovým happeningem představit?
Představení Generace X, které vytvořil Michal
Záhora / Pulsar z.s., otevře témata, která se
více či méně budou dotýkat nejspíš každého
diváka, a tak v závěru večera bude otevřená
debata se sociologem Martinem Buchtíkem.
Ale předesílám, aby se diváci nebáli nutnosti
řečnění. Jednoduše přijďte, uvidíte, uslyšíte a je
na vás, co si odnesete.
Druhý večer bude patřit studentům
a absolventům Duncan Centre. S jakým
vystoupením se představí?
Mladí tanečníci a tvůrci se představí s roč-

níkovými pracemi, které mají v rámci studia
povinné. Jsou to tzv. klauzury a těm vždy
předchází zadané téma, se kterým se při tvorbě
student potýká a zpracovává dle svého záměru
do výsledné choreografie za pomoci konzultací
s pedagogy. Tvoří si tak postupnými kroky
v každém ročníku vlastní choreografický
rukopis. Před představením se promítne
film Duncan ve filmu, poté vystoupí dívky
ze studia FRI.DA s choreografií Medvědice,
která nedávno získala cenu diváků a poroty na
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Jak se vůbec událo to, že se taneční oslavy
pražské konzervatoře dostaly k nám do
Děčína?
Oslavy putují do více regionů a většinou právě
tam, kde působí bývalí absolventi školy. Je to
logické propojení.Působím v Děčíně s tanečním
studiem FRI.DA od roku 2015 a nápad napojit
se na regionální oslavy vznikl naší iniciativou
přes Jana Malíka a Elišku Benešovou, která
se mnou ve studiu spolupracuje již třetím
rokem a zároveň vyučuje současný tanec na
KDC. Oslovili jsme konzervatoř
s tím, že bychom chtěli program
oslav uvést i v našem regionu
a KDC na to reagovala velmi
kladně a vcelku i s nadšením,
protože je to oblast oproti jiným
regionům v ČR současným
tancem nepolíbená. Je skvělé,
když se idee naplní, a tak se
po organizační komunikaci
a spolupráci mezi Duncan Centre, studiem FRI.DA a Městským
divadlem Děčín podařilo tuto
událost připravit.

přehlídce scénického tance Podzimní fantazie.
V poslední hlavní části večera Duncan tančí
se mohou diváci těšit na několik zmíněných
studentských prací.
V sobotu 5.11. proběhnou také taneční
workshopy pro děti a veřejnost, je to tak?
Workshopy pro veřejnost povede Lea Švejdová,
která je dlouholetou pedagožkou na KDC,
interpretkou a choreografkou za živého
klavírního doprovodu Terezy Bergmanové.
Od 15:30 do 16:30 mladší děti (8-12 let)
a od 17:00 do 18:30 následuje pro starší až
dospělé. Budou to otevřené lekce, tedy pokud
chce zkusit přijít i netanečník, tak je určitě vítán.
Konat se budou ve zkušebním sále divadla
(kde sídlí studio FRI.DA 3.p.). Kvůli kapacitě je
nutné se registrovat předem na fri.da.tanec@
gmail.com. Budeme se na všechny moc těšit
a naviděnou v divadle!
-es7
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BLACK PANTHER:
WAKANDA NECHŤ ŽIJE
Premiéra 10.11. | více na str. 19
Black Panther: Wakanda nechť žije vypráví o světě po smrti hrdiny „Black Panthera“
T’Chally. Do středu děje se tak dostává jeho sestra Shuri v podání herečky Letitie
Wrightové. Společně s ostatními se Shuri musí smířit se smrtí svého vůdce a nedopustit,
aby do jejich království Wakanda zasahovaly světové mocnosti. Obyvatelé této kdysi
utajované země totiž budou čelit národu Talocan a jeho vládci Namorovi (Tenoch
Huerta). Tato podmořská říše nemá příliš dobré zkušenosti se suchozemci, Namorovi
se navíc nelíbí rozhodnutí T'Chally otevřít Wakandu světu, což by mohlo ohrozit utajení
jeho lidu, a tak se vydá problém řešit po svém. Možná i proto se do příběhu opět
připlete agent Everett Ross se snahou urovnat konﬂikt diplomatickou cestou a nové
postavy jako mladá vědkyně Ironheart (Dominique Thorne) vyvíjející obleky podobné
těm od Iron Mana.
9
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MICHAEL KOCÁB
ROCKER VERSUS
POLITIK
Premiéra 10.11. | více na str. 19
Michael Kocáb patří mezi jednu z nejvýraznějších osobností českých novodobých
dějin. Celým jeho životem se prolíná boj za lidská práva, politickou kulturu
a demokracii. Mimo jiné řídil odsun sovětských vojsk z Československa, je jedním
ze zakladatelů Občanského fóra a navrhl Václava Havla na prezidenta. Celovečerní
film o něm nyní natočila režisérka Olga Sommerová.
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Další z řady úspěšných
dokumentů
Pro další ze svých
úspěšných dokumentárních filmů si Kocába
vybrala přední česká dokumentaristka Olga
Sommerová, která už má na svém kontě
mimo jiné filmy o osudech Marty Kubišové,
Jiřího Suchého, Věry Čáslavské či Soni
Červené. Nyní jde do kin s dramatickým
životním příběhem výrazného muzikanta
a politika. Svým filmem chce připomenout,
že v dějinách rozhodují nejen šťastné či
neblahé náhody, ale také to, čemu se říká
úloha osobnosti v dějinách.
Film vypráví životní příběh hudebníka,
který se stal politikem a je také celoživotním
a nepřehlédnutelným občanským aktivistou.
Jeho životní etapy postupují od klíčových
momentů dětství, mládí, dospělosti až ke
zralému věku, jehož perspektivou na sebe
a svůj dosavadní život Michael Kocáb
v četných komentářích nahlíží. Hlavního
hrdinu režisérka Sommerová nachází
v jakémsi stavu životní harmonie, a to
ve vztahu k minulosti, přítomnosti a proklamativně i k budoucnosti, což pozitivně

potvrzují členové jeho rodiny v intimním
rodinném prostředí.
Režisérka nechává diváky, aby si utvořili
vlastní názor
Závažnější vrstvu dokumentu představuje
rozkrývání zdánlivě nesmiřitelných osobních

KINO

Michael Kocáb se v roce 2009 stal ministrem
pro lidská práva a národnostní menšiny
a později zmocněncem vlády pro lidská
práva. Celý život se věnuje také skladatelské
tvorbě v oblasti rockové, filmové i vážné
hudby. Ještě během studií v roce 1977
založil kultovní rockovou skupinu Pražský
výběr, která vystupuje
dodnes. Jeho vrcholným dílem v oblasti
vážné hudby je balet
Odysseus pro Laternu
Magiku, který se
hrál po celém světě,
a také pět týdnů na
Broadwayi.

poloh rockového hudebníka a umělce,
který stále intenzivně tvoří a žije, a politika,
který nekompromisně prosazuje svobodu,
lidská práva a demokracii, ale který se tak
paradoxně stává součástí establishmentu,
proti kterému se musí vymezovat každý
„poctivý rocker”. Režisérka toto téma
s odstupem pozoruje a ponechává na
divácích, aby si utvořili svůj názor.
Výsledkem je portrét, který místo
očekávatelné „nekompromisní zuřivosti“
starého rockera nabízí životní optimismus
doprovázený
sympatickou
pokorou
k úspěchům a sebeironické reﬂexi
vlastního chybování a omylů. Rockerství se
nepochybně projevuje v tom, že se nejedná
o bilanční hodnocení vlastního života, ale
upřímnou a poctivou snahu popsat princip
vzdoru proti totalitě a lásky a víry ke svobodě,
umělecké a politické.
-ČT, cysnews, ČSFD, redakčně upraveno11
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GRAND PRIX
Premiéra 17.11. | více na str. 20
Bratranci Roman a Emil žijí v pohraničním městě Cvikov, kde se protloukají, jak
dovedou. Kryštof Hádek jako Roman vede krachující autobazar a snaží se starat o rodinu,
podivínský Emil Robin Ferro tráví čas ve své pečlivě uklizené autodílně. Jezdí spolu po
okolí závodit v autokrosu a věčně se hádají. Momentálně spolu nemluví, ale poté,
co Emil vyhraje v televizní soutěži vstupenky na Velkou cenu Španělska v Barceloně,
si k sobě zase začnou hledat cestu. Vidět naživo Formuli 1 je totiž jejich společným
snem. K tomu se shodou okolností přimotá ještě Štětka (Štěpán Kozub), místní magnet
na problémy. Trojice se dostane přes Německo a Francii až do Španělska, zatímco
ve Cvikově hasí Romanovy problémy jeho manželka Iveta, kterou ztvárnila Anna
Kameníková. Tu obtěžuje nespokojený klient autobazaru Miroslav Donutil a situaci
musí řešit místní policista Holeček alias Marek Daniel. Ve chvíli, kdy se do zdánlivě
nevinné víkendové události zamotá i lokální pravidelná uživatelka pervitinu Jindra
(Tatiana Dyková), roztočí se kolotoč, který už nejde zastavit.
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Út 1.11.

17.30
20.00

Za vším hledej ženu
Halloween končí | horor

St 2.11.

17.30
20.00

Za vším hledej ženu
Halloween končí | horor

Čt 3.11.

17.00
20.00

Il Boemo | dabing
Hranice lásky

Pá 4.11.

17.00
20.00

Princ Mamánek
Hranice lásky

So 5.11.

15.00
17.00
20.00

Websterovi ve filmu
Spolu
Hranice lásky

Ne 6.11.

15.00
17.00
20.00

Websterovi ve filmu
Il Boemo | dabing
Hranice lásky

Po 7.11.

19.00

Ztratili jsme Stalina | Podmokelský filmový klub

Út 8.11.

10.00
17.30
20.00

Poslední závod
Black Adam
Il Boemo| titulky

St 9.11.

17.30
20.00

Civilizace - Dobrá zpráva o konci světa | dokument
Black Adam

Čt 10.11.

17.30
20.00

Michael Kocáb - rocker versus politik | dokument
Black Panther: Wakanda nechť žije | titulky

Pá 11.11.

16.00
20.00

Black Panther: Wakanda nechť žije | dabing
Michael Kocáb - rocker versus politik | dokument

So 12.11.

15.30
17.00
20.00

Kvík
Black Panther: Wakanda nechť žije | dabing
Oběť

Ne 13.11.

15.30
18.00

Kvík
Aida | Královská opera Londýn

Po 14.11.

19.00

Adam Ondra: Posunout hranice | dokument

Út 15.11.

17.00
20.00

Black Panther: Wakanda nechť žije | titulky
Good Old Czechs | dokument

Michael Kocáb - rocker versus politik | dokument
Black Panther: Wakanda nechť žije | titulky

Čt 17.11.

15.00
20.00

Grand Prix
Silný řeči | talkshow

Pá 18.11.

17.30
20.00

Princezna zakletá v čase 2
Grand Prix

So 19.11.

14.30
17.30
20.00

Princezna zakletá v čase 2
Grand Prix
Menu

Ne 20.11.

14.30
17.30
20.00

Princezna zakletá v čase 2
Grand Prix
Menu

Po 21.11.

19.00

Kolonie | Podmokelský filmový klub

Út 22.11.

10.00
17.30
20.00

Řekni to psem
Grand Prix
EOS: Dánský sběratel - Delacroix až Gauguin | výtvarná galerie v kině

St 23.11.

17.00
20.00

Black Panther: Wakanda nechť žije | dabing
Oběť

Čt 24.11.

17.30
20.00

Vánoční příběh
Fabelmanovi

Pá 25.11.

17.30
20.00

Vánoční příběh
Grand Prix

So 26.11.

15.00
17.30
20.00

Divnosvět
Vánoční příběh
Fabelmanovi

Ne 27.11.

15.00
18.00

Divnosvět
Bohéma | Královská opera Londýn

Po 28.11.

19.00

Ennio | dokument

Út 29.11.

17.00
20.00

Fabelmanovi
Vánoční příběh

St 30.11.

17.00
20.00

Fabelmanovi
Vánoční příběh

KINO

17.30
20.00

KALENDÁŘ PŘEDSTAVENÍ

St 16.11.
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ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
KOMEDIE

1., 2. 11. | út, st /17.30/

KINO

Česko / 2022 / repríza / 105' / 12+ / 130,- Kč
Tři kamarádky, tři osudy. Krásná Alex, sympatická Marta a svéhlavá Irena.
Tři naprosto jiné příběhy a jiný pohled na život. Přesto je mezi nimi to
nejpevnější pouto, které nic nemůže přetrhnout. Režie: M. Šmídmajer.
Hrají: H. Vagnerová, M. Vašut, T. Rychlá, aj.

HALLOWEEN KONČÍ
HOROR

1., 2. 11. | út, st /20.00/

USA / 2022 / premiéra / 111' / titulky / 15+ / 140,- Kč
Michael Myers, pracovitý zabiják s bílou maskou, mnohokrát přežil
vlastní smrt. Teď však dojde i na něj. Aspoň to slibují tvůrci posledního
dílu slavné hororové ságy, jejíž finále vstupuje do kin pod výmluvným
názvem Halloween končí. Režie: D. G. Green. Hrají: J. Lee Curtis, aj.

IL BOEMO

DRAMA / HUDEBNÍ / ŽIVOTOPISNÝ

3., 6., 8., 11. | čt, ne /17.00/ út /20.00/

ČR, IT, SK / 2022 / repríza / 140' / dab., tit. / 15+ / 110,- Kč
Historický velkofilm je inspirovaný skutečným příběhem jednoho
z nejvyhledávanějších hudebních skladatelů druhé poloviny
18. století – Josefa Myslivečka. Režie: P. Václav. Hrají: V. Dyk,
B. Ronchi, L. Vlady, aj.
= TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)

HRANICE LÁSKY
DRAMA/ EROTICKÝ

3. – 6. 11. | čt, pá, so, ne /20.00/

ČR / 2022 / premiéra / 95' / 15+ / 120,- Kč
Hana začíná cítit, že její vztah s Petrem se pohybuje v příliš zajetých kolejích.
Rozhodne se ho tedy osvěžit a začne s Petrem sdílet své erotické představy
a tajné sny. Od vyprávění je pak už jen krůček k činům. Režie: T. Wiński.
Hrají: H. Vagnerová, M. Řezníček, E. Křenková, M. Hofmann, aj.
POHÁDKA

4.11. | pá /17.00/

Česko / 2022 / repríza / 90' / 130,- Kč, děti 110,- Kč
Filmová pohádka Jana Budaře o princi, který musel dospět v krále.
Rozmazlený princ Ludvík se musí vydat do světa, aby na své dobrodružné
cestě zjistil, jak vypadá opravdový svět mimo zdi jeho přepychového
zámku. Režie: J. Budař. Hrají: J. Budař, O. Vetchý, aj.

WEBSTEROVI VE FILMU
ANIMOVANÝ / RODINNÝ

5., 6. 11. | so, ne /15.00/

Česko, Slovensko / 2022 / repr. / dab. / 65' / 130,- Kč, děti 110,- Kč
Mohlo by se zdát, že Lili Websterová je pavoučí holčička jako každá jiná.
Spolu se svým starším bráchou, starostlivou maminkou, chápajícím
tatínkem a čipernými prarodiči žije v kokonu nad výtahovou šachtou, chodí
do školy a ráda si hraje s kamarády. Režie: K. Kerekesová. Hrají: I. Korolová, aj.

SPOLU
DRAMA

5. 11. | so /17.00/
ČR / 2022 / repríza / 117' /120 ,- Kč
Po rozchodu s přítelem se Tereza vrací domů ke své mámě a bratrovi
Michalovi, desetiletému klukovi zajatému v dospělém těle, aniž by
tušila, že tenhle návrat navždy změní její život. Režie: D. Laňka, M. Müller.
Hrají: Š. Kozub, V. Žilková, K. Janovičová, M. Němec, aj.
= TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)

KINO

PRINC MAMÁNEK

ZTRATILI JSME STALINA

7. 11. | po /19.00/

HISTORICKÝ / KOMEDIE / DRAMA | PODMOKELSKÝ FILMOVÝ KLUB

VB / FR / B / KAN / USA / 2017 / 107' / titulky / 15+ / 90,-Kč
5. března 1953 umírá muž. Tím mužem je Josef Stalin. Po jeho
skonu vypuká v řadách jeho nejbližších naprostý zmatek a panika.
Režie: A. Iannucci. Hrají: S. Buscemi, J. Tambor, S. Russell Beale, J. Isaacs,
A. Riseborough, M. Palin, aj.

POSLEDNÍ ZÁVOD

8. 11. | út /10.00/

DRAMA

KINO

ČR / 2022 / repríza / 100' / 12+ / 60,- Kč
Drama vypráví příběh Bohumila Hanče, který tragicky zahynul spolu
s Václavem Vrbatou během lyžařského závodu na hřebenech Krkonoš
a z jejich příběhu se stala legenda. Režie: T. Hodan. Hrají: K. Hádek,
J. Bárdos, M. Adamczyk, O. Kaiser, aj.

BLACK ADAM
AKČNÍ / FANTASY/ SCI-FI

8., 9. 11. | út /17.30/ st /20.00/
USA / 2022 / repríza / 125' / 12+ / titulky / 130,- Kč
Téměř 5000 let poté, co byl obdařen všemocnou mocí egyptských bohů
- a stejně rychle uvězněn - je Black Adam vysvobozen ze svého pozemského
hrobu a připraven rozpoutat v moderním světě svou jedinečnou formu
spravedlnosti. Režie: J. Collet-Serra. Hrají: D. Johnson, aj.

CIVILIZACE - DOBRÁ ZPRÁVA O KONCI SVĚTA
DOKUMENTÁRNÍ

9.11. | st /17.30/

Česko / 2022 / repríza / 81' / 100,- Kč
Jestli v současnosti stojí před vědci celého světa nějaká společná otázka,
pak je to otázka udržitelnosti civilizace. Doposud každá se zjevila,
rozvinula se, kulminovala a zmizela. Co se stane, pokud zkolabuje
dnešní, globální civilizace? Režie: P. Horký. Hrají: J. Goodall, aj.
= TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)

MICHAEL KOCÁB - ROCKER VERSUS POLITIK

10., 11., 16. 11.
čt /17.30/ pá /20.00/ st /17.30/

DOKUMENTÁRNÍ

ČR / Slovensko / 2022 / premiéra / 102' / 130,- Kč
Celovečerní dokumentární snímek Michael Kocáb – rocker versus politik
režisérky Olgy Sommerové nabízí portrét výrazné osobnosti, hudebníka
a politika, který nadále zůstává výrazným a nepřehlédnutelným
občanským aktivistou. Režie: O. Sommerová. Hrají: M. Kocáb, aj.

BLACK PANTHER: WAKANDA NECHŤ ŽIJE

10. –12., 15., 16., 23. 11.
čt /20.00/ pá /16.00/ so, út /17.00/ st /20.00/ st /17.00/

USA / 2022 / 161' / prem. / dab. + tit. / 12+ / 2D 130,- Kč, 3D 150,- Kč
Královna Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye a Dora Milaje bojují o ochranu
svého národa před zasahujícími světovými mocnostmi poté, co se
rozšířily zprávy o smrti krále T’Chally. Režie: R. Coogler. Hrají: L. Wright,
L. Nyong'o, W. Duke, A. Bassett, aj.

KVÍK

ANIMOVANÝ

12., 13. 11. | so, ne /15.30/
Nizozemsko / 2022 / premiéra / 72' / dabing / 110,- Kč
Devítiletou Babs čekají tyhle prázdniny hned dvě báječné věci. Nejdříve zjistí,
že ten starý pán s velkým kufrem, který se znenadání objevil u nich doma, je její
dědeček, o kterém nikdy neslyšela.A hlavně – děda Tuitjes jí dá k narozeninám
roztomilé malé prasátko. Režie: M. Halberstad. Hrají: J. van Houten, aj.

OBĚŤ
DRAMA

12., 23. 11. | so, st /20.00/
Slovensko / ČR / Německo / 2022 / premiéra / 91' / 120,- Kč
Příběh matky, která se domáhá spravedlnosti po útoku na jejího syna.
Silné a v mnohém aktuální drama Michala Blaška uvedly prestižní
festivaly v Torontu a v Benátkách. Slovensko pak film Oběť nominovalo
do bojů o Oscara. Režie: M. Blaško. Hrají: V. Smačeljuk, G. Kuchuk, aj.
= TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)

KINO

SCI-FI / DOBRODRUŽNÝ / AKČNÍ / FANTASY

ADAM ONDRA: POSUNOUT HRANICE
DOKUMENTÁRNÍ

14. 11. | po /19.00/

ČR / Itálie / 2022 / 80' / premiéra / 100,- Kč
Celovečerní dokument o lezecké ikoně dneška. Adam Ondra začal
s lezením ve stejném věku, ve kterém se naučil chodit, a od té doby již
nepřestal. Sbírá medaile, rekordy a posouvá hranice toho, co je v lezení
ještě možné. Režie: J. Šimánek, P. Záruba. Hrají: A. Ondra, aj.

GOOD OLD CZECHS
DOKUMENTÁRNÍ

15. 11. | út /20.00/

KINO

ČR / 2022 / repríza / 83' / 110,- Kč
Příběh českých letců RAF a jejich cesta z okupovaného Československa,
přes Francii, bitvu o Británii a východní frontu zpět do osvobozené Prahy.
Příběh jedinečným způsobem vystavěný pouze na dobových archivních
záběrech skrze osobní zkušenost a vyprávění obou letců. Režie: T. Bojar.

GRAND PRIX

17. – 20., 22., 25. 11. | čt /15.00/
pá /20.00/ so, ne, út /17.30/ pá /20.00/

KOMEDIE / ROAD MOVIE

ČR / 2022 / 107' / premiéra / 130,- Kč
Filmová komedie režiséra Jana Prušinovského (Most!, Okresní přebor)
vypráví o dvou bratrancích milujících auta a jednom kriminálníkovi,
který je zase rád krade. Režie: J. Prušinovský. Hrají: K. Hádek, R. Ferro,
Š. Kozub, A. Kameníková, M. Daniel, E. Hacurová, aj.

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2
POHÁDKA / FANTASY / KOMEDIE

18. – 20. 11. | pá /17.30/
so, ne /14.30/

ČR / 2022 / 135' / premiéra / 130,- Kč, děti 110,- Kč
Mladá alchymistka Amélie získává zakázanou kouzelnou moc: dokáže
částečně ovlivňovat tok času. Zneužívání nových schopností ji však rozštěpí
v čase a Amélie ze současnosti se tak setkává s Amélií z minulosti, která ji
od té chvíle provází na každém kroku. Režie: P. Kubík. Hrají: E. Křenková, aj.
= TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)

MENU

19., 20. 11. | so, ne /20.00/

HOROR / KOMEDIE

USA / 2022 / 108' / premiéra / titulky / 12+ / 130,- Kč
Mladý pár (Anya Taylor Joy a Nicholas Hoult) cestují na odlehlý
ostrov, aby se najedli v luxusní restauraci, kde šéfkuchař (Ralph
Fiennes) připravil bohaté menu s několika šokujícími překvapeními.
Režie: M. Mylod. Hrají: A. Taylor-Joy, R. Fiennes, aj.
DRAMA / HISTORICKÝ / ROMANTICKÝ / THRILLER | PODMOKELSKÝ FILMOVÝ KLUB

21. 11. | po /19.00/

Německo / Lucembursko / Francie / 2015 / 110' / tit. / 12+/ 90,-Kč
Drama Kolonie režiséra Floriana Gallenbergera je inspirovaný
skutečnými událostmi odehrávajícími se v chilské kolonii Dignidad
za Pinochetova režimu. Režie: F. Gallenberger. Hrají: E. Watson, D. Brühl,
M. Nyqvist, R. Carey, V. Krieps, J. Werner, aj.

ŘEKNI TO PSEM
ROMANTICKÝ / KOMEDIE

22. 11. | út /10.00/

ČR / 2022 / 85' / repríza / dabing / 60,- Kč
Dita místo vytouženého miminka dostane od svého přítele Filipa
mladou border kólii, přestože nikdy žádného psa nechtěla. Navíc
Ditě pejskařská komunita připadá směšná a nesnáší psí exkrementy.
Režie: R. Sedláček. Hrají: B. Kohoutová, Š. Benoni, aj.

EOS: DÁNSKÝ SBĚRATEL - DELACROIX AŽ GAUGUIN
DOKUMENTÁRNÍ

22. 11. | út /20.00/

Velká Británie / 2022 / premiéra / 82' / 12+ / 150,- Kč
Po dlouhé roky zůstávalo umění impresionistů bez zájmu veřejnosti.
Hansen shromáždil pozoruhodnou sbírku umění ve svém letním sídle
Ordrupgaard na předměstí Kodaně. Exhibition on Screen vypráví jeho
fascinující příběh. Režie: D. Bickerstaff.
= TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)

KINO

KOLONIE

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
KOMEDIE

24. – 26., 29., 30. 11. | čt, pá, so /17.30/
út, st /20.00/

ČR / 2021 / premiéra / 118' / 12+ / 140,- Kč
Komedie s hvězdným obsazením, která se odehrává během Štědrého
dne. Film režisérky Ireny Pavláskové představí celou plejádu českých
herců. Režie: I. Pavlásková. Hrají: K. Roden, J. Bohdalová, J. Lábus,
O. Kaiser, P. Richard, J. Plodková, H. Čermák, J. Plesl, aj.

FABELMANOVI

24., 26., 29., 30. 11. | čt, so /20.00/
út, st /17.00/

DRAMA / ŽIVOTOPISNÝ

KINO

USA / 2022 / premiéra / 151' / titulky / 12+ / 130,- Kč
Drama o dospívání sleduje Sammyho Fabelmana, který vyrůstá
v poválečné Arizoně, kde zkoumá a poznává, jakou moc mají filmy.
Režie: S. Spielberg. Hrají: M. Williams, P. Dano, S. Rogen, G. LaBelle,
J. Berlin, J. Butters, R. Bartlett, aj.

DIVNOSVĚT

26., 27. 11. | so, ne /15.00/

ANIMOVANÝ

USA / 2022 / premiéra / 99' / dab. / 2D 130,- Kč, děti 110,- Kč,
3D 150,- Kč, děti 130,- Kč
Celovečerní snímek Divnosvět představuje legendární průzkumnickou
rodinu Cladových, kteří se snaží proletět skrz neprobádaný, zrádný
a především divný svět. Režie: D. Hall.

ENNIO

DOKUMENTÁRNÍ / ŽIVOTOPISNÝ / HUDEBNÍ

28. 11. | po /19.00/

Itálie / 2022 / premiéra / 156' / titulky / 12+ / 130,- Kč
Oscarový režisér Giuseppe Tornatore (Bio Ráj, Nejvyšší nabídka) přináší
filmovou poctu svému příteli a legendárnímu skladateli filmové
hudby Enniu Morriconemu. Režie: G. Tornatore. Hrají: E. Morricone,
Q. Tarantino, C. Eastwood, O. Stone, B. Levinson, aj.
= TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)

AIDA
OPERA V KINĚ

Royal Opera House / VB / 2022 / 205' + přestávka / titulky / 250,- Kč
Princezna Aida byla ve válce mezi Egyptem a Etiopií unesena. Ambiciózní
voják Radames mezitím zápasí se svými city k ní. Postupně musí oba učinit
mučivou volbu mezi loajalitou k domovu a vzájemnou láskou. Režie: R. Carsen,
Hrají: E. Stikhina, F. Meli, A. Rehlis, L. Tézier, S. Howard, aj.

BOHÉMA
OPERA V KINĚ

Neděle 27. 11. /18.00/
Royal Opera House / VB / 2022 / 180' / titulky / 12+ / 250,- Kč
Paříž, rok 1900. Chudý spisovatel Rodolfo věří, že umění je všechno
co potřebuje – dokud nepotká Mimì, osamělou švadlenu, která
bydlí nad ním. Tak začíná velký milostný příběh, který postupně
kvete, vadne i znovu ožívá. Ohrožuje ho ale síla větší než láska.
Režie: R. Jones. Účinkují: A. Pérez, J. Diego Flórez, A. Zhilikhovsky,
D. de Niese, R. Ramgobin, aj.

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

KINO

Neděle 13. 11. /18.00/

AMBULANTNÍ REHABILITACE

POMŮŽEME VÁM
OD BOLESTI!
Hrazená zdravotní
péče pojišťovnou:
• pooperační a poúrazové stavy
• chronické bolesti
• skolioza, vadné držení těla, bolesti zad
Hrazené zdrav. poj.: 111, 201, 205, 207, 209, 211, 213

Ambulantní
rehabilitace:
•
•
•
•
•
•

fyzioterapie
vířivé koupele
elektroléčba
rázová vlna
ultrazvuk
kineziotaping
a další

Teplická 401/148, 405 02 Děčín 4
decin@rekoma.cz

734 346 266

www.rekoma.cz

Karel Šiktanc

r. David Šiktanc

DIVADLO

Svatojánský
oheň
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DIVADLO

ROZHOVOR:

VENTOLIN
HUDBA

Ventolin, vlastním jménem David Doubek, je originálním úkazem soudobé české
hudební scény. Jeho podivínství, bláznivé klipy a synťáková hudba jsou něčím,
co se v českém hudebním rybníčku tolik nevidí. I proto slaví se svou tvorbou velké
úspěchy, přestože se naprosto vymyká mainstreamovému proudu. Na Ventolina
můžete zajít 2.12. do klubu Le Garage Noir a my vám garantujeme, že to bude
jízda!

32

Vaší doménou jsou synťáky. Máte i nějaké
unikátní kousky, které bychom jinde
nepotkali?
Jsem velkým fanouškem značky
MFB (Manfred Fricke Berlin), která
není úplný mainstream. Hlavním
zdrojem inspirace v počátcích
Ventolina byl nepopulární sampler
Yamaha A4000, který mám doteď.
Taky mám rád a hodně používám
starý bicí automat Yamaha RX5, což
je vlastně taky docela okrajová věc.
Nejsledovanějším Ventolinovým
klipem na YouTube je Disco
Science. Čekal jste, že bude mít takový
úspěch? A proč si myslíte, že právě tahle
písnička se líbí nejvíce?
Nečekal jsem nic, ale hodně jsem se tím
bavil a mám rád poselství té písničky.
Myslím, že se v ní podařilo spojit
srdce, cit, legraci, pitomost a radost jak
v textové, tak hudební a vizuální stránce.
Písnička, která překonává bariéry. Ale
i to, že je oblíbená zvyšuje její oblibu.
Jaká je Vaše nejoblíbenější?
Já mám rád vždycky to, co je
nejaktuálnější, takže věci z desky
Dneska se vyčasilo, kde se myslím
nejvíc povedlo Karate, které má taky
krásný klip.
Když se kdokoliv podívá na
komentáře pod Vašimi klipy na
YouTube, tak tam nejčastěji padají

slova jako “legendární”, “světlo na konci
tunelu”, “super vizuál”, “geniální humor”
a spousta dalších superlativů. Je to tím,
že v dnešním “vizuálně dokonalém”
světě nejen hudebních klipů je právě ta
obyčejnost něčím, po čem lidé prahnou?
Myslím, že lidi se cítí být tak trochu i díky
sociálním médiím pod tlakem vypadat
dokonale a bezchybně, což se promítá i do
klipů a fotek a když to pojímám jinak, tak
to myslím působí jako osvěžení, že se není
třeba bát být sám sebou.

HUDBA

Díky rodinnému prostředí jste začínal
s folkem. Jak jste se dostal k elektronice?
Dovedlo mě k ní několik cest. Dětská záliba
v rozebírání starých televizí, pubertální
konfrontace se synthpopem 80. let, potřeba
vyrovnat se se zakomplexovaným odporem,
který jsem měl v devadesátých letech k taneční hudbě, zvědavost a sny.

Jste univerzitním profesorem v oboru
kulturní antropologie. Jak Vás vnímají
Vaši studenti?
No to by bylo potřeba se zeptat jich
samotných. Na přednáškách poslouchají,
za což jsem vděčný. Ale myslím, že jak mě
vnímají doopravdy vůbec nevím.
Byl jste hostem v legendární sérii AZkvízu, kde jste soupeřil s Jamesem
Colem. Máte rád takovéto recesistické
záležitosti?
No popravdě to úplně nevyhledávám, ale
uznávám, že nápad Art Zóny na kvíz se
podařil, byť jsem se u toho dost zapotil a vše
prohrál.
Přijedete zahrát k nám do Děčína. Už jste
u nás někdy byl?
Ano, myslím, že před čtyřmi lety.
-es33
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HUDBA
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HUDBA

AKCE

S TRIEM HERCŮ
Dvaačtyřicátý díl Silných řečí přivede do Děčína skvělou hereckou sestavu
v podání Jana Nedbala, Vladimíra Polívky a Filipa Kaňkovského. Na trio herců se
můžete přijít podívat do sálu Kina Sněžník 17. listopadu od 20:00.

Prvním hostem večera bude Jan Nedbal,
děčínský rodák a úspěšný filmový, seriálový
i divadelní herec. Z filmů, kde účinkoval,
můžeme jmenovat například snímek
Zpráva, Poslední závod či Očitý svědek, brzy
vstoupí do kin i Vánoční příběh či pohádka
Krakonošovo tajemství.
Dalším hostem bude Vladimír Polívka,
který díky rodičům vyrůstal v hereckém
prostředí odmalička a hercem se v dospělosti také stal. Z jeho filmové tvorby
můžeme jmenovat pohádku Řachanda,
snímky jako Hastrman, Ženy v běhu,
Skleněný pokoj, Anatomie zrady, Matky
a další. S Janem Nedbalem účinkuje také
ve Vánočním příběhu.
Třetici uzavírá Filip Kaňkovský, který se
narodil v Praze. Vidět jste jej mohli ve filmu
Lidice, Místa, Nabarvené ptáče, Město,
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Střídavka a v mnoha dalších, stejně jako
v seriálech Policie Modrava, Herec či Zoo.
Moderátora Silných řečí Jakuba Bureše
jsme se zeptali, jak se podařilo sehnat tyto
hosty do jednoho dílu. Začalo to u Jana
Nedbala, Kubova kamaráda, který se prý
ale tak trochu styděl. A tak Kubu poprosil,
zda by si mohl na talk show přivést nějaké
kamarády… To však Jakub netušil, že tím
Jan myslí právě své dva herecké kolegy,
kteří se zároveň stali hvězdnými hosty.
A to tak hvězdnými, že se strhl doslova
boj o vstupenky do klubu Le Garage Noir.
„Příliš se nám talk show do kina přesouvat
nechtělo, ale po vyprodání Garáže asi za den
a půl a nesčetných dotazech na lístky, jsme
se nakonec rozhodli, že zvýšené poptávce
vyhovíme. Jsme rádi, že si děčínský rodák
Jan Nedbal užije velkou přízeň skvělého
děčínského publika,” uvedl Jakub.
-es-
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26.11. 10–19 hod. pod knihovnou
14,30 hodin
Julius Baroš Quartet
15,45 hodin
Big band ZUŠ Děčín
pod vedením Jakuba Vogela
17 hodin
Big band teplické konzervatoře
pod vedením Lukáše Čajky
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VÁNOČNÍHO STROMU
neděle 27.11. 2022 10–19 hodin
pod knihovnou

11 hodin Divadlo Krabice Teplice
pohádka Vánoce u Ježků
13,45 hodin Sváťovo dividlo
Jak pejsek s kočičkou slavili Vánoce
14,30 hodin Sbor DDM
15,30 hodin Pěvecký sbor
Pomněnky pod vedením Ivy Hančové
16 hodin Pěvecký sbor Gymnázia Děčín
pod vedením Mgr. Lenky Holubcové
16,40 hodin Slet andělů
16,50 hodin Slovo primátora
17 hodin Rozsvícení vánočního stromu
17,10 hodin MarZ
pražská hudební skupina
18 hodin Po letech...

AKCE

ROZSVÍCENÍ

Daniel Hůlka & Jiří Škorpík
18,45 hodin Slet andělů
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PRVNÍ ADVENT BUDE
NABITÝ AKCEMI

AKCE

Děčínský advent začne poslední víkend v listopadu a s ním i první vánoční akce. Lidé se
mohou těšit na různá kulturní představení, Vánoční food market a také na každoroční
rozsvícení stromku, které se letos netradičně koná pod knihovnou. Na první adventní
neděli pak naváže Vánoční zpívání se svařákem na Husovce a řada dalších akcí.
Na vánoční atmosféru se mohou lidé naladit
už 26. listopadu, den před první adventní
nedělí. Pod knihovnou se bude konat
Vánoční food market, kde zájemci budou
moct ochutnat vánoční street food nebo
nakoupit jedlé i jiné dárky. Po celou dobu
food marketu budou k vidění i poslechu
různá hudební vystoupení. Zahraje např.
špičkový trumpetista Julius Bartoš či teplický
Big Band, složený z bývalých i současných
žáků konzervatoře v Teplicích.
V neděli 27. listopadu se bude konat tradiční
Rozsvícení vánočního stromu, tentokrát
pod městskou knihovnou. Město láká jak
na vánoční stánky, tak i na bohatý kulturní
program. Ten se skládá z loutkového divadla
Sváťovo dividlo, vánoční pohádky od
Divadla Krabice Teplice či z vystoupení dvou
děčínských pěveckých sborů – Pomněnky
a sbor Gymnázia Děčín. Od pěti hodin večer
je pak naplánované slavnostní rozsvícení
stromku a možná se připojí i andělé. Poté
odstartuje pražská skupina MarZ, která se
svou tvorbou pohybuje na hranici folku,
jazzu a popu. Adventní večer uzavře vánoční
koncert zpěváka Daniela Hůlky a jeho
dlouholetého přítele, multiinstrumentalisty
Jiřího Škorpíka.
40

Všechny víkendové akce začnou v deset
hodin dopoledne. V čase mimo kulturní
představení se budou moct lidé podívat
na tradiční dřevosochání nebo se účastnit
libverdské vánoční dílny a vyrobit si vlastní
adventní svícen, případně i jiné vánoční
dekorace. Návštěvníky celým programem
provede moderátor Tomáš Kettner.
V duchu Vánoc se ponesou i pozdější
prosincové akce. Město nabídne Rockové
Vánoce s krampus čerty, páteční DJ’s
advent tour, Vánoční Swap či Vánoční trhy
regionálních výrobců. Na své si přijdou
také děti při Pohádkovém dni před íčkem
nebo i fanoušci Wima Hofa o vánočním
dni pro otužilce. Zároveň se bude každou
středu pořádat Vánoční zpívání se svařákem
na Husově náměstí. Akce začne vždy ve
dvě odpoledne a na šestou se přesune do
Křížovy ulice, kde i tam bude možnost se
zahřát nad hrnkem svařeného vína. V plánu
jsou i Vánoční koledy s Karlem Suchánkem
nebo koncert ukrajinské zpěvačky Lumary.
Podrobnosti k adventnímu programu se pravidelně aktualizují na webu www.idecin.cz
a také na facaebookové stránce Děčín pro turisty.
-red-

10–19 hod. pod knihovnou

27.11. Rozsvícení vánočního stromu
10–19 hod. pod knihovnou

9.12. DJ´S advent tour
Young Selektazz
16 hod. pod knihovnou

10.12. Vánoční trh na Husovce

30.11. Vánoční zpívání se svařákem

10-18 hod. Husovo náměstí

14 hod. Husovo náměstí / 18 hod. Křížová ulice

11.12. Zámecký adventní trh

2.12. DJ´S advent tour Phobiacs

10-18 hod. Zámek - nádvoří

3.12. Pohádka
Kouzelný vánoční zvonek

14 hod. Husovo náměstí / 18 hod. Křížová ulice

16 hod. pod knihovnou

10 hod. v knihovně

3.12. Čertovský rej v zoo
14 hod. Zoo Děčín

3. a 4.12. Tradiční vánoční jarmark

14.12. Vánoční zpívání se svařákem

AKCE

26.11. Vánoční food market

15.12. Vánoční trh
regionálních výrobců
10-18 hod. pod knihovnou

16.12. DJ´S advent tour
Decksters group

10-17 hod. Oblastní muzeum Děčín

16 hod. pod knihovnou

16 hod. pod knihovnou

10-18 hod. Husovo náměstí

4.12. Rockové Vánoce / Krampus čerti 17.12. Vánoční trh na Husovce
4.12. Zámecké pohádkové
odpoledne
od 15 hod. Zámek - barokní sál

6.12. Vánoční Swap pod knihovnou
11-18 hod. pod knihovnou

7.12. Vánoční zpívání se svařákem
14 hod. Husovo náměstí / 18 hod. Křížová ulice

8.12. Pohádkový den před íčkem
10 / 15 / 17 hod. pod knihovnou

18.12. Vánoce s otužilci
12-15 hod. Smetanovo nábřeží

20.12. Vánoce nad Děčínem,
ZŠ Na Stráni
14-18 hod. Křížová ulice

21.12. Vánoční zpívání se svařákem
14 hod. Husovo náměstí / 18 hod. Křížová ulice

23.12. DJ´S advent tour DCGround
16 hod. pod knihovnou
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EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR:

MICHAL NESVADBA
Herec Michal Nesvadba před časem oznámil, že končí v Kouzelné školce. Snesla se
obrovská vlna reakcí, což jen potvrdilo fakt, že je “Michal ze školky” jedinečným
hrdinou nejen dětských srdcí. Všude, kam přijde, přináší smích a dobrou náladu.
Tu přinese i do Ústí nad Labem se svým vystoupením Michalovi mazlíčci dne
27.11. v Kulturním domě.
Do Ústí přijedete s představením Michalovi mazlíčci. Na co se diváci mohou těšit?
Odpovím Vám jednou větou. Budou se těšit
na to, jak se z velkého kluka stane malý. Ale
asi u jedné věty nezůstanu. Ještě své diváky

nalákám na setkání se skřítkem Františkem
a všemi nejoblíbenějšími mými plyšáky.
Představení je interaktivní, velmi kontaktní
s dětmi, plné překvapivých humorných
situací.

Bavíte nejen malé, ale i dospělé.
V rozhovoru pro DVTV před třemi lety
lety jste například uvedl, že čas od času
do svých představení zakomponujete
dvojsmysl, kterým bavíte maminky.
Funguje to? :)
To opravdu funguje dobře a bavím se tím i já.
A za tu dobu tří let už to není čas od času, ale
při každém představení. Je to milé, zábavné
a bavím tím i tatínky.
V době uzavření kulturních institucí
během pandemie bylo mnoho umělců
nuceno najít si zaměstnání ve zcela jiném
oboru. Kdybyste Vy nebyl hercem, čím
jiným byste mohl nebo chtěl být?
Vždycky bych chtěl být tak svědomitý a pilný,
jako jsem odjakživa. K tomu mě vedl můj
tatínek, kreslíř a herec Miloš Nesvadba. Asi

by mi vůbec nevadilo být prodavačem nebo
číšníkem. Kdybych si mohl vybrat, tak by
mě to táhlo opět ke kumštu, jako třeba být
sochařem nebo malířem velkých pláten.

Jak sám uvádíte, děti Vám dodávají
energii, ale přeci jen, představení jsou
určitě i náročná. Jak nejraději relaxujete
a odpočíváte?
Moc jsem to nikdy neuměl. Teď se relaxovat
učím. Není to tak jednoduché. V Kouzelné
školce budu do června příštího roku. Už v září
točím nový seriál pro děti, na který se moc
těším, a to mi vezme minimálně tři měsíce
příprav. Rád bych dokončil dva velké filmové
scénáře a ještě stihnul představit dětem
moji novou hračku. Do toho všeho mě čeká
nepolevit ve svém živém hraní, takže se
s dětmi budu vídat každý víkend po celé ČR.
A to je smysl mého života.
-es-

AKCE

V poslední době se řeší Váš plánovaný
odchod z Kouzelné školky, do jejíž historie
jste se spolu s Františkem nesmazatelně
zapsal a usídlil se v srdcích mnoha dětí
(stejně tak já jsem mívala vždy radost,
když jste se v některém z dílů Kouzelné
školky objevil právě Vy). Čekal jste
takovou vlnu reakcí?
Rozhodně nečekal. Přijímám mnoho
nádherných zpráv od dospělých, kteří na
mě vyrostli. Píšou mi, že mým odchodem
z Kouzelné školky jim končí dětství. Je to velmi dojemné a přináší mi to velké uspokojení.
Hrát pro děti bylo mým posláním a já ho plnil
svědomitě.
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HUDBA

OTA VÁŇA Z KABÁTŮ:

LIDI SE ZASE BAVÍ
JAKO DŘÍV
Kytarista Ota Váňa je dlouholetým členem skupiny Kabát, jejíž písničky nechybí
snad na žádné párty. Kapela původem z Teplic je aktuálně na turné, se kterým
zavítá i do Ústí nad Labem. Koncert proběhne 10. listopadu na Zimním stadionu.
S Otou Váňou jsme si popovídali nejen o jeho působení v Kabátech.
V kapele působíte od roku 1989
a v rozhovorech uvádíte, že nejste ten
typ, který by měl více projektů,ale že se
soustředíte na ten jeden, protože "člověk
by měl dělat jednu věc pořádně, než tisíc
věcí polovičatě". Přesto - přemýšlel jste
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někdy o tom, jaké by to bylo pustit se do
něčeho jiného, nového?
Takhle nepřemýšlím, pokud kapela funguje,
nosím všechny nápady do Kabátu. Ale
kdybych někdy něco dělal mimo kapelu, asi
by to bylo z jiného ranku, než je styl Kabátu.

Máte mezi kytarami svou srdcovku?
Asi nejradši mám Gibson Les Paul Custom
1979.
Jak u Vás probíhá tvůrčí proces při psaní
písniček?
Nápady si zaznamenávám průběžně, dá se
říct nepřetržitě. V současné době díky novým
technologiím iPhone atd. lze zaznamenávat
nápady téměř všude. Doma si nápady
takzvaně selektuji a do kapely nosím jenom
to, co považuji za nejlepší.
A podobně jako u otázky s kytarami... Pro
kterou z nich máte největší slabost?
Poslední roky jsem nejvíce chvály sklidil za
písničku Houby magický, kterou jsem složil
už v roce 2001, ale na desku se dostala až
v roce 2015. Ale jinak si vážím každé
písničky, která se v kapele podaří.

Je něco, co Vás dokáže i po těch letech
překvapit, ať už na koncertech, v kapele
nebo muzice samotné?
Já si vážím nejvíc toho, že kapela stále
dokáže oslovit i mladé lidi, což vidím
momentálně na turné. Mám radost, že se
nám podařilo po letech nahrát nové CD "El
Presidento", protože bych nerad žil jenom
z minulosti.
S kapelou zahrajete 10.11. v Ústí nad
Labem. Pojíte si s městem nějaké
vzpomínky, příhody? Přeci jen - Teplice
jsou co by kamenem dohodil :)
Tak já mám na Ústí nad Labem spoustu
vzpomínek, mám z Ústí i dost kamarádů
a dva roky jsem tam dojížděl vlakem na
praxi. Na nádraží Ústí nad Labem - Západ
jsem ve druháku potkal kolegu z kapely
Tomáše Krulicha, když se vracel z vojny. To
jsme ovšem ještě nevěděli, že budeme hrát
spolu v kapele.

HUDBA

Jak už to tak bývá, kytaristé jsou známí
tím, že jsou tak trochu sběratelé a nikdy
neskončí jen u jedné kytary. Kolik kytar
se nachází ve Vaší sbírce a jaké to jsou?
Kytar mám dvanáct a každá ke mně přišla
sama. Většinou mám Gibsony Les Pauly
a cca posledních patnáct let hraju na české
kytary značky Jolana, kde se také vyrábí můj
signature model Jolana Tornado, který je
vyroben přesně podle mých požadavků.

Co s kapelou chystáte v nejbližší době?
Momentálně se s kapelou nacházíme
na turné, tento rozhovor dělám z hotelu
v Košicích a musím říct, že si to po těch
zákazech z minulých let užívám. Lidi se baví,
tak jako dřív a tím pádem je všechno zase
v pořádku...
Děkuji za rozhovor.

-es-
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DÁRKOVÉ TRIO HARMONIE BYLIN
Bylinné čaje pro spokojené,
vyrovnané a sebevědomé
ženy v každém věku.
Obsahuje 3 druhy čajů
z řady Harmonie bylin:
Krása, Očista a Odpočinek
Balení: 3 x 20 n.s.

DÁRKOVÉ TRIO VŮNĚ ZIMY
Ovocné a bylinné čaje
pro chladné zimní dny.
Obsahuje 3 druhy čajů:
Mučenka & Vanilka,
Skoříček a Zimní čaj
Balení: 3 x 20 n.s.

Zakoupíte ve firemních prodejnách Grešík:
Byliny, čaje Grešík – Myslbekova ul., Děčín I
Vinotéka, delikatesy Grešík – Myslbekova ul., Děčín I
Byliny, čaje, koření Grešík – U muzea, Děčín IV
Více informací najdete na WWW.GRESIK.CZ

gresik.valdemar/
gresik.valdemar/

Uspořádejte svůj vánoční firemní večírek v
Proseccu, který vám rádi připravíme v
našem salónku.

GASTRO

Prosecco Děčín je malý kousek Itálie v srdci města.
Máme otevřeno od pondělí do soboty od 16:00.
Naše bistro je ideálním místem pro setkávání
přátel, narozeninové oslavy a skleničku po práci.
Přijďte na naše prosecca, vína, voňavý svařák,
pinsu či bruschettu, talířek plný italských dobrot
nebo kávu s něčím sladkým.

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
K této příležitosti jsme pro Vás v restauraci Fabrika
připravili slavnostní „SVATOMARTINSKÉ MENU“

letos máme 4 kg husy,

aby se všichni dobře najedli.

Polévka ... Staročeský kaldoun
Hlavní chod … 1/4 Svatomartinské husy s mandlovou
nádivkou, pečená na bylinkách se švestkami a jablky,
špekový knedlík a knedlík pana továrníka,
a
cen
červené brusinkové zelí.
1/4 husy - cca 1000g

Rezervace je možná na tel.: 412 525 412

,9
9
7
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RECEPT MĚSÍCE:

DÝNĚ TŘIKRÁT JINAK
RECEPT

Dýně k podzimu neodmyslitelně patří, ať už je chcete využít k vaření či tvoření. Níže
najdete tři skvělé recepty z této oblíbené zeleniny.
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DÝŇOVÉ GNOCCHI

Jako první si připravíme skvělou dýňovou
přílohu. Pokud chcete svému masovému
pokrmu přidat něco extra narozdíl od běžných
příloh, pak určitě tyhle chutné dýňové ňoky
vyzkoušejte.
Co budete potřebovat?
• 300 g dýně hokaido
• 200 g brambor
• 150 g polohrubé mouky
• 1 vejce
• sůl
Postup:
1. Uvařte brambory ve slupce a nechte je
vychladnout.
2. Z omyté dýně vydlabejte semínka a nakrájejte ji na kostky. Nakrájenou dýni
dejte péct do trouby na 180 °C dokud
nezměkne.
3. Vychladlé brambory oloupejte a nastrouhejte na hrubo. Taktéž vychladlou
upečenou dýni rozmačkejte vidličkou
a přimíchejte k bramborám.
4. Do směsi přidejte mouku, vejce a osolte.

5. Zpracujte těsto, nemělo by být příliš lepivé
ani řídké, podle potřeby přisypte mouku.
6. Těsto si rozdělte na několik kusů a uválejte válečky. Z nich tvořte malé oválky
nebo šišky.
7. Vzniklé ňoky vložte do vroucí osolené
vody a vařte, dokud nevyplavou na
povrch. Poté je seberte sítkem a nechte
okapat.
TIP: Hotové ňoky posypte parmezánem nebo
čerstvými bylinkami.

DÝŇOVÉ KARI S CIZRNOU

Chcete-li do své kuchyně pozvat trochu
exotiky a zároveň se zahřát v sychravých
podzimních dnech, uvařte si barevné dýňové
kari plné chutí. Je to ten typ receptu, se kterým
si můžete ve své kuchyni pohrát dle libosti.
Co budete potřebovat?
Na základ:
• 3 lžíce rostlinného oleje
• 2 velké cibule
• 2 stroužky česneku

•
•
•
•

Kousek čerstvého zázvoru
1 chilli paprička (nemusí být)
500 ml kokosového mléka z plechovky
2 lžíce žluté curry pasty (lze nahradit bílým
jogurtem smíchaným se dvěma lžičkami
kari koření a lžící olivového oleje)

4. Ve chvíli, kdy je zelenina měkká, přidáme
šťávu z ½ limetky a dochutíme solí a pepřem.
5. Ozdobíme čerstvě nasekanou petrželkou
nebo koriandrem a servírujeme s vařenou
rýží nebo indickými plackami.

Zeleninová směs:
• 500 g hokaido nebo muškátové dýně
• 1 velká brambora
• 2 mrkve
• 200 g vařené cizrny
Na dochucení:
• šťáva z 1/2 limetky
• sůl a pepř
• čerstvá petržel nebo koriandr
• chilli paprička
Postup:
1. Kari základ: Cibuli a česnek oloupeme,
zázvor očistíme a vše nakrájíme
nadrobno. Chilli papričku nakrájíme na
kolečka. V pánvi rozehřejeme asi 2 lžíce
oleje, přidáme nakrájenou cibuli, česnek,
chilli i zázvor a cca 2 minuty opékáme,
poté vmícháme curry pastu a společně
dál restujeme ještě asi 5 minut.
2. Přidáme polovinu kokosového mléka
a vše necháme společně vařit a částečně
zredukovat.
3. Zelenina: Zatímco se vaří základ na curry,
očistíme a na kostky nakrájíme dýni,
mrkev a brambory. Společně s vařenou
cizrnou vysypeme do omáčky v pánvi.
Přilijeme zbytek kokosového mléka
a necháme cca půl hodiny vařit. Občas
promícháme.

Tenhle vynikající a jednoduchý recept poslouží jako skvělá rychlovka třeba k večeři.
Ingredience:
• 2 ks máslové dýně
• 300 g vařené quinoi (může být i kuskus)
• 100 g sušených brusinek
• 2 hrsti petrželové nati
• 150 g gorgonzoly
• 4 lžíce olivového oleje
• sůl
• pepř

RECEPT

PEČENÁ DÝNĚ S GORGONZOLOU

Postup:
1. Troubu předehřejte na 200 °C, plech
vyložte pečicím papírem. Máslové
dýně rozřízněte napůl a vydlabejte
z nich semínka i trochu dužiny tak,
abyste vytvořili prostor pro náplň. Takto
připravené dýně dejte na plech a pečte
do změknutí, zhruba 25–30 minut.
2. V míse smíchejte uvařenou quinou,
brusinky, nasekanou petržel a na kousky
nakrájenou gorgonzolu. Pokapejte
olivovým olejem a dochuťte solí a pepřem.
3. Předpečenou dýni naplňte směsí a vložte ještě na 10 minut do trouby. Ihned
podávejte.
-es57
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GASTRO

59

GASTRO
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GASTRO
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GASTRO
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GASTRO

SVATOMARTINSKÁ
HUSA
KOCANDA
DĚČÍN

- HOTEL – RESTAURACE – WELLNESS -

pátek 11.11. – neděle 13.11. 2022
polévka

Husí kaldoun s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi

65,-Kč

předkrm

hlavní jídlo

Konﬁtované husí stehno na brusinkovém zelí se špekovým 349,-Kč
a bramborovým knedlíkem, sypané vídeňskou cibulkou
dezert

Domácí dukátové buchtičky s krémem z vanilkových lusků
Svatomartinské červené, růžové, bílé víno
Tanková plzeňská 12%

KOCANDA
- HOTEL – RESTAURACE – DĚČÍN -

GASTRO

Galantina z husích prsou podávaná s bramborovou terinkou, 129,-Kč
máslovým pórkem a dýňový krém

99,-Kč

Celkem 642,-Kč

Výhodné menu =599,-Kč

HOTEL A RESTAURACE
www.kocanda-decin.cz
rezervace: 739 012 280
Děčín Staré město
Dovezeme až k Vám přes Dáme Jídlo
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KŘÍŽEM KRÁŽEM

NIKOL ŠINDELÁŘOVÁ:

KAŽDÝ MASÉR
MÁ SVŮJ OTISK
Nikol Šindelářová je v běžném pracovním životě manažerkou nadnárodní
společnosti, ale po odpolednech se věnuje své vášni, a tou jsou masáže. Ty si Nikol
získaly natolik, že se už brzy stanou její plnou pracovní náplní. Základní vzdělání
v oblasti masáží získala v Dexter Academy, instituci věnující se vzdělávání
profesionálů. Od té doby absolvovala další kurzy a certifikace a plánuje přidat
další. Pokud si chcete odpočinout, odbourat stres a udělat něco pro své zdraví, pak
určitě za Nikol zajděte do jejího salónu v Horské ulici.

V běžném pracovním životě jste
manažerkou nadnárodní společnosti.
Jak jste se dostala k masážím?
Dostala jsem od sestry dárkový poukaz a tím
mě to oslovilo.
Vidíte v nich svou budoucnost?
Kdybych neviděla, tak do toho nejdu naplno.
Jaké typy masáží nabízíte?
Klasickou relaxační masáž, Lávové kameny,
Indickou celotělovou olejovou masáž,
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Indickou masáž hlavy, Čínskou energetickou
masáž, Ajurvédskou masáž, Breussovu
metodu, Aroma masáž, Baňkování.
Které proceduře se říká “královna mezi
masážemi”?
Pokud to myslíte celkově - tak je to Thajská
masáž, tu bohužel nemám, mám úctu
k některým technikám a tyto by měly dělat
opravdu Thajky, už se s tím narodily :).
Pokud dotaz směřujete přímo na mě, tak pro
mě je to klasická masáž doplněná některými

Máte tedy mezi procedurami nějaké své
oblíbence?
Tím, že propojuji klasickou
masáž s východními technikami, tak je pro mne právě
tato procedura oblíbencem.
Klient pozná velké zlepšení.
Říkala jste, že chcete mezi
své služby do budoucna
přidat i masáž lymfy.
K čemu je dobrá?
Lymfodrenážní masáž přispívá k odtoku lymfy a odstranění usazených toxinů.
Je vhodná při pooperační
regeneraci, dovede zmírnit otoky a odvádí
z těla přebytečnou vodu. Slouží jako opatření proti vzniku křečových žil, pomáhá

v boji s celulitidou a kožními problémy
a posiluje obranyschopnost.
Když k Vám přijde nový klient nebo
klientka, poradíte třeba
i s tím, která masáž by právě pro něj byla vhodná?
Ano, určitě ráda poradím,
hlavně i popíšu techniku,
jelikož může být velké
očekávání. Přitom třeba klient
potřebuje něco jiného.
Na závěr ještě jedna otázka
- chodí i masérka někdy na
masáže? :)
Za mě ano, samozřejmě :).
Mám kamarádku a navzájem
si pomáháme. Regeneraci potřebuje i maKŘÍŽEM KRÁŽEM

z technik. Ale hlavně je to hodně i o intuici,
co klient potřebuje. Mé motto je, že každý
masér má svůj otisk. A je důležité, když je
klient spokojený a vrací se.

sér. Pokud je masér v pohodě, tak pomůže
klientovi, aby byl také v pohodě.
-es-

Masážní studio Nikol Šindelářová
Adresa: Horská 6, Děčín II 405 02
732 357 745 | n.nikolsindelarova@gmail.com
www.nikolsindelarova.cz
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MUZEUM DC

Program
So 5. 11. Prohlídky zámeckého sklepení

13:00, 14:00, 15:00, 16:00 začátek na prvním zámeckém
nádvoří | Zámek Děčín veřejnosti opět otevírá tajemné
podzemí. Projděte se s námi nejstarší částí zámku.
Prohlídky nejsou vhodné pro osoby se sníženou
pohyblivostí, vstupenky doporučujeme rezervovat.
Jednotné vstupné: 160 Kč.

ZÁMEK

So 12. 11. Sváťovo dividlo

16:00 Barokní sál | Loutková pohádka Zvířátka
a loupežníci v podání Sváti a Alenky Horváthových.
Vstupenky doporučujeme rezervovat.
Vstupné: 50 Kč děti/ 80 Kč doprovod.
So 19. 11. Zámek jako kasárna

14:00, 15:00, 16:00 začátek na prvním zámeckém
nádvoří | Speciální prohlídky mapující období pobytu
armád na děčínském zámku. Vstupenky doporučujeme
rezervovat. | Jednotné vstupné: 160 Kč.
Připravujeme:
sobota10. prosince
adventní koncert
Rosu dejte nebesa

Pěvecké duo Kchun
a Jaroslav Tůma.
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Listopad 2022
Ne 27. 11. SAH – adventní koncert

16.00 Knihovní sál | Advent zahájí na děčínském zámku
místní pěvecká sešlost SAH pod vedením Jany Štrbové.
Jako host vystoupí pěvecký sbor Continuo z Mnichova
Hradiště. | Jednotné vstupné: 90 Kč.

Výstavy:
Krajina ženami požehnaná
4. 10.–31. 12. 2022 | Vstup volný.

Kočáry z přelomu 19. a 20. století. | Vstupné: 60 Kč / 40 Kč.
Děčínské hodinárium

ZÁMEK

Výstava historických kočárů

Historické hodinové stroje. | Vstupné: 60 Kč / 40 Kč.

Připravujeme:
Co když přijede kníže?
Aneb pomozte nám
přichystat Vánoce
u Thunů.

neděle 11. a 18. 12. prosince
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
hrané vánoční prohlídky
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2+KK S ODVÁŽNÝMI
BÁSNÍŘKAMI

KNIHOVNA

Literární talk show 2+KK aneb Knihovnické křeslo uvítá dne 11. listopadu dvě
básnířky a umělkyně, jejichž tvorba je velmi moderní, odvážná a rozhodně stojí
za to si tyto mladé dámy vyslechnout. Na další díl zve moderátor Radek Kolínský.
Dne 11. listopadu proběhne další z
literárních večerů v knihovně a do křesel
usednou tentokrát dvě básnířky. Než se k
nim ale dostaneme, kolikátý díl 2+KK už
to vlastně bude?
Ano, přesně tak. Nepočítaje publikum až na
moderátora a zvídavého hledače odpovědí
v jedné osobě půjde o naprosto ženskou
převahu. Teď v listopadu nastane sedmnáctý
díl. Občas se obávám, že z lidí se vytratila
ta krásná zvědavost a třeba i touha zkusit
něco nového, poznat nekomerční jména
české literatury. S nadsázkou můžu dodat, že
mnohé se zdražilo. Cena vstupného na 2+KK
zůstala stejná - zdarma! Za věrné, ale i nově
příchozí návštěvníky jsem šťastný.
Na talk show tentokrát dorazí jako jeden z
hostů básnířka a performerka Jana Orlová.
Můžeš nám o autorce říct něco víc?
Dalo by se říct, že se Jana Orlová živí tělem.
Píše hodně otevřenou poezii (naposledy ve
sbírce Neutečeš) a vytváří osobitá performance.
Hlavní roli v nich povětšinou mívají vztahy,
ale právě taky kuráž odhalit se a svérázným
způsobem k tomu dodat příběh nebo pocity.
56
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Zajímá mne samozřejmě také Nela Bártová,
která přijde popovídat o své tvorbě…
Nela Bártová rovněž píše poezii, její prvotina
Na konci chodby je ráno se letos dostala
mezi nominanty v Magnesii Liteře. Ještě
nedávno patřila do elektronické dvojice s
downtempovými prvky Lowmoe, nejen tam,
ale i pracovním životě se věnuje výtvarnému
umění či sochařství.
Tradiční součástí večera bývá i hudební
vystoupení. Kdo jej bude mít na starosti
tentokrát?
Během svého a Marcela Deliho autorského
čtení v Benešově nad Ploučnicí jsem
se poznal s dramaturgyní a hudebnicí.
Jmenuje se Eva Pilnaj, bravurně zvládá
dechové nástroje jakými jsou například
klarinet nebo barytonsaxofon, zároveň
účinkuje v nejednom muzikálním tělese.
Pro náš společný podvečer jsem jí zadal
jeden speciální, tematický úkol a doufám, že
ho dostatečně natrénovala.
Děkuji za rozhovor.

-es-

11/2022

8.11. 17.00 | Přednáškový sál

Metoda RUŠ
– česká, jednoduchá a praktická metoda, která pomáhá lidem
žít šťastný život, vyřešit různé emocionální i fyzické problémy.
Přednáší autor metody Karel Nejedlý. Vstupné: 150 Kč.

Výstava chodba 3. patro:

KNIHOVNA

Návraty Volyňských Čechů

Příběh tzv. Volyňských Čechů, od jejich příchodu do Ruska v 19. stol.,
až po návrat do Čech po černobylské havárii. Ve spolupráci se Sdružením
Čechů z Volyně a jejich přátel.

Výstava půjčovna:

Destigmatizace duševních onemocnění
Ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví.

Výstava chodba 2. patro:

KNIŽNÍ NOVINKA - COLLEEN HOOVER:

KOSTI V SRDCI

Beyah se nemůže dočkat, až nechá minulost za sebou a vydá se
k lepším zítřkům. Od vysněné budoucnosti ji dělí jen dva měsíce.
Dokud smrt nezpůsobí, že Beyah nemá kam jít. A tak je nucena
strávit zbytek léta v Texasu s otcem, kterého sotva zná. Samson,
soused od vedle a Beyah nemají na první pohled nic společného.

KNIHOVINKA

10 let v knihovně s Dnem pro dětskou knihu
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11.11. 18.00 | Přednáškový sál

2+KK - Knihovnické křeslo pro dva:
Jana Orlová, básnířka a performerka, se ve své tvorbě věnuje vztahům,
lidskému tělu a intimitě. Její poslední kniha má název 'Neutečeš'.
Nela Bártová, výtvarnice a sochařka, členka elektronického dua Lowmoe.
Její prvotina 'Na konci chodby je ráno' získala nominaci na cenu Magnesia Litera.
Eva Pilnaj, hudebnice, hráčka na dechové nástroje
(klarinet, barytonsaxofon aj.). Moderuje Radek Kolínský.

15.11. 17.00 | Přednáškový sál

Komentovaná prohlídka výstavy
Návraty volyňských Čechů

KNIHOVNA

+ beseda s bývalým ředitelem Státního okresního archivu
Litoměřice se sídlem v Lovosicích, PaedDr. Jaroslavem Moravcem,
znalcem problematiky Volyňských Čechů.

16.11. 17.00 | Přednáškový sál

Moudrost traumatu (The Wisdom of Trauma)
Projekce ﬁlmu o traumatech, která ovlivňují náš život mnohem víc,
než si myslíme. Hlavní postavou ﬁlmu je Dr. Gabor Maté,
kanadský lékař, odborník na závislosti a léčení traumat.

KNIHOVINKA

www.dcknihovna.cz
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KNIŽNÍ NOVINKA - KERRI MANISCALCO:

KRÁLOVSTVÍ PROKLETÝCH

Poté, co zaprodala svou duši, aby se stala královnou Hříšných, se
Emilia vydá s tajemným princem Irou do Sedmi kruhů, kde je
uvedena do svůdného světa neřestí. Emilia bude zkoušena mnoha
způsoby, zatímco pátrá po řadě magických předmětů, které odhalí
stopy k její minulosti a poskytnou jí odpovědi, po nichž prahne...

21.11. 18.15 | Přednáškový sál

Večer reprodukované vážné hudby:
Slavné árie ze světových oper
Připravil a uvádí Jan Bučina.

22.11. 17.00–19.00 | Přednáškový sál

Minikurz sebeobrany pro ženy
Král Brambor Bramborovič I. a jeho choť vyhlašují, že kdo zneškodní strašného draka
Friťáka, dostane ruku princezny Bramborky a půl bramborového pole k tomu. Podaři
se to statečnému princi Karotkovi? Hrají Loutky bez hranic, Praha.
Vstupné 50Kč/dítě, doprovod zdarma.

26.11. 9.00–14.00 | Dětské oddělení
KNIHOVNA

Den pro dětskou knihu:
Po celou dobu výtvarné dílny + prodej knih
(knihkupectví Luxor)
10.00 PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA. Bude se muset Pipi přestěhovat
z Vily Vilekuly do dětského domova? Ubrání svůj poklad?
A uvidí ještě svého tatínka? Interaktivní loutková pohádka pro děti
od 3 let a jejich rodiče, bavit se budou všichni! Hraje Divadlo paní Ptákové.
Vstup zdarma.

KNIŽNÍ NOVINKA - SKYE WARREN:

JEZDEC

Gabriel Miller mi všechno vzal. Rodinu. Nevinnost. Domov. Jediné,
co mi ještě zbylo, je odhodlání získat zpět vše, co mi patří. Myslí si,
že mě porazil. Myslí si, že vyhrál. Jenomže mu nedochází, že každý
pěšák má šanci stát se královnou. A hra teprve začala.

KNIHOVINKA

www.facebook.com/mekdc
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MUZEUM UL

VÝSTAVA:

BYDLÍM A ŽIJI
V ÚSTÍ NAD LABEM
Cílem projektu Housing First byla na území statutárního města Ústí nad Labem
eliminace bezdomovectví a bytové nouze u cílových skupin osob: mladí lidé bez
domova, rodiny s dětmi, osoby žijící na okraji společnosti, osoby bez přístřeší,
osoby v krizi, čelící mimořádným událostem a osoby se zdravotním postižením.
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Projekt financovaný z fondů Evropské unie
byl realizován v letech 2020–2022. Během

dvou let realizace bylo zmapováno přibližně
300 osob v těžké životní situaci. Přijmout
a spolupracovat se podařilo se 156 osobami,
které byly ohroženy ztrátou bydlení nebo již
byly bez střechy nad hlavou. Pro 38 osob se
po přípravné fázi podařilo najít nové bydlení
a naprostá většina z nich v něm žije dál.
získaném bydlení s cílem jejich postupně
úplné samostatnosti při dodržování principů
dobrých sousedských vztahů.
Neméně důležitou součástí bylo
zotavování klientů z doposud
kritických životních podmínek
a návrat k běžnému životu, např.
pomocí volnočasových aktivit.
Projekt reagoval na řadu potřeb
a problémů v oblasti bydlení
na území statutárního města
Ústí nad Labem. Dle Zprávy
o vyloučení z bydlení za rok 2018
(Platforma pro sociální bydlení,
LUMOS, 2019), žilo na území
statutárního města Ústí nad Labem přibližně
1880 obyvatel v závažné bytové nouzi. V nejvíce ohrožených lokalitách (Předlice, Krásné
Březno, Neštěmice a Mojžíř) žije celkem
okolo 25 000 obyvatel.

Příběhy několika osob zapojených do
projektu jsou zachyceny na černobílých
fotografiích Vladimíra Cettla.

MUZEUM UL

Cesta k tomuto cíli se děla formou zajištění
disponibilních bytů a jejich vybavení,
výběr účastníků programu na základě
definovaných výběrových kritérií, vytvoření
realizačního týmu, který měl za úkol
přípravu účastníků na změnu bydlení,
jejich zabydlování a další podporu v nově

Výstava „Bydlím a žiji v Ústí nad Labem“
je v kavárně ústeckého muzea k vidění
od 1. do 27. listopadu 2022.
-red75

Galerie 2

KŘÍŽEM KRÁŽEM

Photo of twenty people standing
in the circle around male artist
with glasses on the chair,
gallery, RGB colours

Setkání s…
Adélou Machovou
a Zdeňkem Svejkovským
Komentovaná prohlídka výstavy Input|Output
s kurátorkou a umělcem, který představí
ve foyer galerie svou další tvorbu.
Výstavu je možné navštívit do 19. 11. 2022.
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Út 8. 11.—17:00

www.duul.cz
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KŘÍŽEM KRÁŽEM

POZVÁNKA

KŘÍŽEM KRÁŽEM
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4.11. | RUMBURK
HELENA 2022 - JUBILEJNÍ TOUR

HELENA 2022 je jubilejní tour české zpěvačky Heleny Vondráčkové.
Jako své hosty si zpěvačka pozvala nejen kolegy zvučných jmen,
ale také začínající nadějné zpěváky a zpěvačky, kterým chce dát
příležitost a podpořit jejich cestu k úspěchu. V pátek 4. listopadu
Helena vystoupí v Rumburku v Domě kultury Střelnice od 19 hodin.
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KŘÍŽEM KRÁŽEM
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KŘÍŽEM KRÁŽEM

19. 11. 2022

KŘÍŽEM KRÁŽEM

od 17:00 hod.

Jedinečná noc
v Hopsáriu Děčín!
Cena 549,- Kč

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

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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SPORT

SPORT

UKAŽ VŠEM
KAM PATŘÍŠ!

VÁLEČNICKÝ FANSHOP

POZVÁNKA

eshop.bkdecin.cz
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12.11. | SVATOMARTINSKÝ JARMARK
A KRŮTÍ HODY BRNIŠTĚ

Zveme vás na 6. ročník Svatomartinského jarmarku a Krůtích hodů
v obci Brniště u České Lípy v areálu rostlinné výroby firmy ZOD
Brniště "ve dřevěnce". Těšit se můžete na bohatý program, mnoho
prodejců a samozřejmě na krůtí speciality.

TOUR DĚČÍN

SPORT

SYMBOLICKÉ VSTUPNÉ 50 KC
V RÁMCI KONÁNÍ AKCE BUDE PROBÍHAT DOBROVOLNÁ SBÍRKA, KTERÁ BUDE
POUZITA K NÁKUPU INVALIDNÍHO VOZÍKU A NEUROREHABILITACNÍHO POBYTU
K VIDENÍ BUDOU NAPR. I HISTORICKÉ MOTOCYKLY A VELOREXY ZNACKY JAWA

12.11. | POHÁDKOVÝ LES – SKŘÍTKOVÉ
A VÍLY NA ZÁMKU LIBOUCHEC

Vstupte alespoň na jeden den do zakleté říše plné čarokrásných
rusalek, vodníků a skřítků. Společnost Velká dobrodružství a Tělocvičná jednota Sokol Libouchec ve spolupráci s obcí Libouchec pro
vás připravily na sobotu 12.11. od 13 -16 hodin speciální dětský
pohádkový les s názvem Skřítkové a víly ze začarovaného lesa.

POZVÁNKA

TOUR DĚČÍN
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SKI BARTOŇ:

SPORT

NA SEZONU
JSME PŘIPRAVENI
S NEJNOVĚJŠÍ VÝBAVOU
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Už si připravujete lyže, běžky, skialpy či snowboardy na zimu? Neznamená to ale
vynést je jen ze sklepa či z půdy, ale také je nechat servisovat, aby jezdily tak, jak
mají. No a pokud už mají něco odžito, možná je načase udělat si radost nějakou
novinkou. A kde jinde, než ve SKI Bartoň, kde vám s výběrem dobře poradí. Nejen
o tom jsme si popovídali s Markem Libichem.
Nová sezóna je tu, máte nějaké osobní
predikce pro letošní zimu? Bude i na
českých horách sníh? :)
Tak za nás si myslíme, že sníh bude, jako
je každý rok. A naším hlavním úkolem je
uspokojit zákazníky tak, aby si letošní zimu
užili na sto procent, jak na našich horách, tak
i v zahraničí. My jsme na zimu připraveni.
A co vy?

Kromě kamenné prodejny provozujete
také e-shop. Co všechno na něm lze
pořídit?
Na našem e-shopu máme široký výběr zimní
výzbroje a výstroje (lyže, SNB, oblečení,
doplňky). Řady zákazníků využívajících
náš e-shop se neustále rozrůstají. Výborně
funguje i služba dotazů přes naše webové
stránky www.skibarton.eu.

Máte ve SKI Bartoň pro letošní zimu
nějaké novinky?
Ano. Jakou každou novou sezonu jsme pro
naše zákazníky připravili nejnovější modely
lyží, SNB a doplňků. Spousta nového
oblečení v té nejvyšší kvalitě jistě nadchne
i toho nejnáročnějšího zákazníka.

Když jsme se bavili před rokem,
mluvil jste o e-půjčovně, díky níž by
si zákazníci mohli vypůjčit vybavení,
aniž by opustili byt. Je tato možnost
aktuální?
E-půjčovna se ještě dolaďuje a téměř
finišujeme, ale není již výjimkou, že

V kamenné prodejně také
tradičně nabízíte servis
zimního sportovního vybavení. Jak často by se měly
servisovat například lyže,
aby se na sněhu chovaly
tak, jak mají?
Lyže, běžky i SNB by měly
zůstat v nejlepší možné
kondici, aby se nesnižovala
jejich původní kvalita.
Přirovnal bych to například k autu... Pokud
máte moderní vozidlo a nebudete v pravidelných intervalech měnit pneumatiky,
tlumiče, atd. tak s takovým autem nebude

možné bezpečně a komfortně cestovat.
Stejně tomu je i se skluznicí, hranami
a vázáním zimní výstroje. Potom vám
mohou nákladnou návštěvu zimního
střediska znepříjemnit neservisované lyže
či SNB. Proto všem našim zákazníkům
radíme, aby si pravidelně nechali servisovat
vybavení, a to ideálně po každých pěti až
deseti dnech používání (záleží na sněhových
podmínkách).
Vnímáte nějaký nárůst zájmu o specifičtější zimní sporty, například ski-

alpové lyžování?
Skialpinismus láká více a více sportovců. Je to
zimní sport, který je na vzestupu. Po prvotní

investici se tento druh zimního sportu stává
téměř beznákladový, stejně jako to známe
například u běžek. Navíc se dostanete do
míst, kde si užíváte úplně jiných krás přírody,
než známe z přeplněných
horských areálů.
V období covidu vzrostl
zájem také o běžky, protože
sjezdovky byly zavřené.
Je o ně stále takový zájem?
Zájem o běžky stále trvá, né
však v takovém měřítku, jako
tomu bylo v sezonách 20202021. Tyto Covid sezony
naučily spoustu lidí se tomuto
sportu věnovat a někteří mu
doslova propadli. Vrací se k nám a pořizují
si nové vybavení (více sportovní, než-li měli
doposud). No a my z toho máme velikou
radost, protože je to krásný sport. Máme pro
zákazníky připravenou celou škálu vybavení.
Od turistických lyží až po závodní materiál.
V neposlední řadě děkujeme všem
našim zákazníkům za jejich důvěru
a náklonnost. Také bych tímto chtěl
poděkovat celému týmu SKI BARTOŇ za
skvělou a oddanou práci a zápal pro věc.
Mám vás rád!
-es-

SPORT

komplet lyžařskou výbavu připravujeme
i po telefonu a zákazníci si ji pak u nás jen
vyzvednou.
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UŽIJTE SI BITVU
V NERF ARENĚ DĚČÍN
SPORT

Nevíte, jak zabavit své děti nebo sebe? Pak navštivte Nerf Arenu v Děčíně, kde se
můžete vyřádit při hraní Nerf nebo Paintballu. Vše potřebné vám zde půjčí, lze zde
také domluvit oslavu, firemní akci a podobně.
Pokud si chce někdo v Děčíně zařádit
s přáteli nebo kolegy a svést pořádnou
bitvu, může dorazit za vámi do Nerf
Areny. Jak a s čím se vlastně hraje
Nerf a Paintball, který zde také
nabízíte?
Ano, určitě vás rádi uvidíme
u nás v aréně. Nerf je určený
pro mladší ročníky, jelikož se
hraje s dětskými zbraněmi
s gumovými šipkami. Je proto
důležitá ochrana zraku, takže hráči
mají ochranné brýle a vesty. U Paintballu
jde už o adrenalinový sport, který je v ČR velice
rozšířený. Ochrana je zde větší, hráči mají
termální masky, nákrčníky, rukavice, bojové
kombinézy a ochranné vesty.
Kde se Nerf Arena nachází?
Nerf Arena se nachází v Bynovském areálu
88

(Teplická 137), vše spadá pod značku Dvořák
Paintball, který vznikl jako naše první služba.
Jelikož jsme chtěli více druhů zábavy, vytvořili
jsme novou Nerf Arenu, kde je vše na
jednom místě.
Jak Vás vůbec napadlo
přivézt tuto aktivitu sem do
Děčína?
Jelikož se Nerf stal ve světě
rozšířeným, chtěli jsme udělat
něco nového i u nás v Děčíně, aby
tu bylo více možností zábavy.
Jaké další služby v aréně nabízíte?
Naše služby obsahují narozeninové oslavy,
rozlučky se svobodou, postavení Nerf arény
u vás doma a děláme i Paintballové akce
pro firmy. Také pronajímáme naše vybavení
a pořádáme turnaje. S každou další zkušeností
se naše služby zlepšují a rozšiřují.
-es-
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LEHKÉ
SUDOKU

TĚŽKÉ

ZÁBAVA

SUDOKU

Doplňte prázdné bílé čtverečky tak, aby v každém sloupci, v každé řadě a v každé
z 9 mřížek (o velikosti 3x3) byly obsaženy číslice od 1 do 9 a zároveň se neopakovaly.
90

ZÁBAVA

(TAJENKA)... je jedním z nejstarších pivovarů u nás, první zmínky o něm pocházejí již z roku
1286. V 19. století byl poprvé pronajat (včetně hospody a palírny) Maxmiliánu Polákovi.
91

TIP NA VÝLET

ZÁBAVA

ARCHEOLOGICKÝ
SKANZEN BŘEZNO
V jednom z předchozích čísel jsme zvali do Archeoparku Ledčice,
tentokrát vás vezmeme do Archeoskanzenu Březno. Najdete jej zhruba čtyři kilometry od Loun u břehu řeky Ohře. Skanzen nabízí krásný vhled do
života našich dávných předků. Jsou zde k vidění repliky staveb a obydlí období
neolitu, doby železné, stěhování národů a období raně slovanského, postavené
na základě místních nálezů, doplněné o zahrádky a další vybavení. Probíhají zde
archeologické experimenty, návštěvníci mají také možnost vyzkoušet si různé
pravěké aktivity.
Skanzen je specifický tím, že vznikl ve významné archeologické lokalitě. Je součástí
výzkumného programu, který navázal na
výsledky velkoplošného archeologického
výzkumu prováděného na této lokalitě
v průběhu padesátých až sedmdesátých
let dr. I. Pleinerovou, pracovnicí Archeologického ústavu v Praze.
V roce 1981 se místo výzkumu proměnilo
na stanoviště experimentální archeologie
podobné těm, která pracují v Dánsku, Anglii,
Německu, Polsku, Francii a podobně. Stavby,
které ve skanzenu uvidíte, byly budovány na
základě zde odkrytých půdorysů, takže zde
můžete nahlédnout do minulosti v podobě,
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jaká zde opravdu mohla být. Na stavbu byly
použity druhy dřeva, které byly používány
v minulosti a vše se stavělo za pomoci
věrných replik tehdejších nástrojů.
Ve skanzenu, kde se nachází repliky různých
typů obydlí - například hospodářských
staveb ze 4. tisíciletí před naším letopočtem
nebo staveb ze 6. a 9. století n. l. - nahlédnete do způsobu života slovanského sídliště
z 9. století a uvidíte mnohé ukázky pravěkých
technologií. Otevřeno je od března do prosince, ve skanzenu se konají i různé tématické
akce.
-zja, es-

ZÁBAVA

Osobně výlety testujeme
a hledáme pro vás ty nejlepší!

OTOČTE ENTER

NÁSLEDUJE

PŘÍLOHA DOMOVNÍČEK
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