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Milí přátelé, vážení spoluobčané, 
milí návštěvníci města, 

bývalo krásnou tradicí, že s  počátkem 
adventu jsme se sešli na veřejných pros-
transtvích a společně jsme odpočítali 
rozsvícení vánočních stromků a další 
vánoční výzdoby. V roce minulém nám toto 
kvůli covidu nebylo dopřáno. V tomto roce, 
po relativně klidném 
létě, jsme se těšili, že 
o to více a lépe si uži-
jeme advent alespoň 
letos. Věnovali jsme 
spoustu peněz a úsilí, 
abychom připravili ne-
jen odpovídající výzdo-
bu, ale také v podstatě 
nepřetržitý program 
na mnoha místech ve 
městě. Jak na ulicích 
a náměstích, tak i na 
zámku, v divadle, v zoo, 
domech dětí a mládeže 
i jinde. Adventní pro- 
gram zahrnoval rozsví-
cení stromečků, kterých je šest, a to včet-
ně kulturního programu, dále adventní 
trhy na náměstí, v Křížové ulici, u muzea, 
v Podmoklech, na nádvoří zámku a na řadě 
dalších míst. Všude byla připravena kul-
turní vystoupení, koncerty, výstavy, akce… 

Městem měla prolétnout také tlupa čertů 
a ukázat dětem i dospělým, že o jejich 
případných nedobrých skutcích se kdesi 
ví. Tohle všechno jsme připravili tak, aby-
chom neohrozili veřejné zdraví a nekonali 
v rozporu s aktuální legislativou. Virus však 
nabývá na síle a najednou je řada věcí jinak. 
První padly za oběť kvůli naší opatrnosti 

právě Krampus čerti a společné slavnostní 
rozsvícení stromku, všechno ostatní až do 
rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového 
stavu bylo připraveno. Nouzový stav, plat-
ný od 26. listopadu, bohužel většinu při-
pravených akcí zhatil. S ohledem na hrozivě 
stoupající epidemii mám pro zpřísněná 
opatření pochopení, ale kvůli nám všem 
je mi to přesto líto. Užijme si tedy alespoň 

slavnostně nazdobe- 
né a nasvícené město  
a vánoční stromečky. 
Doufám, že se epidemii 
podaří dostat pod kon-
trolu, aby nemuselo do-
jít k dalšímu omezování 
běžného života.

Dovolte mi, vážení 
spoluobčané, abych 
vám popřál klidný 
předvánoční čas. Užijte 
si přípravu Vánoc ale-
spoň uprostřed vašich 
nejbližších. Buďte na 
sebe opatrní, ohledu-

plní vůči druhým, chraňte své zdraví.

Čas vánoční samozřejmě vrcholí Štědrým 
večerem. Také ten prožijte pokud mož-
no v  dobré náladě a kondici. Radujte se 
z  dárků, z  rozzářených očí dětí a vnoučat, 
i z toho, že máme trochu volna a tím více 
času na sebe a naše nejbližší.

Přeji vám všem pokud možno krásný před-
vánoční čas, klidné Vánoce a pevné zdraví.

Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města Děčín



Děčín Ambasadorem kvality
Česká společnost pro jakost (ČSJ) 14. ledna 
2021 oceňovala jednotlivce i organizace, 
které kvalitou žijí, kvalitu šíří a aktivně se 
zasazují o její implementaci. Město Děčín 
se stalo vítězem ceny ve veřejném sektoru 
a Ambasadorem kvality České republiky  
a zároveň získalo i Mezinárodní cenu 
inovací v kategorii Inovace ve veřejném 
sektoru za inovaci Děčínská karta. Jako 
jediný účastník z letošního ročníku tak 
město získalo v soutěži hned dvě ceny.

Mariina vyhlídka má nový altán
Mariina vyhlídka v Jetřichovicích se  
v únoru letošního roku dočkala nového 

altánu, který byl zhotoven podle svého 
historického předchůdce z roku 1856. 
Jedná se o kovovou konstrukci obloženou 
dřevem, aby altán co nejdéle vydržel 
povětrnostní podmínky i případné nájezdy 
vandalů. Samotná instalace altánu na 
skálu byla velkou podívanou, protože jej 
tam transportoval vrtulník. Jen samotný 
altán, který byl transportován na skálu jako 
první, vážil 2,6 tuny. Vyhlídka se po celý rok 
těší velké návštěvnosti. 

Otevřeno první veřejné grilovací 
místo
V červnu bylo na soutoku Labe a Ploučnice 
- na Špičce - otevřeno první veřejné 

Tento rok byl opět rokem netradičním a plným změn. Denně jsme 
bombardováni informacemi o tom, kolik nemocných přibylo, co všechno se 
zavře, kde je jaká nová varianta viru… Ta spousta negativních zpráv úplně 
překrývá to dobré, co se děje. A že toho není málo. V posledním čísle tohoto 
roku si proto chceme připomenout světlé a pozitivní chvíle a události z celého 
roku, které se staly v našem městě. Vybrali jsme jen pár střípků z toho všeho, 
co se událo. Chceme myslet pozitivně a nerýpat se v tom, jak je společnost 
rozdělená. Chceme vzpomínat na to, jak se naopak umí stmelit, když je to 
potřeba. Přejeme Vám naši milí čtenáři překrásné Vánoce a šťastný vstup do 
nového roku, který určitě opět přinese spoustu dobrého.
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grilovací místo v Děčíně. Nápad na jeho 
vytvoření vznikl už v roce 2017, k realizaci 
došlo letos. Projekt vyšel na 80 tisíc korun,  
k dispozici jsou dřevěné lavičky a ohniště  
s roštem. Z místa je krásný výhled na zámek 
i Pastýřskou stěnu, grilovat se zde smí od 8 
do 23 hodin. 

Děčín se zapojil do pomoci pro 
Moravu 
V červnu došlo k nevídané přírodní 
katastrofě na Moravě, kdy tornádo 
zpustošilo několik vesnic. Obyvatelé ze 
všech koutů ČR ihned prokázali svou 
solidaritu a začali pomáhat jak finančně, 
tak materiálně i fyzicky přímo na místě. 
Do pomoci se zapojil i Děčín. Rada města 
schválila finanční příspěvek ve výši 120 
tisíc Kč, na pomoc také vyrazila Jednotka 
sboru dobrovolných hasičů ze Starého 
Města, která v postižených obcích několik 
dní pomáhala s úklidem trosek po tornádu. 
Z řad děčínské veřejnosti pak na Moravu 
putovalo mnoho materiální pomoci a do-
konce byla darována i osobní auta. 

Slunečnice odměnila pandemické 
dobrovolníky
Dobrovolnické centrum Slunečnice, z.s. 
letos v červnu uspořádalo na Smetanově 

nábřeží slavnostní poděkování dobro-
volníkům, kteří pomáhali v minulém roce 
po dobu pandemie onemocnění covid-19. 
Dobrovolníků bylo celkem přes 80, což 
je úctyhodné číslo a je vidět, že si u nás 
opravdu dokážeme pomáhat. Vypomáhali 
především s pokrytím potřeb seniorů 
(nákupy, donáška obědů, venčení mazlíčků 
a podobně). Mnoho dobrovolníků také 
šilo v první vlně pandemie roušky a v těch 
dalších docházeli pomáhat do domovů, 
kde akutně chyběl personál. Zapojeni byli 
také do pomoci při očkování a registraci 
seniorů.

Úspěšný projekt Nábřeží žije
Prázdninová uzavírka děčínského nábřeží 
na podmokelské straně dala vzniknout 
projektu Nábřeží žije. Jednalo se o iniciativu 
poukazující na trochu opomíjenou část 
Děčína, která ale nabízí mnoho vyžití. 
Projekt měli na svědomí provozovatelé 
podniků sídlících právě na nábřeží, kteří 
chtěli poukázat na to, že se jedná o velmi 
atraktivní část Děčína, kudy stojí za to 
projít se pěšky a navštívit právě některé 
ze zdejších kaváren, restaurací a podobně. 
Akce byla velmi úspěšná, obzvláště 
tančírny přilákaly mnoho lidí, kteří si 
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zde užili speciální a neopakovatelnou 
atmosféru za podpory místních Dj’s. 

Opraven gloriet v Růžové zahradě
Letos se dočkala opravy a znovuotevření 
také jedna z dominant města - gloriet  
v zámecké Růžové zahradě. Rekonstrukce 
trvala více než rok, rozsáhlé a náročné 
opravy se týkaly jak dvoupatrové stavby 
glorietu s vrcholovou nástavbou a části 
sochařské výzdoby, tak i spodní části  
s balustrádou, kam se vrátily květinové 
záhony. Na jaře 2020 začali na glorietu 
pracovat restaurátoři, kteří měli nelehký 
úkol. Každý zásah do takto významné 
památky je rizikem, a proto vše muselo 
probíhat s největší pečlivostí. Část 
unikátní památky musela být kompletně 
rozebrána a postavena znovu, náročné 
byly i kamenické práce a opravy soch. Při 
rekonstrukci došlo i k archeologickým 
objevům, při nichž byly nalezeny dva 
historické moždíře. Ke znovuotevření 
památky pak došlo v září tohoto roku. 

Děčínská nemocnice jako první v ČR 
nabízí 3D model plodu
Děčínská nemocnice získala jako první  
z celé České republiky speciální 3D tis- 
kárnu, která dokáže ze pomoci ultra-
zvukových snímků vytisknout model 
miminka v matčině děloze. Tato tech-
nologie není dostupná nikde jinde v ČR. 
Zdejší speciální tiskárna totiž dokáže pře- 
vést 3D fotografii do 3D modelu. Je to 
bonus k již dostupným možnostem, jak 
si uchovat vzpomínky na miminko v pre-
natálním věku. Ve 3D modelování patří 
děčínská nemocnice k průkopníkům v ČR, 
protože jako první začala používat speciální 
ultrazvukový přístroj  s 3D a 4D zobrazením. 

Přírůstky v ZOO Děčín
Děčínská zoologická zahrada v letošním 

roce rozhodně nezahálela. Sice musela být 
velkou část roku uzavřena kvůli vládním 
opatřením, chov zvěře ale probíhal po 
celou dobu beze změn. Na začátku 
roku přibyla hned tři mláďata v rodince 
klokanů rudokrkých. Jak chovatelé uvedli, 
malí klokánci zřejmě byli v máminých 
vacích už od konce roku 2020, to se 
ale těžko prokazuje a přírůstky tak byly 
zaznamenány až v únoru. Podobně to 
bylo i se vzácnou veverkou Prévostovou, 
která se také narodila začátkem roku. O její 
existenci se chovatelé dozvěděli až v době, 
kdy vylezla z hnízdní budky v průběhu 
měsíce března. Do hnízda do té doby 
nenahlíželi, aby nebyla matka ve stresu.

Během léta pak přibyla další tři mláďata.  
Z dalších přírůstků narozených v zoo pak lze 
jmenovat i dvojčata kriticky ohrožených vari 
červených, kůzlata horských koz, samičku 
lamy alpaky (první odchov po devíti 
letech), prvoodchov afrického opeřence 
banánovce fialového nebo samičku 
sambara skvrnitého, vzácného jelínka z Fi-
lipín. Z nově dovezených ovyvatel zoo to je 
například dvojice vlků eurasijských nebo 
zástupce bezobratlých - bičovec tyčkovitý, 
který se zabydlel v Rajských ostrovech.                      

-es, zja-
Foto: Kafe na mapě, 

mmdecin.cz, Slunečnice, ZOO Děčín.



PRODEJ KRMIV A POTŘEB  
NEJEN PRO PEJSKY A KOČIČKY

Děkujeme za důvěru v roce 2021
a těšíme se na vás opět  

v roce 2022

Máme připravené

Vánoční 
balíčky

pro vaše
mazlíčky

 PO - PÁ  9 - 12, 13 - 17, SO  9 - 12
 Plavební 307/1, Děčín 1    723 099 929

PhDr. Alena Charvátová Ph.D
Karla Čapka 211/1 - Děčín
tel: 605 145 384

• Fyzioterapie
• Baňkování
• Léčba bolestivé menstruace
• Vánoční dárkové poukazy www.fyzioalivio.cz



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. Potkává každý den Trinity (Carrie-Anne Moss), ale navzájem se 
nepoznávají. Jednoho dne narazí na Morphea, který mu nabídne červenou 
pilulku, aby znovu otevřel svou mysl Matrixu… Jeden z nejočekávanějších filmů 
roku je zde. Příběh Nea a Trinity se rozšiřuje, vrací se do Matrixu, tentokrát dokonce 
ještě hlouběji. Nové dobrodružství bude mít akci epických rozměrů a je zasazené 
do povědomého, nicméně ještě provokativnějšího světa, kde je realita ještě 
subjektivnější než kdykoliv předtím a vše, co musíte udělat pro to, abyste dokázali 
vidět pravdu, je osvobodit vaši mysl. Dvacet let po prvním filmu se vrací série, jež 
pomáhala definovat popkulturu přelomu století, aby pokračovala v původním 
filmu a rozšiřovala jej. The Matrix Resurrections režíruje Lana Wachowski.  
V hlavních rolích Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Neil Patrick Harris, Yahya 
Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jada Pinkett Smith, Jonathan Groff, Priyanka 
Chopra Jonas, Daniel Bernhardt, Christina Ricci nebo Telma Hopkins. Jedná se  
o první film ze série, který je natočen digitálně.
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So 11.12. 15.00
17.00
20.00

Můj soused Totoro
West Side Story
Benedetta

Po 6.12. Budiž voda | dokument19.00

Po 13.12. Muž zbavený tíže | dokument19.00

Pá 10.12. Mňága a Žďorp | koncert z Le Garage Noir19.00

St 1.12. Přání Ježíškovi
Klan Gucci

17.30
20.00

Čt 2.12. Tady hlídáme my
Resident Evil: Raccoon City | horor

17.30
20.00

St 8.12. Tady hlídáme my
Klan Gucci

17.30
20.00

St 15.12. West Side Story
Eternals | titulky

17.00
20.00

So 4.12. O čertovi a jiné vánoční pohádky
Tady hlídáme my
Eurydika | Opera MET

14.30
16.00
18.45

Ne 5.12. O čertovi a jiné vánoční pohádky
Tady hlídáme my
Resident Evil: Raccoon City | horor

15.00
17.30
20.00

Ne 12.12. Můj soused Totoro
West Side Story
Benedetta

15.00
17.00
20.00

Čt 9.12. West Side Story
Resident Evil: Raccoon City | horor

17.00
20.00

Pá 3.12. Resident Evil: Raccoon City | horor
Benedetta

17.30
20.00

Út 7.12. Eternals | dabing
Přání Ježíškovi

16.30
20.00

Út 14.12. Resident Evil: Raccoon City | horor
Benedetta

17.30
20.00



KINO SNĚŽNÍK  – KALENDÁŘ PŘEDSTAVENÍ
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Po 20.12. Sněžit už nikdy nebude19.00

Pá 17.12. Luboš Pospíšil a 5P | koncert z Le Garage Noir19.00

Čt 23.12. Matrix Resurrections20.00

So 25.12. JB and The Late Night Band | koncert z Le Garage Noir19.00

Pá 24.12. kino nehraje

Pá 31.12. kino nehraje

St 22.12. Spider-Man: Bez domova | dabing
Benedetta

17.00
20.00

St 29.12. Zpívej 2
Spider-Man: Bez domova | titulky

17.30
20.00

Čt 30.12. Šťastný nový rok 2
Matrix Resurrections

17.30
20.00

So 18.12. Dračí princezna
Spider-Man: Bez domova | dabing
Dokud nás Bůh nerozdělil

15.00
17.00
20.00

Ne 19.12. Dračí princezna
Spider-Man: Bez domova | dabing
Dokud nás Bůh nerozdělil

15.00
17.00
20.00

Ne 26.12. Zpívej 2
Tři přání pro Popelku
Matrix Resurrections

15.00
17.30
20.00

Čt 16.12. Dračí princezna
Spider-Man: Bez domova | titulky

17.30
20.00

Út 21.12. Spider-Man: Bez domova | titulky
West Side Story

17.00
20.00

Út 28.12. Tři přání pro Popelku
Matrix Resurrections

17.30
20.00

So 1.1. Šťastný nový rok 2
Popelka | Opera MET

16.00
18.45

Po 27.12. Zpívej 2
Matrix Resurrections

17.30
20.00



1., 8. 12. | st, st /20.00/KLAN GUCCI  
ŽIVOTOPISNÝ / THRILLER / DRAMA

USA / 2021 / repríza / 164' / titulky / 15+ / 130,-Kč 
Klan Gucci je inspirován šokujícím skutečným příběhem impéria 
italského módního domu. Tři desetiletí rodinné historie, v níž nechybí 
láska, zrada, dekadence, pomsta ani vražda. Režie: R. Scott. Hrají: Lady 
Gaga, A. Driver, Al Pacino, S. Hayek, aj.

ČR / 2021 / premiéra / 96' / 140,- Kč
Lesní inženýr Ivan se zamiloval do vědkyně Julie. Po svatbě si pořídili 
penzion v samotném srdci malebné Šumavy, kam se nastěhovali 
s Juliinou šestnáctiletou dcerou Kačkou a jejím psem, jezevčíkem 
Hugem... Režie: J. Šajmovič. Hrají: L. Vaculík, J. Ježková, V. Divišová, aj.

2., 4., 5., 8. 12. | čt /17.30/ so /16.00/
ne, st /17.30/ 

TADY HLÍDÁME MY  
KOMEDIE / RODINNÝ

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

ČR / 2021 / repríza / 109' / 130,- Kč 
Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co hledáme a nenalézáme 
jsou vyprávěny s nadhledem a okořeněné trefnou situační komikou. 
Samozřejmě nechybí i ta správná dávka nefalšované romantiky  
a sentimentu. Režie: M. Ferencová. Hrají: R. Krajčo, J. Dušek, aj.

1., 7. 12. | st /17.30/ út /20.00/PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI 
ROMANTICKÝ / KOMEDIE

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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BENEDETTA
Historické drama Paula Verhoevena, tvůrce Základního instinktu, 
je inspirované životem Benedetty Carlini, řádové sestry a později 
představené kláštera v Toskánsku v 17. století. Schopnost konat 
zázraky vynese charismatické titulní hrdince výsadní postavení. 
Když však slabost vážené jeptišky pro mladou a živelnou sestru 
Bartolomeu přeroste v nespoutanou vášeň, začíná hra plná intrik, 



4. – 5. 12. | so /14.30/ 
ne /15.00/

O ČERTOVI A JINÉ VÁNOČNÍ POHÁDKY   
ANIMOVANÝ / POHÁDKA

ČR / 2021 / premiéra / 63' / 100,- Kč 
Animované pásmo vánočních pohádek, které přináší to nejlepší  
z české animace a tradičních příběhů a tradic. Hlavní součástí pásma 
je pak nejnovější pohádka O čertovi natočená na námět stejnojmenné 
knihy výtvarníka Pavla Čecha. Režie: M. Zachariáš. Hrají: M. Ruml, aj.

2., 3., 5., 9., 14. 12. | čt /20.00/ 
pá /17.30/ ne, čt /20.00/ út /17.30/

RESIDENT EVIL: RACCOON CITY  
AKČNÍ / HOROR / SCI-FI

USA, Německo / 2021 / prem. / 107' / titulky / 12+ / 130,- Kč 
V dříve prosperujícím sídle farmaceutického gigantu Umbrella 
Corporation je nyní Raccoon City vymírajícím městem  
na středozápadě. Exodus společnosti udělal z města pustinu...  
Režie: J. Roberts. Hrají: H. John-Kamen, T. Hopper, K. Scodelario, aj.

ČR / 2021 / premiéra / 112' / 100,- Kč. Sběrný dokument  
o českém vynálezu s názvem S.A.W.E.R. (Solar-Air-Water-Earth-
Resource) popisuje události, které ovlivňují, mění a determinují 
českou účast na výstavě EXPO v Dubaji. Režie: K. Žalud. Hrají: Mgr. J. 
Potužník (generální komisař české účasti na EXPO v Dubaji), aj.

6. 12. | po /19.00/BUDIŽ VODA   
DOKUMENTÁRNÍ

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

F / B / NL / 2021 / premiéra / 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.

3., 11., 12., 14., 22. 12. 
pá, so, ne, út, st /20.00/

BENEDETTA 
DRAMA / HISTORICKÝ / ROMANTICKÝ
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sahající do vyšších pater italské církve. Vášeň zde eskaluje zároveň s mocenským bojem. 
Zájmy církevních kruhů, sahajících až k papežskému nunciovi ve Florencii hranému 
Lambertem Wilsonem, se kříží s přicházející epidemií moru. Erotické drama natočené podle 
skutečného příběhu si v hlavní soutěži festivalu v Cannes vysloužilo pro svou odvážnost 
bouřlivé reakce diváků i kritiků. Hrají: Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphne Patakia, 
Lambert Wilson, Olivier Rabourdin, Clotilde Courau, Louise Chevillotte, Hervé Pierre, Alexia 
Chardard a další. 



11. – 12. 12. | so, ne /15.00/MŮJ SOUSED TOTORO   
ANIMOVANÝ / DOBRODRUŽNÝ / FANTASY / RODINNÝ

Japonsko / 1988, 2021 / 86' / dabing / 100,- Kč
Sestry Sacuki a Mei se s tatínkem stěhují na venkov do strašidelného 
domu. Starší Sacuki musí převzít péči o domácnost, zatímco malá Mei 
objevuje zákoutí přilehlého lesa. Dívky se spřátelí s roztomilými lesními 
duchy v čele s obrovským chlupáčem Totorem. Režie: H. Mijazaki.

7., 15. 12. | út /16.30/ st /20.00/ETERNALS  
DOBRODRUŽNÝ / AKČNÍ / FANTASY

USA / 2021 / prem. / 168' / dabing, titulky / 12+ /  130,- Kč 
Snímek Eternals představí zcela nový tým superhrdinů filmového 
vesmíru Studií Marvel. Epický příběh se odehrává tisíce let a sleduje 
skupinu nesmrtelných hrdinů, kteří jsou nuceni vystoupit ze stínů. 
Režie: Ch. Zhao. Hrají: G. Chan, R. Madden, K. Nanjiani, L. McHugh, aj.

ČR / 2021 / premiéra / 70' / 120,- Kč
Dílo Kamila Lhotáka představuje jedno z největších dobrodružství 
moderního umění 20. století. Režisér Josef Císařovský se v dokumentu 
Muž zbavený tíže vydává po jeho stopách. Hledá Lhotákovu tajemnou 
Ohradu snů. Režie: J. Císařovský. Hrají: K. Lhoták junior, aj.

13. 12. | po /19.00/MUŽ ZBAVENÝ TÍŽE   
DOKUMENTÁRNÍ

= 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, B. d'Arcy James, M. Ziegler, M. Faist, aj.

9., 11., 12., 15., 21. 12. 
čt, so, ne, st /17.00/ út /20.00/

WEST SIDE STORY  
MUZIKÁL / DRAMA / ROMANTICKÝ
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18. – 19. 12. | so, ne /20.00/DOKUD NÁS BŮH NEROZDĚLIL   
KOMEDIE / DRAMA

Itálie / 2021 / premiéra / 101' / titulky / 12+ / 120,- Kč
“Dokud vás Bůh nerozdělí…” A kdyby vás místo Boha rozdělil soudce, 
který prohlásí vaše manželství za neplatné, protože vás oddal kněz, 
který nebyl skutečným knězem? Režie: P. Costella. Hrají: C. Gerini,  
C. Crescentini, A. Angiolini, F. Nigro, aj.

16., 18., 19. 12. | čt /17.30/ so, ne /15.00/DRAČÍ PRINCEZNA   
RODINNÝ / POHÁDKA

Norsko / 2020 / premiéra / 85' / dabing  / 130,- Kč,  děti 110,- Kč 
Jsou Vánoce, všude znějí koledy a ve městě se objevil drak. Vlastně 
spíš malý vystrašený dráček, který sem zabloudil z bájné dračí země. 
Režie: K. Launing. Hrají: I. Zainab Khan, A. Baasmo Christiansen,  
K. Haugen Sydness, K. Kolstad Rødseth, I. Aunbu Sandemose, aj.

Polsko, Německo / 2021 / prem. / 116' / tit. / 12+ / 120,- Kč 
Do života uzavřené zámožné rodiny vstupuje masér z východu. 
Navzdory bohatství z nich vyzařuje vnitřní smutek a žal. Mysteriózní 
návštěvník má dar, jeho ruce léčí a jeho oči pronikají do duší osamělých 
žen. Režie: M. Szumowska. Hrají: A. Utgoff, M. Ostaszewska, aj.

20. 12. | po /19.00/SNĚŽIT UŽ NIKDY NEBUDE    
DRAMA

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

USA / 2021 / prem. / 148' / dab., tit. / 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.

16., 18., 19., 21., 22., 29. 12. 
čt /20.00/ so, ne, út, st /17.00/ st /20.00/

SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA  
DOBRODRUŽNÝ / AKČNÍ / SCI-FI
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26., 28. 12. | ne, út /17.30/TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU    
POHÁDKA / RODINNÝ / FANTASY

Norsko, Litva / 2021 / prem. / 87' / dab. / 120,- Kč
Každá legenda má své následovníky. „Tři přání pro Popelku“ je nové 
zpracování legendární pohádky scenáristy Františka Pavlíčka a režiséra 
Václava Vorlíčka „Tři oříšky pro Popelku“. Režie: C. A. Mosli. Hrají: Astrid S, 
Cengiz Al, T. Harr, E. Dorrit Petersen, K. Hivju, aj.

23., 26. – 28., 30. 12. 
čt, ne, po, út, čt /20.00/

MATRIX RESURRECTIONS   
AKČNÍ / SCI-FI

USA / 2021 / premiéra / 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.

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, A. Lišková, aj.

30. 12., 1. 1. | čt /17.30/ so /16.00/ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2    
KOMEDIE / ROMANTICKÝ

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

USA / 2021 / premiéra / 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, D. Nesvačilová, D. Kahl, aj.

26., 27., 29. 12. | ne /15.00/ po, st /17.30/ZPÍVEJ 2   
ANIMOVANÝ / KOMEDIE
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KEVIN SPACEY MUSÍ ZAPLATIT 
31 MILIONŮ
Filmové servery obletěla zpráva, že herci Kevinovi Spaceymu 
(Americká krása) bylo v loňském roce nezávislým arbitrem 
přikázáno zaplatit produkční společnosti zodpovědné za tvorbu 
seriálu Dům z karet částku v hodnotě 31 milionů dolarů. Třináct 
měsíců starý rozsudek byl nyní soudem potvrzen.



SEZÓNA 2021/22
NEJVĚTŠÍ OPERNÍ HVĚZDY  
VE VAŠEM KINĚ

www.metopera.cz

USA / 2021 / premiéra / 165' / titulky / přímý přenos / 300,- Kč 
Stará řecká báje o Orfeovi, který chce s pomocí hudby vyvést milovanou Eurydiku  
z podsvětí, inspirovala skladatele od počátků dějin opery. Nadějný americký skladatel 
Matthew Aucoin tuto tradici přenáší do 21. století a nazírá známý příběh zcela novým 
způsobem. Režie: M. Zimmerman. Hrají: E. Morley, J. Józef Orliński, B. Banks, aj.

USA / 2021 / premiéra / 95' / titulky / přímý přenos / 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.

EURYDIKA
Sobota 4. 12. /18.45/ 

POPELKA
Sobota 1. 1. /18.45/ 
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BLADE RUNNER JAKO SERIÁL?
Legendární režisér Ridley Scott (Černý jestřáb sestřelen, Gladiátor) má 
poslední měsíce pěkně napilno. Krátce po sobě mu totiž vyšly hned 
dva filmy, nejprve chválený Poslední souboj, který v kinech ovšem 
dosti zle propadl, a nyní čerstvě Klan Gucci. Režisér prozradil, že se 
jeho jiný slavný sci-fi počin Blade Runner dočká televizního seriálu. 
Scott pro stanici BBC uvedl, že pilotní epizoda seriálu má již scénář.



Navštivte nás na Revolučním náměstí 3 (křižovatka „na hvězdě“), Děčín IV - Podmokly
Otevřeno Po - So  10 - 20 h. 773117811 @legendbarbershopdecin

Děkujeme za důvěru v roce 2021

a těšíme se na vás opět v roce 2022

PÁNSKÉ HOLIČSTVÍ

Nabízíme vánoční 

dárkové poukazy



Jaroslav Rudiš r. Josef Doležal

Anšlus
3 12 2021

CinoherniStudio_InzerceULICNIK_112021_105x148mm.indd   1CinoherniStudio_InzerceULICNIK_112021_105x148mm.indd   1 24/11/2021   11:5524/11/2021   11:55
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Ke konci listopadu proběhla vernisáž 
Vašich obrazů ve foyer Městského 
divadla Děčín. Už jste zde někdy 
obrazy vystavovala nebo je to v diva-
dle poprvé?
V Děčínském divadle nevystavuji poprvé. 
V rámci společných výstav uměleckého 
spolku Skupina 96 jsem zde vystavovala 
již dvakrát, ale toto je moje první autorská 
výstava v divadle.

Mohou si návštěvníci některý  
z těchto obrazů z výstavy pořídit 
domů?
Samozřejmě. Většina obrazů na této 
výstavě je k mání. Některé obrazy, které 
zde vystavuji, jsou prodané, ale chtěla jsem 
ukázat svou tvorbu za posledních několik 
let, tak jsem si některé obrazy vypůjčila. 
Jinak maluji také na zakázku, dle přání.

Motivem Vašich obrazů jsou 
především krajiny, květiny a příroda 
celkově. Vedl k tomu nějaký vývoj 
nebo jste vždy byla krajinářkou?
Já jsem velkým milovníkem přírody  
a prožila jsem dětství tady na okraji 
Děčína. Zjišťuji, že se často pouštím do 
malby zdejšího okolí, neboť se tím vracím 
zpět na místa, kde jsem vyrostla. Proto ty 
motivy krajiny, u kterých jsem začínala.  
A samozřejmě pro mě, pro ženu, jsou 
motivy květin oblíbené téma. 

Absolvovala jste kurz studia 
Figurální kompozice a kresby na 
Fakultě užitého umění a designu 
na UJEP v Ústí nad Labem.  Jaký vliv 
mělo studium na Vaši tvorbu?
Absolvování tohoto kurzu (v roce 2006 
- 2007) bylo pro mne příjemnou a obo-

“Ve svých malbách se vracím tam, kde jsem vyrostla”, říká děčínská malířka 
Veronika Jakešová, jejíž obrazy si můžete momentálně prohlédnout na 
výstavě v Městském divadle Děčín. Členka spolku Skupina 96 o své tvorbě 
prozradila, že vzniká především ve chvílích, kdy má malířka dobrou náladu. 
Proto jsou její obrazy plné barev. Posuďte sami, jak na vás malby působí.

ROZHOVOR: 
MALÍŘKA  
VERONIKA JAKEŠOVÁ
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hacující zkušeností v kresbě i malbě. 
Přestože jsem od mala toužila být malířkou, 
umělecká škola mne bohužel minula. 
Vzhledem k dobrým známkám na základní 
škole jsem studovala na zdejší Obchodní 
akademii. Takže přihlášení na uměleckou 
fakultu UJEP bylo pro mne úžasné. 

Co vás v tvorbě nejvíce inspiruje? 
Malujete i v terénu?
Já maluji jen když mám dobrou náladu 
a když je mi celkově dobře. Proto jsou 
možná moje obrazy hodně barevné a syté. 
Rozhodně mě inspiruje slunce v přírodě  
a veselé barvy. V terénu maluji jen s kolegy 
v rámci projektu Steglův plenér, kdy se 
každoročně setkáváme i s německým 
uměleckým spolkem a společně malujeme 
v přírodě. Jinak hodně fotím a poté maluji 
ve svém ateliéru.

Jak jste se k malování vůbec dostala?
Kreslení a malování bylo vždycky mým 
největším koníčkem. Rozhodnutí, že se 
stanu malířkou, bylo asi v momentě, kdy 
jsem si doma udělala svojí první výstavu 
svých obrázků, to bylo ještě na základní 
škole. Naplno jsem se ale začala věnovat 
malbě až v roce 2005, kdy jsem se stala 
členkou malířského spolku Skupina 96. 
Tenkrát jsem byla na jejich vernisáži a od-

vážně jsem oslovila předsedkyni spolku, 
která mě na základě mých prací přizvala do 
skupiny a na společné malování v plenéru. 

Od roku 2005 jste členkou 
děčínského malířského spolku 
Skupina 96. Co to vlastně znamená 
být součástí takového spolku?
Pro mne to byl velký posun a krok  
k opravdovému malování. Bylo pro mne 
úžasné být mezi umělci, učit se od nich  
a zúčastňovat se všech těch výstav a set-
kání. Moc si toho vážím. 

Kde všude můžeme tvorbu spolku 
vidět?
Několikrát do roka pořádáme společné 
výstavy, které jsou v různých děčínských 
galeriích. Poslední naše výstava byla  
v galerii Děčínského zámku. Vždy dáváme 
veřejnosti vědět o výstavě a vernisáži. 
Bohužel momentálně kvůli vládním 
opatřením žádná výstava neprobíhá. 
Doufám, že příští rok se situace zlepší  
a opět budeme mít možnost ukázat naši 
tvorbu.

  -es-
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so 4.12.
19:00 

ne 5.12.
15:00 

MISTROVSKÁ LEKCE  
TERRENCE MCNALLY 
MĚSTSKÉ DIVADLO MLADÁ BOLESLAV

Režie: Petr Mikeska.
V hlavní roli: Dagmar Pecková.
Přijďte na hodinu zpěvu a života, kde ve své velké činoherní premiéře vystoupí  
Dagmar Pecková v roli Marii Callas. 
Vstupné: 350, 320, 290, 200,- Kč.
Délka: 2:20 s přestávkou.

Náhradní termín. Zakoupené vstupenky zůstávají platné.
Režie: Petr Kracik. Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, a další.
Francouzská komedie o tom, že mateřská láska nemá žádné hranice  
a že i lež pronesená z čisté lásky zůstává pořád lží a jako taková má krátké nohy...
Délka: 2:15. Vhodné od 14 let.. Vstupné: 450, 420, 390, 250,- Kč.

Pohádka vypráví o princezně Albertině, která by se ráda vdávala, o čertovi Luciášovi, 
vrchním správci pekelného nepořádku, který si hledá nevěstu a o tom, co se všech-
no stane, když se spolu setkají. Zvítězí peklo, nebo láska? 
Vstupné: 50, 40, 30,- Kč. 
Sponzorem nedělních pohádek je SILISAN  s.r.o. 

pá 3.12.
19:00 

PRO TEBE COKOLIV  
JEAN ROBERT-CHARRIER | DIVADLO KALICH

O PRINCEZNĚ, LUCIÁŠOVI  
A MAKOVÝCH BUCHTÁCH  
CZIDIVADLO

D1
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čt 9.12.
19:00 

pá 10.12.
19:00 

Volná. První půlka bude patřit našim oslavencům a druhá Vánocům, vánočním 
písním, nebude chybět vánoční veselá scénka a v závěru samozřejmě koledy  
v úpravách Fešáků, které mají naši fanoušci v našem podání velmi rádi. 
Vstupné: 280, 260, 240, 200,- Kč.

Režie: Irena Žantovská. Účinkuje: Daniela Choděrová.
Praktický návod na odchov partnera. Volné pokračování kultovní one man show 
„Caveman“. Komedie, která se s vtipným nadhledem zamýšlí nad věčným soubo-
jem obou pohlaví, nabízí trochu jiný pohled na lásku a partnerské vztahy a na to,  
co dělá muže mužem a ženu ženou. Vstupné: 370, 350, 330, 180,- Kč.
Abonentky skupiny UNO 2019/20 jsou na toto představení platné. 

VÁNOČNÍ SALOON FEŠÁKŮ

CAVEWOMAN   
EMMA PEIRSON | AGENTURA POINT

út 7.12.
19:00 

Hrají: Michaela Badinková, Michal Dlouhý, Kamil Halbich, Barbara Lukešová,  
(ze záznamu Simona Stašová). Režie: Vladimír Strnisko
Slavný milostný příběh předvádí všechny polohy milostného vztahu. Vyjadřuje na-
ději, že ti, co spolu prožili život, jsou svázáni něžným poutem a jeden pro druhého 
se nikdy nemohou stát cizinci. 
Vstupné: 400, 370, 340, 200,- Kč. Délka: 2 hod 5 min včetně přestávky.

SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA  
INGMAR BERGMAN | AGENTURA HARLEKÝN

E

UNO
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st 15.12.
19:00 

Režie: Radek Balaš, Scéna: Jozef Ciller. Účinkují: Peter Pecha, Kateřina Marie Fia-
lová, Felicita Prokešová,Josef Vrána, Johanna Tesařová, Ludmila Molínová, Zdeněk 
Maryška, Petr Pospíchal a další.
Podmanivé melodie a temperamentní tance. Strhující podobenství o věčné lidské 
touze, o svobodě, vášni a lásce, která dokáže zničit sama sebe. Příběh osudové 
lásky krásné Rady a zloděje koní Lujko Zobara. Jevištní zpracování slavného filmu 
Emila Lotjanu a Jevgenije Dogy podle povídek Maxima Gorkého. Muzikál, který 
vás odnese až někam do cikánských nebes! Délka představení: 2 hod. 10 min., 
přestávka 20 min. Vstupné: 450, 410, 370, 280,- Kč.

CIKÁNI JDOU DO NEBE 
J. DOGA, E. LOTJANU, J. JANDA, P. MALÁSEK
DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ 

D2
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pá 17.12.
19:00 

INVISIBLE II. – BARBORA KAUFMANNOVÁ   
TANTEHORSE | MIŘENKA ČECHOVÁ 

čt 16.12.
19:00 
mimopražská 
premiéra

KAŽDÝ MÁ SVOU PRAVDU    
LUIGI PIRANDELLO | E = mc² | DEJVICKÉ DIVADLO

D3

S

27

Hrají: Jaroslav Plesl, Klára Melíšková,Veronika Khek Kubařová, a další.
Režie: Michal Vajdička.
Každý má svou pravdu, říká v titulu dramatu téměř detektivního sám autor,  
který si s otázkou "co je pravda" mistrně pohrává.
Vstupné: 400, 370, 340, 200,- Kč.
Sponzorem skupiny D3 je Ing. Aleš Klaudy.
Představení sponzoruje ARMEX Instalatér Centrum s.r.o.
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Vážení diváci,
podařilo se nám dojednat brzký 
náhradní termín autorského pro-
jektu Miřenky Čechové.

Autobiografické představení o prima- 
baleríně Barboře Vašků Kaufmannové 
v žánru docu-dance.

Když mi bylo deset, nevěděla jsem  
co budu dělat potom. Prostě jsem byla 
tady a teď a ono se to dělo. Vždycky 
se našel někdo, kdo mě postrčil o kus 
dál, kdo mi dobře poradil. Ta pokora  
k tomu patří... Zachovat iluzi. Nedat 
najevo tu bolest. Při variaci člověk  
na bolest zapomene. Je k tomu vycho-
vávanej od malička. Neumím se za sebe  
moc postavit. Nemám tu ambici. 
Ale bylo to krásných 18let. A pak  
se to najednou stalo. Sebrali mi role, 
odstřihli mě jako miminko od ma-
minky. Kostýmy přešili, korunky jsem 
vrátila. Skončila jsem do ticha. Bole-

lo to. Ale já vydržím hodně. Musím  
to vydržet!

Miřenka Čechová
Performerka, choreografka, režisérka  
a spisovatelka, v současnosti je jednou 
z nejvýraznějších osobností exper-
imentálního tanečního a fyzického 
divadla, působící jak v Čechách, 
tak v zahraničí. Po absolutoriu  
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na Taneční Konzervatoři v Praze v o- 
boru klasický balet, vystudovala para-
lelně DAMU (Alternativní divadlo)  
a HAMU (Nonverbální divadlo), kde  
v roce 2012 obhájila doktorát v oblasti 
režie fyzického a mimického divadla. 

Během studia získala prestižní Ful-
brightovo stipendium pro výzkum  
a pedagogickou činnost na American 
University ve Washingtonu DC, kde 
vytvořila nový obor fyzického divad-
la. Jako performerka má na svém 
kontě více než dvacet celovečerních 
inscenací, z nichž mnohé, většinou 
autorské, získaly významná zahraniční 
ocenění, např. S/He is Nancy Joe (The 
Best of Contemporary Dance 2012 
by Washington Post, Herald Angel 
Award na Edinburském Fringe festi-
valu), The Voice of Anne Frank (Best 
Overseas Production na Internatinal 
Arts Festivalu v jižní Africe, Outstand-
ing Performance Award na pražském 

Fringe festivalu, Best of Fringe na am-
sterodamském Fringe festivalu), Anti-
words (cena Divadelních novin, Cena 
Next Wave festivalu, cena Skupovy 
Plzně) a mnohá další. Jako režisérka 
a choreografka vytvořila více než pat-
náct celovečerních inscenací, často 
v zahraničních koprodukcích, např. 
Sniper’s Lake (v koprodukci s Baerum 
Kulturhus v Norsku), Krevety á la In-
digo (podpořené rezidencí v Schloss 
Bröllin v Německu a v další verzi pro 
Dixon Place, NYC), FAiTH (podpořené 
rezidencí v Atlas Performing Arts 
Center ve Washingtonu DC), Vernisáž  
(v produkci New Music Theater  
ve Washingtonu DC), Vivisectic (v Cen-
ter for Performance Research v Brook-
lynu a v Gibney Dance, New York).

Má za sebou také několik operních 
režií, např. produkci Opera and the 
French Revolution, pro níž byla oslove-
na americkým barokním orchestrem 
Opera Lafayette a byla uvedena v Rose 
Theatre Lincoln Center v New Yorku  
a v Lisner Auditoriu ve Washingtonu DC.

Koncept, režie: Miřenka Čechová. Hraje: Barbora Vašků Kaufmannová.
Hudba: Martin Tvrdý.
Vstupné: 200, 150,- Kč.
Na představení platí abonentky S ze sezóny 19/20.
Sponzorem skupiny S je M.A. Kolář, advokátní kancelář.



út 21.12.
19:00 

Vánoční setkání Divadélka Romaneta s panem Myslivcem a paní Myslivcovou, děj 
plný písní a vánočních koled, kdy v závěru celý les plný zvířátek oslaví společně 
Štědrý večer. 
Vstupné: 50, 40, 30,- Kč.
Sponzorem nedělních pohádek je Silisan s.r.o.

Volná. Tradiční koncert pro adventní čas. 
Program: W.A.Mozart: Divertimento D dur, K136,
N. Čerepnin: 4 kusy pro čtyři lesní rohy a smyčcový orchestr,
J.J.Ryba: Česká mše vánoční "Hej, mistře!".
Dirigent: Jiří Knotte.
Spoluúčinkují: Děčínský pěvecký sbor, sbormistr Jiří Holubec.
Sólisté Severočeského divadla v Ústí nad Labem.
Vstupné: 130,- Kč.
Sponzorem koncertu je CONSTELLIUM.

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT    
DĚČÍNSKÉHO SYMFONICKÉHO ORCHESTRU

ne 19.12.
15:00 

VÁNOČNÍ POHÁDKA
JAK PAN MYSLIVEČEK SE VŠEMI 
LESNÍMI PŘÁTELI OSLAVIL  
ŠTĚDRÝ VEČER    
DIVADÉLKO ROMANETO

st 22.12.
19:00

Tradiční koncert pro adventní čas. 
Program: W.A.Mozart: Divertimento D dur, K136,
N. Čerepnin: 4 kusy pro čtyři lesní rohy a smyčcový orchestr,
J.J.Ryba: Česká mše vánoční "Hej, mistře!".
Dirigent: Jiří Knotte.  Spoluúčinkují: Děčínský pěvecký sbor, sbormistr Jiří Holu-
bec. Sólisté Severočeského divadla v Ústí nad Labem.
Vstupné: 130,- Kč.
Sponzorem skupiny K je pan Valdemar Grešík.

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT  
DĚČÍNSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
3. KONCERT ABONENTNÍHO CYKLU KPH 21/22

K
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VÁNOČNÍ KONCERT  
ORCHESTRU KARLA VLACHA 

čt 23.12.
19:00 

Volná. Koncert, který už neodmyslitelně patří k vánoční atmosféře v našem 
divadle. Zazní nejznámější jak české, tak i světové vánoční písně, včetně slavných 
„swingovek“ z repertoáru legendárního orchestru Glenna Millera. Sólistkou večera 
bude Leona Machálková a vystoupí také dětský sbor Coro Piccolo, který koncertu 
zpěvem českých koled vdechne úžasnou vánoční atmosféru.
Vstupné: 300,- Kč.

so 15.1.
17:00 

V prodeji od 10. 12. 2021.
Pro děti od 5 do 105 let.
Vstupné: 300, 270, 240, 200,- Kč.

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

SYMPHONIC ROCK SHOW 
SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE

Náhradní termín. 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. SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE.
Miloš Machek - dirigent a moderátor.
Vstupné: 390, 370, 350, 290,- Kč.

st 19.1.
19:00 
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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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Je to už více než 10 let, co spolu-
pracujete jako dirigent s Děčínským 
symfonickým orchestrem. Co pro Vás 
tato spolupráce znamená?
Spoustu muziky, úžasných lidí, zážitků  
i zkušeností. Když jsem byl před lety přizván 
ke spolupráci, netušil jsem, že to bude na 
tak dlouho a že mě to tolik obohatí.

Jak vnímáte jako profesionál 
takovéto amatérské těleso, které  
z lásky k hudbě funguje už od roku 
1962?
Je málo měst, která mají svůj amatérský 
symfonický orchestr, natož s takovou 
tradicí. Pro Děčín je to důkaz kulturnosti. 
Členové orchestru jsou lidé mnoha 
profesí i temperamentů, přesto je to velmi 
příjemný kolektiv. To, že hudba spojuje, je 
známá věc, zaměření na klasickou hudbu 

toto společenství určitým způsobem 
determinuje. Ten, kdo je schopen a ocho-
ten zahrát symfonii, už v životě prokázal 
velký kus pracovitosti při cvičení na svůj 
nástroj, emoční inteligenci při spolupráci 
a kultivovanost už jen výběrem tohoto 
koníčka.

Vy sám jste nejen dirigentem, ale 
také sbormistrem, skladatelem, 
aktivním hudebníkem i učitelem. 
Jak jste se k hudbě dostal?
Na doporučení lékaře (smích). V návaznosti 
na pobyty v lázních v dětství zaměřené na 
dýchací obtíže mi byla doporučena hra 
na zobcovou flétnu. Hned po roce jsem 
poprosil rodiče o rozšíření o hodiny klavíru, 
líbilo se mi, jak maminka příležitostně 
hrála. Velkou roli v mých hudebních 
začátcích sehrála babička, výborná ama- 

Od roku 2009 diriguje Děčínský symfonický orchestr, zároveň vyučuje na 
konzervatoři v Teplicích, vystupuje jako klavírista, skládá, aranžuje… Řeč je 
o Jiřím Knotte (1981), který pravidelně dojíždí do Děčína, aby vedl místní 
hudební těleso s dlouhou tradicí. Jak sám říká, vést amatérský orchestr je 
velmi specifické, ale jednoznačně to vede k oboustranné spokojenosti. 

DIRIGENT  
JIŘÍ KNOTTE: 
„MÉ ZAMĚSTNÁNÍ  
JE MÝM KONÍČKEM”
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térská sopranistka, která se mnou prose-
děla první rok či dva roky, fandila i mým 
falešným tónům a kterou jsem nakonec na 
klavír doprovázel.

Proč jste si jakožto talentovaný 
klavírista zvolil obor sbormistrovství 
na JAMU, poté dirigování na HAMU 
a nakonec filozofickou fakultu MU 
Brno?
Za vším stojí nadšení a setkání s osobnostmi. 
Jako teenager jsem nejprve doprovázel  
a později spoluvedl dětský sbor Hlásek, 
jehož sbormistři Vlasta Vávrová a Adolf 
Škarda pozitivně ovlivnili můj život. Na 
konzervatoř v Teplicích jsem nastoupil 
nejprve na skladbu k Václavu Bůžkovi, 
znamenitému teoretikovi a skladateli,  
a později studoval a absolvoval dirigování 
u Jana Valty, velké postavy českého 
dirigentského oboru, jehož osobnost 
měla na mě největší vliv. Již za studií 
jsem začal vést sbor konzervatoře, proto 
jsem pokračoval studiem sbormistrovství 
u živelného Lubomíra Mátla na 
JAMU. Vědomě jsem však tíhl k práci  
s orchestrem, proto jsem hned po roce 
pokračoval ve studiu dirigování na pražské 
Akademii múzických umění, kde mi byl 
nezapomenutelným průvodcem Tomáš 
Koutník. Můj hudební život stojí vlastně na 
třech nohách. Vedle dirigování a klavíru je 
to ještě hudební teorie. Mým posledním 
studiem byla hudební věda, kterou 
jsem absolvoval na filozofické fakultě 
Masarykovy univerzity u skvělého Lubomíra 
Spurného a dnes již legendárního Miloše 
Štědroně.

Vím, že jste vstřícným a klidným 
dirigentem, ale jak to vypadá, když 
už i Vám dojdou nervy? Co vás 
dokáže vytočit?
Jsem rád, že tak působím, ale není to 

samozřejmost, umím být velmi energický 
a emotivní, záměrně však ubírám. Když 
se rozčílím, účastníci shodně potvrzují, že 
ze mě jde hrůza. To jsou ale prostředky, 
kterým se vyhýbám. Rozčilování ale do 
profesionální práce nepatří, tím méně  
k orchestru nadšenců, kteří nezištně jezdí 
na zkoušky z celého kraje.

Jaký je vůbec rozdíl v dirigování 
studentského orchestru při konzer-
vatoři a našeho děčínského orchestru 
složeného z různorodých členů?
Velký. To, co oba typy spojuje, je touha 
hrát a prožít krásnou symfonickou 
hudbu. Orchestr konzervatoře má za 
úkol vychovávat budoucí profesionály.  
V případě amatérského orchestru je cesta 
cíl, krásný koncert je třešničkou na dortu, což 
se zatím vždy podařilo, či dokonce předčilo 
očekávání. Vzpomínám si na dvě překvapení 
a specifika amatérského tělesa, které jsem 
před vzájemnou spoluprací neznal. První 
bylo, když mě členové orchestru požádali, 
abychom už skončili, že je bolí ruce. Zkrátka 
s amatéry nemůžete cvičit do úmoru.  
A jiné, když žádali, abych zkoušku nerušil,  
že hrajeme za všech okolností.  

Při tolika aktivitách asi nezbývá moc 
času na koníčky, ale přeci jen, jak 
trávíte své volné chvíle?
To bude nejnudnější odpověď (smích). 
Mým koníčkem je opravdu mé zaměstnání. 
Navíc, každý z oborů, které dělám, je 
jiný. Část týdne diriguji, což je trocha 
pohybu. Značnou část učím, což bohatě 
nasytí společenskou komunikaci. Každý 
týden hraji sólově na klavír, což je zábava  
a trénink zároveň. Pokud nepracuji, jsem 
s rodinou. Žijeme v Litoměřicích, ale často 
nás můžete potkat v Děčíně v aquaparku, 
v zoo, na ferratě, v přilehlé přírodě  
či na sushi :).                                                      -es-
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Potkáváme se v opět kultuře 
nepřejícné době. Ještě včera jsme 
se mohli těšit na tradiční vánoční 
koncert Destroyself v klubu Le 
Garage Noir a dnes je situace opět 
velmi nejistá. Jak snášíte taková 
období, kdy nemůžete na koncertní 
pódia?
MTT: Vypadá to, že další vánoční koncert 
nebude…jak to snáším? Věřím v pevnost 
naší fanouškovské základny, že i přes 
absenci vánočního koncertu a dalších 
vystoupení prostě přijdou a budou 
chodit, koupěj si desku nebo tričko a zase 
do nás něco vložej, abychom jim mohli  
k 30. narozeninám naservírovat pořádnej 
dárek.
Pepino: Koncerty nám chybí, bylo by 
divný, kdyby ne. Živý hraní a kontakt  
s našima fans jsou aspekty, který nás 
už 30. rokem ženou dopředu. Proto se 

snažíme vyplnit covidholidays tvořením 
nových věcí, blbnutím, coverovánim našich 
oblíbených songů. Zkrátka to nebalíme 
a tvoříme, abychom to po tomhle všem 
mohli pořádně rozjet.
Kalda: Vánoční koncert byla minimálně 
pro mě, ale věřím, že i pro kluky, kapelní 
událost roku. Spousta kamarádů a fa-
noušků, dobrá nálada, hromada pozitivní 
energie, párty až do rána - prostě taková ta 
koncertní třešnička na dortu. Nebudu lhát, 
že nám to nechybí.

Na vodách děčínské hudební scény 
plujete už od roku 1993 a za tu 
dobu jste prošli mnoha žánrovými 
i personálními změnami. Po celou 
dobu aktivně tvoříte novou muziku 
a točíte desky. Co vás i po těch letech 
motivuje k nové tvorbě?
MTT: Tvůrčí společná práce a že jsou furt 

MTT, Kalda a Pepino - to je trojice, bez níž by byla děčínská hudební scéna  
o dost chudší. Kapela Destroyself se pomalu připravuje na své již 30. výročí,  
a tak jsme ostřílené muzikanty ke konci roku trochu vyzpovídali. 

DESTROYSELF CHYSTAJÍ 
NOVOU DESKU
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v okolí přátelé, kamarádi, fanoušci, který 
naše hudba oslovuje. Díky vám všem.
Kalda: Lépe bych to ani nenapsal. Je 
to hlavně ten společný tvůrčí time, kdy 
můžeme odložit všechny splíny a stresy  
z práce a společně dělat na něčem, co má 
smysl, co tu po nás snad zůstane a za co se 
nemusíme stydět.

Na kontě máte celkem 13 alb a na 
sociálních sítích se šušká, že chystáte 
další. Je to tak?
Pepino: Šušká se správně. Deska je 
prakticky hotová několik měsíců. Zbývá 
ji už jen oháknout do nějakýho coooool 
obalu - návrh už je... MTT doplní -  a fertig. 
Chceme ji vydat na ne úplně tradičních 
nosičích. Jenže vydat desku bez možnosti 
křtu a koncertů na její podporu? Toť 
otázka.
MTT: Jen tak hrdě doplním, že o obal 
se postaral můj nejstarší synek Šimon  
a klukům díky za jejich milé reakce. 
Rodinná umělecká tradice jede dál, což 
mne moc těší.
Kalda: Jooooo, ten obal bude úplná pecka.

Jak je na tom váš bubeník Pepino? 
V nejnovějším FB příspěvku píšete, 
že “Pepino to vzal po vlastní ose 
ze schodů přes chirurgii rovnou do 
sádrovny.” Co se stalo? Taková sádra 
bývá pro muzikanta dosti nemilá…
Pepino: Mnoo… tak to byl celkem thriller. 
Vegetil jsem u přítelkyně Dominiky na 
chaloupce. Chtěl sejít z patra po dřevěných 
schodech. Udělal jsem krok, druhý  
a pak už jen "cink" a rána do zdi pod 
schodama. Odřeniny a modřiny už jsou 
pryč, ale křuplej prsteníček levé ruky mi 
třetím týdnem úspěšně srůstá. Tím jsem 
zařídil destroyselfí měsíční lockdown. Ale 
nezahálím. Zkouším doma na elektronické 
bicí zdravýma končetinama (ale popravdě, 

ta levačka mi chybí) a ve volných chvílích si 
na sádru maluju.

Máte kromě DSF i nějaké jiné 
hudební projekty, ať už společně 
nebo jednotlivě? 
MTT: Jj, já se ještě bavím v projektech 
MTT&OLD TOWN CLUB a Cardiacs contra 
Candies and the Shampoo Boys. 
Kalda: A já zase pomáhám oživit děčínskou 
klasiku „Jack si udělat hračku“.

Chystáte kromě nové desky i nějaké 
další novinky?
Pepino: Určitě nějaké novinky chystáme. 
Především nám i fanouškům chceme 
nadělit ke třicetinám novou desku, která 
tentokrát nebude autorská (i když možná 
doplníme nějakým novým kouskem). Bude 
plná cover songů kapel, který se zapsaly 
do našich srdcí a do historie děčínského 
rokenrolu. Původní songy jsme vybírali 
napříč žánry a nasadíme jim více či méně 
DSF xicht. Seznam stále aktualizujeme. 
Kolik jich nakonec bude, netušíme. Sami 
jsme zvědaví, jak brejlatý děti. 
MTT: Smích… Pepino to takhle na férovku 
vyklopil a vlastně proč ne. Překvapení 
bude, co vybereme…

Kde se jako kapela vidíte za dalších 
10 let? Přemýšlíte vůbec nad 
budoucností nebo žijete rock’n’roll 
život tady a teď?
Pepino: Kdyby ta otázka padla před 
dvěma lety, řekli bychom, že budeme mít 
o další 2 desky a několik desítek koncertů 
víc. Bohužel, doba je taková, že se plánovat 
moc nedá a tak razíme heslo tady a teď!! 
Kalda: Kde se vidíme za 10let? Doufám, 
že pořád spolu ve zkušebně s kytarou na 
krku :)
MTT: rnr4ever!                                                      -es-
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Pohraniční 3, Děčín 1                                                           www.coffeeabooks.cz 

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

PROGRAM PROSINEC 2021

POMOC! JAK NA PRVNÍ POMOC! 
Petr Tobiáš vás seznámí se základy  první pomoci nejen u dětí,  
ale i u dospělých. Kdo je připraven, není překvapen. 

čtvrtek 9. prosince, 19 hod coffee & people

ANTARKTIDA, POSLEDNÍ OPRAVDOVÁ DIVOČINA 
Cestovatel a přírodovědec Tomáš Grim nás vezme na výlet na sedmý 
kontinent. Antarktida, Falklandy, Jižní Georgie, Jižní Shetlandy poslední 
kousky opravdové divočiny. 

čtvrtek 16. prosince, 19 hod 

úterý 14. prosince, 19 hod 

ČTENÁŘSKÝ KLUB BOOKS & COFFEE 
Rádi čtete? Podělte se o své dojmy a zážitky z čtení společně vybraných knih.  
Knihou na prosinec je Dobrodružství Huckelberryho Finna.    

    úterý 21. prosince, 19 hod 

úterý 7. prosince, 19 hod coffee & spanish

ENGLISH SMALL TALK #24 / anglický konverzační večer 
Let´s talk in English. Share your stories and listen to new ones.                                       

bez vstupného

bez vstupného

dobrovolné vstupné

coffee & english

coffee & books

LA CHARLA DE AMIGOS/ španělský konverzační večer 
Večer španělské konverzace. Te esperamos! Entonces vente a charlar con 
nosotros de todo lo que te interesa.  

coffee & travel

vchodenka 100,- 

VÁNOČNÍ POHLAZENÍ  Rosťa Křivánek & Erdela Teriérová 
Přijďte si k nám užít opravdovou vánoční pohodu při čtení adventních 
pohádek Rosti Křivánka a zpívání písní, které vás pohladí třeba na duši. 

coffee & people

bez vstupného

    neděle 19. prosince, 13-19 hod 

VÁNOČNÍ KAVÁRENSKÉ PRÁZDNINY 
24.12. 2021 - 2.1. 2022

    pátek 24. prosince, 10 hod 
               Zámecký rybník TRADIČNÍ TOPENÍ VÁNOČNÍHO KAPRA

úterý 14. prosince, 16 hod PROCHÁZKA S ARCHITEKTEM, závěrečné setkání 
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    úterý 21. prosince, 19 hod 

úterý 7. prosince, 19 hod coffee & spanish

ENGLISH SMALL TALK #24 / anglický konverzační večer 
Let´s talk in English. Share your stories and listen to new ones.                                       

bez vstupného

bez vstupného

dobrovolné vstupné

coffee & english

coffee & books

LA CHARLA DE AMIGOS/ španělský konverzační večer 
Večer španělské konverzace. Te esperamos! Entonces vente a charlar con 
nosotros de todo lo que te interesa.  

coffee & travel

vchodenka 100,- 

VÁNOČNÍ POHLAZENÍ  Rosťa Křivánek & Erdela Teriérová 
Přijďte si k nám užít opravdovou vánoční pohodu při čtení adventních 
pohádek Rosti Křivánka a zpívání písní, které vás pohladí třeba na duši. 

coffee & people

bez vstupného

    neděle 19. prosince, 13-19 hod 

VÁNOČNÍ KAVÁRENSKÉ PRÁZDNINY 
24.12. 2021 - 2.1. 2022

    pátek 24. prosince, 10 hod 
               Zámecký rybník TRADIČNÍ TOPENÍ VÁNOČNÍHO KAPRA

úterý 14. prosince, 16 hod PROCHÁZKA S ARCHITEKTEM, závěrečné setkání 
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Rezervace: 736 481 003                      www.kocanda-decin.cz

WELLNESS  V  SOUKROMÍ

Vždy s čerstvou vodou po každé navštěvě !

• Hydromasážní vířivka
• Finská sauna
• Relaxační dvoulůžko
• Romantické prostředí
• Tématická TV + hudba

Scan me

VOUCHER na hvězdný vellness, pro dvě osoby

KOCANDA
- HOTEL  – RESTAURACE  – DĚČÍN -

P90 - Relaxační wellness na 1 hodinu pro dvě osoby
R3V - Wellness pro dvě osoby s tříchodovou večeří a sektem
P3V - Wellness pobyt na jednu noc s tříchodovou večeří a sektem
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Vizovické pečivo je významnou ukázkou 
valašské lidové umělecké tvorby. Ve 
Vizovicích má výroba pečiva starou tradici, 
její původ sahá mnoho století nazpět.
Vizovické pečivo se zde začalo péct na 
přelomu 19. a 20. století, a to v pekařské 
rodině Lutonských. Jejich syn začal na 
přelomu století péci figurky z nekynutého 
těsta, kterému se později začalo říkat 
„Vizovické pečivo“. Rodina Lutonských 
pekla rohlíky, pletýnky, věnečky a také 
figurální pečivo, které pak prodávali  na 
poutích a jarmarcích, nejčastěji o Vánocích 
a Velikonocích. 
Zpočátku se jednalo o větší lidské figury 
i figury zvířat z kynutého těsta. Rodiče 

je kupovali svým dětem, které si s nimi 
hrály a poté je snědly. Časem se začaly 
figurky zmenšovat a změnila se také 
receptura. Kynuté těsto nahradila pouze 
mouka a voda. Toto těsto po upečení 
velice ztvrdne, a tak už začalo sloužit 
pouze k hraní, nikoliv k jídlu. Postupně si 
vizovické pečivo našlo uplatnění také jako 
dekorační záležitost, dělaly se z něj nejen 
jednotlivé figurky a ozdoby na stromeček, 
ale také třeba betlémy.
Původní vizovické pečivo zahrnovalo 34 
základních tvarů, z nichž každý měl svůj 
symbolický význam. Výchozím tvarem je 
váleček, z kterého se stříháním, zdobením 
a přilepováním dalších částí vytvářela 

Prosincový gastro tip je tak trochu jako z dílny chytré horákyně. Jedná se sice  
o recept na těsto, ale nejedlé. Tradiční vizovické pečivo je určeno k dekorativním 
účelům a peče se u příležitosti různých svátků a oslav. K Vánocům už 
neodmyslitelně patří.

LETOS TRADIČNĚ!  
VÁNOČNÍ VIZOVICKÉ PEČIVO
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figurka. Pečivem se ozdobil stůl a dům při 
různých příležitostech – křesťanské svátky, 
svatby, křtiny i pohřby. Vizovické pečivo 
se časem rozšířilo z Valašska i do zbytku 
Čech a také do Vídně, Štýrského Hradce 
či do Budapešti. Na Vánoce se dělají jak 
zvířátka, tak různé věnečky, komety, svícny 
a podobně. 

A jaká je symbolika jednotlivých 
figurek? Podle toho, co chcete komu 
přát, darujte mu i danou figurku. 
Zde jsou některé z nich. 
Děťátko - znamená radost
Holubička - přináší do domova klid a mír
Ježek - bodlinami vyhání zlo z rodiny
Kohout - znamená mužnost, přivolává 
štěstí
Kohout se slepicí – plodnost
Koník - znamená věrnost
Labuť - znak milostnosti
Mořská panna – připomíná, že i na 
našem území bylo moře
Ovečka - znamená dobrou úrodu
Pavouk - přináší štěstí
Rak - chrání před neštěstím

Ryba - symbol mlčenlivosti
Sluníčko - dárce života
Strom - symbol manželské věrnosti 
a trvalého štěstí
Veverka - dobrá hospodyňka
Žába - znak čisté vody

Recept na vizovické pečivo
Ingredience:
• 500 g hladké mouky
• 2 dcl vody
• Žloutek na potření
• Kuličky černého koření

Nástroje: 
• Malý ostrý nožík
• Nůžky
• Špejle nebo párátko
• Pinzeta
• Štěteček

Postup:
• Z mouky a vody vypracujte hladké  

a pružné těsto.
• Z těsta tvarujte za pomoci nástrojů 

zvířátka a další postavičky nebo 
ozdoby. Kuličky koření použijte jako 
oči. 

• Figurky potřete rozšlehaným 
žloutkem, vložte do trouby předehřáté 
na 120 °C a pečte zhruba 2 hodiny 
dozlatova. 

-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



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



V současné době probíhají práce na 
demolici jedné z nejstarších expozic 
Zoo Děčín. Jaká je její historie?
Objekt, který sousedí s výběhem medvěda 
kamčatského, má bohatou historii. 
Vystavěn byl zhruba v sedmdesátých 
letech minulého století a za tu dobu se 
v něm vystřídalo mnoho druhů šelem. 
Postupem času v něm byli chováni 
třeba tygři sumaterští a ussurijští, pumy 
americké, lvi pustinní a několik druhů 
levhartů.

Kdo byl posledním obyvatelem této 
expozice?
Když pavilon začal po technické stránce 
dosluhovat, byl využíván jako útočiště 
pro několik medvědů malajských a samce 
pardála obláčkového. Tato zvířata zde žila 
pouze dočasně, neboť byla krátkodobě 
deponována ze Zoo Ústí nad Labem. Pak 
už ubikace sloužila jen jako zimoviště 
kapybar, nebo odstavný box pro mláďata 
rysů. Poslední dva roky už zůstala expozice 
neobsazena, neboť její technický stav 

Ve dnech, kdy vzniká tento rozhovor s ředitelkou Zoo Děčín Kateřinou 
Majerovou, jde k zemi jedna z nejstarších expozic děčínské zoologické zahrady 
- pavilon šelem. Nevzhledná ubikace už nesplňuje potřebné podmínky pro 
chov zvířat a jen chátrá. Na jejím místě tak vznikne nová moderní expozice, do 
které by se opět měly vrátit kočkovité šelmy. 

V ZOO DĚČÍN VZNIKNE 
NOVÁ EXPOZICE
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byl natolik špatný, že chovu zvířat vůbec 
nevyhovoval...

V plánu je výstavba nové moderní 
expozice šelem. Jakou podobu bude 
toto nové zázemí mít a kdo jej bude 
obývat?
Na místě tohoto půl století starého 
pavilonu by v dohledné době mělo 
vyrůst nové moderní chovné zařízení 
pro levharty mandžuské, nejohroženější 
poddruh této kočkovité šelmy žijící na 
Dálném východě pouze asi v šedesáti 
jedincích.

Proč se zoo rozhodla právě pro tyto 
levharty? 
Chtěli jsme, aby expozice navazovala na 
výběh medvěda kamčatského a levhart 
mandžuský pochází ze stejné oblasti. Je 
to nejohroženější druh levharta, téměř 
vyhubený.

Výstavba nového pavilonu není 
jedinou novinkou v zoo, chystáte 
pro návštěvníky také nové sociální 
zařízení. Kde se bude nacházet?
Nové celoroční WC se nachází přímo  
u vchodu. Návštěvnost zoo se za posled-

ních pár let zdvojnásobila, tudíž jsme se 
museli zaměřit i na rozšíření a moder-
nizaci zázemí pro návštěvníky. Je to sice 
nenápadná stavba, marketingově nepříliš 
atraktivní, ale jistě ji všichni ocení!

Jsou v plánu i nějaké další stavební 
projekty?
Pár projektů v zásobě ještě máme, 
uvidíme, zda se v budoucnu naleznou  
i finanční prostředky, plánujeme na-
příklad výstavbu Staré farmy nebo 
modernizaci druhé části pavilonu opic.

Plánujete v příštím roce zahájit chov 
nových druhů zvířat?
Pokud by se podařilo postavit novou 
expozici pro velké kočky, přibude i nový 
druh...

Jak náročné je vůbec získat pro zoo 
ohrožené druhy?
Jak které, v rámci evropských i světových 
záchovných programů se stále hledají 
noví chovatelé, aby se podařilo umístit, 
tím i zachránit a rozmnožit co nejvíce 
jedinců ohrožených či v přírodě vyhu-
bených zvířat.

-es-
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Co když přijede kníže?
Aneb pomozte nám 
přichystat Vánoce u Thunů.
Hrané vánoční prohlídky.
ne 12.12., so 18.12., ne 26.12.2021

Zámecký ples
so 22. ledna 2022

Dárkové poukazy v prodeji.

www.zamekdecin.cz

490 Kč
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Hledáte vánoční dárek pro své přátele a blízké?
Nabízíme skvělé zážitky, romantiku i zábavu v krásném 
zámeckém prostředí. Naše tipy?

Soukromá prohlídka zámku s kurátorem, 
návštěva zámeckého sklepení,
romantická večeře na glorietu,
zámecký ples 22.1. 2022,
adopce růží a vinné révy s certifi kátem,
noc v zámeckém apartmánu,
úniková hra ...

Dárky pod stromeček
z děčínského zámku

www.zamekdecin.cz

Ježíškova pošta v zámeckých 
zahradách | 1.12. –24.12. 2021
Za příznivého počasí jsou zahrady 
otevřené 10–19 hodin.

Dárkové
poukazy
v prodeji
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Ne 5. 12. Zámecké pohádkové odpoledne

15:00 Barokní sál | Paní kněžna čte dětem pohádky. 
O přestávce budeme zdobit vánoční perníčky, na závěr přijde Mikuláš, 
čert a anděl. | Vstupné: 60 Kč děti/ 80 Kč doprovod.
Ne 5. 12. SoliDeo – 2. adventní koncert

18:00 Kaple sv. Jiří  | Adventní hudba renesance a baroka napříč 
Evropou. Koncert známého děčínského tělesa, které při svých 
produkcích používá dobové hudební nástroje.
Vstupné: 160 Kč / 130 Kč studenti, senioři, ZTP.
St 8. 12.  Česko zpívá koledy

18:00 Knihovní sál | V dalším ročníku akce pořádané regionálním 
Deníkem si opět můžete zazpívat nejznámější české koledy i na 
zámku. Vstup do sálu v 17.30 hodin. | Vstup volný. 
So 11. 12. Sváťovo dividlo

16:00 Barokní sál | Loutková pohádka Jak kočička s pejskem slavili 
Vánoce v podání Sváti a Alenky Horváthových.
Nutno rezervovat. | Vstupné: 50 Kč děti/ 80 Kč doprovod. 
So 11. 12. Guitar Arte Trio + Hannah Ester
Minutillo – 3. adventní koncert

18:30 Barokní sál | Oblíbené kytarové trio se svým hostem nabídne 
adventní skladby mnoha žánrů a autorů. 
Vstupné: 160 Kč / 130 Kč studenti, senioři, ZTP.

Program

Zrodilo se ve dřevě 
Výstava vyřezávaných betlémů Petra Jelínka.
Neděle 28.11. 2021– středa 6.1. 2022.
Jednotné vstupné: 30 Kč.
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Ne 12. 12. Zámecký adventní trh

10:00–18:00 hlavní nádvoří | Stánky plné dobrot a originálních dárků, 
živá adventní hudba, pohádka pro děti, regionální speciality, vánoční 
prohlídky. | Vstup volný. 
Ne 12.12., so 18.12. , ne 26.12. Co když přijede
kníže? Aneb pomozte nám přichystat 

Vánoce u Thunů.

14:00, 15:00, 16:00, 17:00 hlavní nádvoří | Hrané vánoční prohlídky 
vás doslova vtáhnou do děje. Vstupenky nutno rezervovat.
Vstupné: 160 Kč dospělí, 120 Kč děti.
Ne 19. 12. Zámecké pohádkové odpoledne

15:00 Barokní sál | Paní kněžna čte další snůšku pohádek. 
O přestávce budeme zdobit lucerničky pro Betlémské světlo. 
Vstupné: 60 Kč děti/ 80 Kč doprovod.
Ne 19. 12. Vánoce v rytmu jazzu 

18:00 Knihovní sál | Vánoce jsou dnes svátky nejen duchovní, ale 
i dny plné zábavy a veselí. Přijďte si užít poslední adventní podvečer 
v rytmu známých jazzových a swingových melodií. Těšit se můžete 
na kapelu Old boys. | Vstupné: 120 Kč/ 100 Kč senioři, studenti.
Po 20. 12. Okno do tance VI.

17:00 Knihovní sál | Představení žáků studia FRI.DA 
/scénický tanec/. | Vstup volný.

prosinec 2021

www. seznamovacivecer.cz

Speed dating | so 5.2.2022

Kdo rád jezdí po hradech a zámcích ví, že 
takové výlety je zábavnější podnikat ve dvou. 
        Ale co když vám partner právě schází?

390 Kč
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12/2021

Večer reprodukované  
vážné hudby: Tradiční vánoční  
koncert 
- F. Gruber, W.A. Mozart, Ch. Gounod, F. Schubert, F.X. Brixi  
a další. Večerem provází Jan Bučina.

13.12. 18.15 | Přednáškový sál

Himaláj, Hindúkuš a Pamír:  
Tanec na ostří žiletky
Beseda s Radkem Grohem, Markem Holečkem  
a Liborem Duškem + projekce filmu Nebeská past. 
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Výstava chodba 3. patro:  
Soužití s velkými šelmami. Ve spolupráci s Hnutím DUHA.

8.12. 17.00 | Přednáškový sál

58

KNIŽNÍ NOVINKA - COLLEEN HOOVEROVÁ: 
9. LISTOPAD
Od autorky bestsellerů Pravda, nebo lež, Bez naděje, Odvrácená tvář lásky 
a dalších. Den před odjezdem z L. A. se Fallon seznamuje s aspirujícím 
spisovatelem Benem. Jejich nezastavitelná přitažlivost vede k tomu, že 
Fellonin poslední den ve městě stráví společně. Pro Bena je Fallonin život 
přesně tou inspirací, kterou pro své psaní hledal.
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4.12. 10.00–12.00 | Učebna 3.patro

4.12. 9.00–12.00 | Výtvarná učebna 2. patro

12.12. 15.00 | Dětské oddělení

15.12. 15.30 | Dětské oddělení

Namluv si svou vlastní vánoční pohádku
Workshop pro děti od 6 let s herečkou Bárou Milotovou. Připrav si svou 

oblíbenou pohádku (může být i tvá vlastní), kterou si sám namluvíš a doplníš 
hudbou. Nahrávku můžeš použít jako vánoční dárek a také pro zpříjemnění 

vánoční atmosféry u vás doma. Cena: 150.-/dítě, počet míst omezen,  
přihlášky na vzdelavani.dcknihovna.cz.

Výroba adventních a dekorativních věnců
Přijďte si vyrobit věnec na stůl či dveře pod vedením lektorky výtvarných  

kurzů Růženy Pekařové. Cena: 190.-/věnec (cena zahrnuje veškerý  
materiál, pomůcky a know-how). Počet míst omezen,  

přihlášky na vzdelavani.dcknihovna.cz.

Sněhová královna
Loutková pohádka divadla Kejklíř. Vstupné 50.-/dítě, doprovod zdarma.

Vánoční pohádka + výtvarná dílna
Čtení pohádky a tvoření (sněhulák, stromeček, krabička či přáníčko).  

Pro děti od čtyř let. Vstup zdarma.
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KNIŽNÍ NOVINKA - HALINA PAWLOWSKÁ: 
MILÝ BENE
Milý Bene… tak začínají všechny příběhy, pocity a vzpomínky, které 
si autorka vyměňuje s bratrem své první lásky. Z očí do očí by si toho 
určitě tolik neřekli, ale dopisy unesou intimní tajemství, trapasy, 
kritiku a také v nich lze vyjádřit touhy a naděje, že i když člověk stárne, 
nic se neděje!

KNIHY



3.12. 10.00–18.00  | Pod knihovnou

18.12. 14.00 | Pod knihovnou

12.12. 10.30 | Akce mimo knihovnu

14.12. 16.00 | Akce mimo knihovnu

www.dcknihovna.cz  |  www.facebook.com/mekdc
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VÁNOCE POD KNIHOVNOU
Užijte si s námi den plný vánoční atmosféry pod knihovnou – první společný  
projekt Městské knihovny a Infocentra – koledy, vánoční dílny, svařák  
a překvapení – na slet andělů už nemusíte jezdit až do Úštěka!

Koncert žáků hudební školy při knihovně
Lektor Karel Suchánek.

Koncert žáků hudební školy při knihovně
Lektor Karel Suchánek. (Zámek Děčín)

Procházka s architektem #11
Poslední letošní setkání, předvánoční, tentokrát u kávy v kavárně  
Coffee & Books. Ohlédnutí za minulými procházkami a zamyšlení  
nad novými náměty. Vstup volný.

KNIŽNÍ NOVINKA - VLASTIMIL VONDRUŠKA: 
NEVIDITELNÍ
Před třiceti lety prosadila skupinka mocných Velký reset. Zdůvodnila 
ho tím, že je třeba zabránit chaosu, ničení planety, dát všem stejná 
práva a odstranit chudobu, neboť spravedlivé je, aby nikdo nevlastnil 
nic. Jediným majetkem lidí se stal biočip, který kontroluje, zda dělají 
to, co mají.
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NOVÝ KURZ  
S BÁROU MILOTOVOU V KNIHOVNĚ:
VZPOMÍNKY V OSOBNÍ AUDIOKNIZE
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KNIŽNÍ NOVINKA - KEVIN HEARNE: 
INKOUST A PEČEŤ
Aloysius „Al“ MacBharrais má zvláštní talent. Je pečetníkem: pomocí 
magických inkoustů dokáže sesílat zaklínadla zvaná Pečeti, kterými 
chrání náš svět před vpády bytostí odjinud a vymáhá úmluvy s ve-
škerými známými božstvy. Pouhých pět lidí na světě ovládá totéž 
umění jako on.

KNIHY

Herečka Bára Milotová v knihovně  
vede opravdu úžasné kurzy a workshopy.

Připravili jsme s Bárou další kurz, který můžete věnovat třeba i jako vánoční 
dárek členům své rodiny, jejichž vzpomínky byste rádi uchovali pro příští gen-
erace. S asistencí Báry si můžete namluvit své vzpomínky, doladit je oblíbenou 
hudbou a výslednou nahrávkou potěšit své blízké, udělat si hezkou atmosféru 
při domácích poslechu, zařadit do domácího archivu...
Je možné si nahrát třeba i svou oblíbenou povídku, pokud si netroufáte  
na vlastní text (s jeho přípravou vám ale opět může pomoci lektorka).
Kurz je primárně určený seniorům, ale je vhodný pro každého, kdo má zájem  
a vyhovuje mu náš termín.
Přihlašovací formulář najdete na vzdelavani.dcknihovna.cz.
Počet míst na kurzu je omezen. Po domluvě vytiskneme i dárkovou poukázku.
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Neděle 19. 12. | 10.00 hodin | Bohoslužba s betlémským světlem
Skauti nám přivezou světlo naděje z Betléma. Koná se v Husově sboru.

Pátek 24. 12. | 22.00 hodin | Štědrovečerní bohoslužba
Tradiční štědrovečerní bohoslužba v evangelickém kostele na Teplické ulici.

Neděle 26. 12. | 10.00 hodin | Bohoslužba na 2. svátek vánoční
Koná se v Husově sboru.

Srdečně Vás zveme
a přejeme požehnané svátky!

Aktuální informace:

Neděle 19. 12. | 10.00 hodin | Bohoslužba s betlémským světlem
Skauti nám přivezou světlo naděje z Betléma. Koná se v Husově sboru.

Pátek 24. 12. | 22.00 hodin | Štědrovečerní bohoslužba
Tradiční štědrovečerní bohoslužba v evangelickém kostele na Teplické ulici.

Neděle 26. 12. | 10.00 hodin | Bohoslužba na 2. svátek vánoční
Koná se v Husově sboru.

Srdečně Vás zveme
a přejeme požehnané svátky!

Aktuální informace:

Neděle 19. 12. | 10.00 hodin | Bohoslužba s betlémským světlem
Skauti nám přivezou světlo naděje z Betléma. Koná se v Husově sboru.

Pátek 24. 12. | 22.00 hodin | Štědrovečerní bohoslužba
Tradiční štědrovečerní bohoslužba v evangelickém kostele na Teplické ulici.

Neděle 26. 12. | 10.00 hodin | Bohoslužba na 2. svátek vánoční
Koná se v Husově sboru.

Srdečně Vás zveme
a přejeme požehnané svátky!

Aktuální informace:



Teplická 59/49, Děčín 4 
/bývalá Galerie Hefaistos/

Po- Pá 11.00 - 19.00 

decin.prostoru.cz

Jakub a Kl
ára

Cafe Prostoru_ Děčín

S Klárou jsme svùj Prostor našli. 
Máme radost, že ho mùžeme sdílet s vámi.

Pøejeme vám pod stromeèek hodnì zdraví, 
klidu a velkorysosti. 

A tøeba i nìjaký dárkový poukaz, 
co u nás mùžete poøídit.
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zve na

KONCERT  
HUDBA LIDEM DOBRÉ VŮLE 
Štědrý den od 15:00  
kostel na Teplické

Sváteční bohoslužby  
25.12. a 1.1. od 10:00 
na faře v Bezručově ulici 90/4
a pravidelné nedělní bohoslužby tamtéž a ve stejný čas

Happy hours na Teplické  
k individuálním prohlídkám otevřený kostel každou středu 
od 17:00 do 18:00. 

KRABICE OD BOT: sbíráme dárky pro děti  
z chudých rodin, více na www.krabiceodbot.cz

decin.evangnet.cz    |    facebook.com/fsccedecin     
instagram.com/cce_decin   |    decin@evangnet.cz
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Centrum Pivovar Děčín, Sofijská 2, 405 02, Děčín VI
 +420 735 036 000  |  www.hopsarium.cz

11. 12. 2021  
od 17:00 hod.

Cena 450,- Kč

Jedinečná noc  
v Hopsáriu Děčín!

Přihlášky přijímáme nejpozději do 8. 12. 2021
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JÍRŮV BETLÉM V KRYŠTOFOVĚ ÚDOLÍ
DO 6.1.2022
Malebná obec na Liberecku, kde je po celý rok pestrý výběr aktivit, láká 
k návštěvě i v předvánočním čase. Opět zde vyroste rozměrný betlém 
vytvořený akademickým malířem Josefem Jírou. Večer bývá krásně 
nasvícen. Již první návrh této scenérie pro Kryštofovo Údolí dokazoval,  
že autor bude chtít ukázat celý příběh – pohádku zrození. 

AKCE
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VÝSTAVA NAŠI NĚMCI | MUZEUM 
ÚSTÍ NAD LABEM
Stálá expozice k dějinám německy mluvícího obyvatelstva českých zemí 
Naši Němci vzniká v budově Muzea města Ústí nad Labem již řadu let, 
nyní tento projekt dospěl ke zdárnému konci. Výstava obsahuje řadu 
moderních a multimediálních prvků, jako jsou filmové projekce, animace, 
vizualizace či interaktivní digitální mapy a více než 500 exponátů.

AKCE

69



ZIMNÍ STADION DĚČÍN
PROGRAM • PROSINEC 2021

hcdecin.cz hokejdecin

neděle 5.12. |1600

neděle 12.12. |1600

maškarní bruslení
neděle 19.12. |1600

čtvrtek 23.12. |1800

pondělí 27.12. |1600

úterý 28.12. |1600

středa 29.12. |1600

čtvrtek 30.12. |1600

pátek 31.12. |1400

středa 1.12. |1600

mikulášská přípravka
sobota 4.12. | 830

středa 8.12. |1600

sobota 11.12. | 830

středa 15.12. |1600

sobota 18.12. | 830

středa 22.12. |1600

sobota 4.12. |1800 HC Wikov Hronov
sobota 11.12. |1800 BK Nová Paka
sobota 18.12. |1800 HC RODOS Dvůr Králové
středa 22.12. |1800 HC Letci Letňany
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Zámecká Lékárna
Křížová 19/11, Děčín 405 02

Tel.: 412 519 460
PO - ČT  |  08.00 - 16.30

PÁ  |  08.00 - 16.00

Sledujte náš

Antigenní test 
pro výtěr z nosu 
FlowFlex

99,- ks
Kč/ 

ZÁMECKÁ LÉKÁRNA
R O D I N N Á  L É K Á R N A  S  T R A D I C Í

Vánoční 
soutěž

Obdarujte
   své 
blízké

Dár
ko

vý
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uka

z

50
0,- 

Kč
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Mírové náměstí 157
407 01  Jílové u Děčína  

JÍLOVÉ

HEALTHY

FOOT POINT
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Začneme předmětem z méně známé 
děčínské sbírky, konkrétně obrazem 
holandského malíře Abrahama 
Bloemaerta z roku 1596. Jde o krásnou 
ukázku výtvarného stylu mezi renesancí 
a barokem, kterému se říká manýrismus. 
Jeho hlavním projevem je porušení dosud 
obecně přijímaných ideálů harmonie, 
které Leonardo, Michelangelo a zejména 
Raffael přivedli k dokonalosti. Jejich 
následovníci si uvědomili, že není nutné 
lidské tělo zobrazit zcela přesně, aby bylo 
působivé. Typickým prvkem manýrismu 
proto jsou protáhlé, přehnaně svalnaté 
postavy v nepřirozených dramatických 
pózách, přesně jak vidíme na Bloemartově 
obrazu. Manýristé také více pracovali  
s náměty svých děl, jejich význam nemusí 

být hned patrný. Také tento výjev se sice 
oficiálně nazývá „Mojžíš vyvádí vodu ze 
skály,“ ale patrně vám bude chvilku trvat, 
než titulní postavu ve změti figur najdete. 
Malíř ji totiž umístil do pozadí a do stínu, 
zatímco v popředí výjevu naaranžoval 
řadu vedlejších postav, na jejichž 
poodhalených tělech mohl demonstrovat 
svou zručnost.

A co má Bloemaertův obraz společného 
s Děčínem? Na přelomu 19. a 20. 
století visel ve Vile Franze, kterou téměř 
jistě od pohledu znáte. Jde o jednu  
z nejvýraznějších staveb v oblasti mezi 
kostelem svatého Václava a Blažeje  
a dnešní Střelnicí. Právě v tomto prostoru 
začala ve 2. polovině 19. století vyrůstat 

Metropolitní muzeum v New Yorku patří mezi vůbec největší muzea světa. 
Jeho sbírky čítají na 2 miliony uměleckých předmětů špičkové kvality. Jen 
velmi malá část z nich se dostane do pečlivě vybrané stálé expozice. Proto nám 
může lehce lichotit, že v této bez nadsázky luxusní společnosti najdeme také 
dvě položky, které pocházejí z Děčína. 
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první honosná sídla nové místní elity – 
rychle bohatnoucích továrníků. Přestože 
se jejich majitelé politicky výrazně 
vymezovali proti staré aristokracii, 
v soukromém životě velmi ochotně 
přejímali ledacos z jejího životního stylu. 
Jejich domy se zvenčí ježily věžemi  
a uvnitř hostily sbírky uměleckých děl. 
Vzhledem k finančním možnostem 
majitelů šlo v několika případech o na-
prosto špičkové kolekce, které v kvalitě 
leckdy i předčily šlechtické sbírky. Jedním 
z nejlepších příkladů z Děčína je právě 
obří vila továrníka Karla Franzeho a její 
obrazová sbírka.

Karl Franze patřil na přelomu 19. a 20. 
století mezi výrazné postavy Děčína. 
Spoluvlastnil prosperující továrnu, 
byl dlouholetým členem městského 
zastupitelstva, předsedou výboru městské 
spořitelny a nositelem Řádu Františka 
Josefa. Patřil mezi self-made-many, 
kteří dokonale využili šanci k vzestupu, 
kterou nabízel průmyslový rozvoj ve  
2. polovině 19. století. Jako první v našem 
regionu pochopil potenciál, který skýtá 
pro výrobu knoflíků tvrdý plod brazilské 
palmy Phytelepas (tzv. kamenáč) a začal 
s jejich dovozem. Navíc nikdy neustrnul 
a neustále pracoval na inovacích. 

Experimentoval především s barvami, byl 
kupříkladu držitelem patentu na výrobu 
irisovaných knoflíků.

O Franzeho soukromém životě, zájmech 
a sbírkách nevíme téměř nic. Bloemartův 
obraz zakoupil od vídeňského galeristy 
Hugo Otmara Miethkeho zřejmě na 
počátku 90. let 19. století. V tu dobu již 
sídlil ve své rozsáhlé vile, kterou zbudoval 
roku 1875. V její architektuře se zřetelně 
projevují italské vlivy, proto nepřekvapí, 
že také v jeho obrazové sbírce byla hojně 
zastoupena díla italských autorů. Franze 
ovšem sbíral i obrazy holandských mistrů, 
jak ostatně prozrazuje i obraz z Me-
tropolitního muzea. Přesný rozsah jeho 
sbírky neznáme. V roce 1916 se v berlínské 
galerii Lepke dražilo 82 obrazů z jeho 
pozůstalosti, vesměs výborné úrovně.

Druhou děčínskou položkou ve stálé 
expozici Metropolitního muzea NY je 
pár nádherných, stříbrem vykládaných 
kulovnic, které pocházejí z thunovské 
zbrojnice na děčínském zámku. Přestože 
o této sbírce máme k dispozici neskonale 
více zpráv, i tak zůstává příběh obou 
zbraní zamotaný a nejasný.

Na základě výzdoby obou pušek se 
má za to, že byly vyrobeny přímo pro 
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císaře a českého krále Leopolda I., snad 
při příležitosti jeho několikaměsíčního 
pobytu v Čechách v letech 1680 – 1681. 
Podle signatury na hlavni je jejich 
tvůrcem významný pražský puškař Caspar 
Neireiter. V císařské zbrojnici jsou oba 
kusy doloženy ještě roku 1785. O 10 let 
později už je ale evidujeme mezi zbraněmi 
v děčínské sbírce. Okolnosti jejich získání 
jsou nejasné, stejně jako jejich další život 
v zámecké zbrojnici. Vzhledem k jejich 
na první pohled výjimečnému vzhledu 
je zvláštní, že dalších 130 let obě zbraně 
zcela mizí z doslechu. Žádný z četných 
návštěvníků je mezi pozoruhodnostmi 
zámecké sbírky nezmiňuje. Neobjevily se 
ani na Jubilejní zemské výstavě roku 1891, 
kam František Thun zapůjčil 23 pušek 
významných tuzemských tvůrců.

Větší pozornosti se oběma zbraním 
dostalo až těsně před prodejem 
děčínského zámku. Tehdejší majitel, 
František Antonín Thun, zvažoval 
možnost vyřešit svízelnou finanční 
situaci prodejem některých sbírek. 
Protože měl jen povšechnou představu 
o jejich tržní ceně, pozval experty, kteří 
mu je měli ocenit. Zbrojnici hodnotil 
ředitel drážďanské sbírky historických 
zbraní Erich Hanel, který obě kulovnice 
ohodnotil vůbec nejvyšší částkou z celé 

sbírky. Každou z nich na 8 000 Kč.

V únoru roku 1933 se František Antonín 
Thun dohodl na prodeji zámecké zbrojnice 
s bankéřem, sběratelem a obchodníkem 
Maxmiliánem Mautnerem. Mautner sice 
vlastnil i československý pas a měl byt  
v Praze, trvale však žil v Rakousku, kam 
také hodlal thunovskou sbírku převézt. 
Vývoz uměleckých děl za první republiky 
ovšem podléhal schválení státu. K Maut-
nerovi i Thunům bylo ministerstvo vcelku 
benevolentní - zakázalo vývoz pouze  
u 33 pušek a 4 pistolí (asi 7,5% rozsahu 
prodané sbírky). Vzhledem ke své kvalitě  
i domácímu původu mezi nimi Neire-
terovy pušky nemohly chybět. Podle do- 
hody mezi F. A Thunem a Mautnerem 
měl být pár rozdělen. Jeden kus získal 
Mautner, s tím, že jej umístí do svého 
pražského bytu. Druhá puška zůstala 
Františku Antonínu Thunovi a i s ním se 
přestěhovala na zámek v Jílovém u Děčína.

Mautnerem zakoupená puška se ovšem 
při transportu „omylem“ zatoulala 
do nesprávné bedny a místo v Praze 
skončila ve Vídni. Přes výslovný zákaz se 
v říjnu 1933 objevila na vídeňské aukci 
společnosti Dorotheum, odkud ji zakoupil 
William Randolph Hearst, americký 
tiskový magnát obrovského vlivu i ma-
jetku, jehož životní příběh inspiroval 
Orsona Welse k natočení veleslavného 
filmu Občan Kane. Časem zakoupil Hearst 
i druhou zbraň od F. A. Thuna, kterou  
z Československa propašoval. Zbývá jen 
dopovědět, že do newyorského muzea 
se obě zbraně dostaly při dalším prodeji 
roku 1950.

-PhDr. F. Šuman, redakčně upraveno-
Článek vznikl ve spolupráci s Oblastním 

muzeem v Děčíně.
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Červený vrch
Starou promenádní cestou můžete dojít 
na vyhlídku Červený vrch, odkud je krásný 
výhled na město jako na dlani. Promenádní 
stezka byla vytvořena v letech 1818 – 1831 
a sloužila především hostům lázní Svatého 
Josefa v Horním Žlebu. Žlutě značená cesta 
začíná u Tyršova mostu, můžete se ale vydat 
také z Jalůvčí, též po žluté. Na vyhlídce 
najdete příjemné posezení v podobě 
vyřezávané lavičky a stolu. 

Spálenisko
Pokud se chcete vydat více do přírody, pak 
určitě doporučujeme vyhlídku Spálenisko, 
z níž je úžasný pohled jak na město na 
jedné straně, tak na pískovcový kaňon na 
straně druhé. Dohlédnete také na německé 
skály, například ikonický Velký Zschirstein 
a skalní stěny kolem Labe proplétajícího 
se kaňonem. K vyhlídce se dostanete po 
červené značce, ideální je vyrazit například 

z Ludvíkovic. Po červené pak můžete 
pokračovat dál na vyhlídku Růžový hřeben, 
která nabízí další úžasné výhledy dál do 
kaňonu.

Chmelník
Pěkné vyhlídkové místo nabízí i vrch 
Chmelník zvaný také Chmelák. Zalesněný 
čedičový kužel má vrchol ve výšce 508 
metrů nad mořem. Chmelník býval dříve 
oblíbeným výletním místem. Od roku 1895 
zde stával výletní hostinec s 15 metrovou 
vyhlídkovou věží. Hostinec na začátku 20. 
století vyhořel a nebyl nikdy obnoven.  
Z vrcholu je výhled na Děčín a Labské údolí 
směrem k Ústí nad Labem, na vrcholy 
Českého středohoří i na Bukovou horu. Na 
místě je lavička se stolem a ohniště. Vyrazit 
můžete z Chrochvic po žluté značce a pokud 
půjdete na Nový rok, určitě nebudete sami. 
Jen si nezapomeňte přibalit buřty :).

-es, zja-

Sněhové vločky už pomalu poletují ve vzduchu a pohled na zasněžené město 
nikdy neomrzí. Můžete si jej užít z mnoha krásných vyhlídek. 
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ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ 
DĚČÍNSKÉ  
VYHLÍDKY
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Osobně výlety testujeme
a hledáme pro vás ty nejlepší!

NEOFICIÁLNÍ VYHLÍDKA NA CHLUMU
Tentokrát se nejedná o oficiální vyhlídkové místo, přesto nabízí 
netradiční pohled na Děčín od Starého města. Na Velkém Chlumu 
se nachází rozhledna, ovšem z ní přes vedlejší vrch Chlum nevidíte 
na celý Děčín. A právě na Chlumu přímo u vysílače najdete toto 
vyhlídkové místo, na které se dostanete po polní cestě přímo ze 
středu osady Horní Chlum. Dávejte ovšem pozor na to, kam šlapete. 
Vyhlídka není nijak zabezpečena a nacházíte se vysoko na skále.
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Západočeské muzeum v Plzni je nejvýznamnějším muzejním ústavem západních Čech 
a zároveň ...(TAJENKA)... v řadě vědních oborů. Stavba muzea začala v roce 1895 a podílel se 
na ní slavný architekt Josef Škorpil, na výzdobě se podíleli Augustín Němejc či Vojtěch Šaffa.

SOUTĚŽE ZA MĚSÍC LISTOPAD 2021
Celkem došlo 146 odpovědí,  
z toho 79 žen, 67 mužů.
Nejvíce odpovědí přišlo:
Středočeský kraj: 17,12%
Hl. město Praha: 17,12%
Jihomoravský kraj: 14,38%
Liberecký kraj: 8,90%
Jihočeský kraj:  7,53%
Moravskoslezský kraj: 6,16%
Ostatní kraje: 28,79%

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: c) Socha sv. Jana Nepomuckého, 
Slapská přehrada
soutěžilo: 70 čtenářů; 66 správně; 4 špatně
výherci: Z. Dubská, Praha; J. Katrnoška, Pečky; 
M. Müllerová, Štěchovice

Křížovka
tajenka: …střediskem velkého panství
soutěžilo: 76 čtenářů; 59 správně; 17 špatně
výherci: E. Berardová, Šluknov; J. Dušek, Polička; 
J. Šestáková, Karlovy Vary

křížovkakřížovkavýherci, odpovědivýherci, odpovědi

Tajenku křížovky a odpověď na fotohádanku nám zašlete do 10. prosince z www.kampocesku.cz/sou-
teze nebo poštou na adresu redakce. Dvakrát tři autoři správných odpovědí obdrží mapu věnovanou 
vydavatelstvím Kartografie PRAHA. Výherci si ceny vyzvedávají v redakci!

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

fotohádankafotohádanka

Poznáte místo na fotografii?
a) kostel sv. Václava, Vršovice
b) Husův sbor, Vinohrady
c) kostel sv. Anežky České, Spořilov

15 LET S VÁMI
www.kampocesku.cz

ZDARMA

Turistický magazín

po Česku

ročník XIV., květen 2020

Mám rád pořádek, čisté prostředí, klid, skromnost, upřímnost, poctivost a slušnost. Ale přesto – doma je doma.-Jiří Robert Pick-

Výlety nekončí... 
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HÁDANKY
1/ Před sebou máte seřazených přesně 6 sklenic. První tři zleva obsahují 
tekutinu, další tři jsou prázdné. Jak docílíte, aby se střídal plný pohár  
s prázdným, pokud však můžete pohnout pouze jedním z nich?
2/ Jak můžete sečíst osm osmiček, aby byl výsledek 1000?
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A

najdi 
všechny
obrázky

Odpovědi: 1/ Přelijete z druhé sklenice tekutinu do páté.
2/  888 + 88 + 8 + 8 + 8 = 1000
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