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POBOČKA DĚČÍN
Labská 694/21,
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Přichází čas klidu a pohody.

Svět se mění a s tím se mění i nálada 
ve společnosti. Již dlouhé měsíce sledu-
jeme nesmyslný souboj mocnosti proti 
lidem, kteří jsou hrdí a stojí za svým náro-
dem. My jsme v minulém měsíci slavili
17. listopad – naší svo-
bodu a v letošním roce 
měl pro mě osobně 
ještě silnější rozměr,
a to i právě kvůli tomu-
to nesmyslnému boji 
kousek od nás. Osobně 
doufám, že bude brzy 
konec.
   
Tato doba přináší neleh-
ké období i nám všem 
a každý hledá svoje ces-
ty, jak z toho všeho ven. 
Narozdíl od posledních 
dvou let, ale máme 
jednu důležitou výho-
du a tou je, že se můžeme chodit bavit, že 
můžeme jít za kulturou, za sportem, zajít si 
na koncert a trochu zapomenout na to, co se 
děje kolem nás. Cítím na lidech, jak jsou po 
těchto zážitcích lační, jak rádi se chodí odrea-
govávat a například poslední zápas basket-
balových Válečníků toho byl důkazem. Po le-
tech vyprodaná Maroldovka až po střechu, 
která hnala Válečníky v boji proti těžké-
mu soupeři. Že se to nakonec nepovedlo? 
To přece vůbec nevadí...

Nyní nás čeká období vánočních svátků 
a město si pro nás přichystalo spoustu 
zajímavých akcí, takže si zase po dvou 

letech užijeme krásný advent, který já 
osobně miluji. Pamatuji si Vánoce v roce 
2019, kdy se nám poprvé podařilo udělat 
parádní Vánoce i v Děčíně a já strávil ho-
diny, možná když to sečtu, tak i dny, venku 
a užíval si, že mohu potkávat známé, ka-
marády, přátele a dám si s nimi svařáka či 

teplý mošt! Pamatuji si, 
jak si lidé brali hudební 
nástroje do Křížovky ke 
"zpívajícímu stromu" 
a prostě jen tak hráli na 
housle, na fl étnu, kytaru 
a další a lidé se k nim 
přidávali se zpěvem 
písní a koled. Byla z to-
ho až neuvěřitelná at-
mosféra, kterou si já 
osobně budu pama-
tovat do konce života. 
Chvíle, které lidi spo-
jovaly, a to je na tomto 
čase to nejkrásnější. 
Věřím, že se u nás letos 

ukáže i sníh, který vše vyladí ještě více. 

Těším se na všechny akce, které pro nás 
letos město přichystalo a věřím, že se se 
spoustou z vás potkám a prohodíme pár 
vět o životě, který nám stále chystá něco 
nečekaného, ale věřím, že teď již to budou 
jen samé pozitivní věci. 

Krásné Vánoce všem, mějte se rádi, buďte ve 
společnosti svých blízkých a užívejte si chvil, 
kdy to tak může být.

Jakub Houška
trenér mladých Válečníků 

P R O S I N C O V Ý  Ú V O D N Í K
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Advent už je v plném proudu a s ním i vánoční program. Lidé se mohou těšit 
na hudební večery s děčínskými DJs, vánoční zpívání se svařákem, swap nebo 
Rockové Vánoce s Krampus čerty. Nebudou samozřejmě chybět ani tradiční 
vánoční trhy na zámku nebo u muzea. 

S ADVENTEM 
PŘICHÁZÍ BOHATÁ 
NADÍLKA AKCÍ 

T
É

M
A

 M
Ě

S
ÍC

E

8



Prosinec v Děčíně bude nabitý akcemi. Zkraje 
tohoto měsíce se uskuteční první vystoupení 
v rámci DJ´s advent tour. V pátek 2. prosince 
tak před městskou knihovnou zahrají Phobiacs, 
kteří experimentují s prvky housu, techna, hip 
hopu či r&b. Další hudební večery s děčínskými 
diskžokeji jsou naplánované na 9., 16. a 23. 
prosince. Lidé se mohou těšit na reggae trio 
Young Selektazz, Decksters group a djovskou 
skupinu DCGround.  

Další hudební akcí je Vánoční zpívání se 
svařákem na Husově náměstí. To se koná 
každou prosincovou středu až do 21. prosince. 
Akce začne vždy ve dvě odpoledne a na šestou 
se přesune do Křížové ulice, kde bude rovněž 
možnost se zahřát nad hrnkem svařeného vína. 
Pro fanoušky tvrdší muziky jsou naplánované 
Rockové Vánoce s Krampus čerty, které se 
uskuteční 4. prosince před knihovnou. 

Na své si ovšem přijdou i rodiny s dětmi při 
Pohádkovém dni před íčkem nebo fanoušci 
Icemana o vánočním dni pro 
otužilce. V plánu jsou i Vánoční 
koledy s  Karlem Suchánkem 
nebo koncert ukrajinské zpě-
vačky Lumary. 

Pokud někdo plánuje vánoční 
úklid svého šatníku nebo 
ho naopak chce obohatit  
o zajímavý kousek, může se  
6. prosince stavit na Vánoční 
swap pod knihovnou. Lidé 
mohou přinést své staré ne-
nošené oblečení, které organizátoři vystaví  
a následně ho budou nabízet zadarmo ostat-
ním. Na swap se mohou podívat i ti, kteří žádné 
módní kousky nepřinesou, ale budou si chtít 
jen něco pěkného odnést. Neudané oblečení 
se odešle potřebným.  

K děčínskému adventu neodmyslitelně pat- 
ří i tradiční vánoční trhy. První z nich se budou 

konat v Podmoklech před děčínským hoste-
lem, další se uskuteční u muzea, na Husově 
náměstí, na zámku nebo také v Křížově 
ulici. Ve čtvrtek 15. prosince budou vánoční 
trhy i pod knihovnou, kde bude možné 
nakoupit produkty s regionální značkou 
Českého Švýcarska. Své trhy budou mít letos 
i Podmokly. První se bude konat 10. prosince, 
další 17. prosince. O program se postará 
stálice adventních trhů Dům dětí a mládeže se 
svými pěveckými a tanečními vystoupeními, 
Ondřej Ruml, SaH, Radka Fišarová nebo Nina 
Radnická. Svůj adventní program plánuje  
i děčínská zoo. Lidé se budou moct účastnit 
Čertovského reje nebo Čekání na Ježíška, při 
kterém bude možnost přinést různé dobroty 
pro zvířata.  

Město zároveň láká na novinku letošních Vánoc, 
a tedy vánočně laděné fotopointy. Jeden bude 
umístěný pod městskou knihovnou, další 
budou na Husově náměstí, v Křížové ulici nebo 
na Smetanově nábřeží.  

Podrobnosti k adventnímu programu se pra- 
videlně aktualizují na webu www.idecin.cz 
a také na facebookové stránce Děčín pro 
turisty. Pro bližší informace se hodí sledovat  
i facebookové události konkrétních akcí. 
Vánoční program je zároveň rozvěšený na 
různých místech v Děčíně – na Husově náměstí 
nebo na autobusových zastávkách na Tyršově  
a Myslbekově ulici.                                                   -mag-
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 16,00 hodin Pekelné kone
 16,45 Tokhi
 16,45 Krampus čerti
 17,30 Iron Maiden Revival

PRO
GRAM
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10,00 pohádka Divadlo Rozmanitostí Most

11,00 koncert skupiny Nedloubej se v nose

15,00 pohádka Divadlo Rozmanitostí Most

17,00 pohádka Divadlo Rozmanitostí Most

 

Školní vánoční trhy ZŠ Vojanova

PRO
GRAM
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14,00 Taneční a pěvecké vystoupení DDM
15,00 Ondřej Ruml a Václav Tobrman
16,00 Brigita Cmuntová a Štěpán Klouček
17.00 SaH  pod vedením Jany Štrbové

14,00 Taneční a pěvecké vystoupení DDM
15,00 Radka Fišarová
16,00 Děčínský smíšený sbor
17,00 Nina Radnická

PRO
GRAM

10.12.

17.12.
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2.12. DJ´S advent tour Phobiacs
16 hod. pod knihovnou 
3.12. Pohádka 
Kouzelný vánoční zvonek 
10 hod. v knihovně

3.12. Čertovský rej v zoo
14 hod. Zoo Děčín

3. a 4.12. Tradiční vánoční jarmark
10-17 hod. Oblastní muzeum Děčín

4.12. Rockové Vánoce / Krampus čerti 
16 hod. pod knihovnou 
4.12. Zámecké pohádkové 
odpoledne 
od 15 hod. Zámek - barokní sál

4.12. Adventní koncert na zámku
od 18 hod. Zámek Děčín 
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

9.12. DJ´S advent tour 
Young Selektazz
16 hod. pod knihovnou
 10.12. Vánoční trh na Husovce
10-18 hod. Husovo náměstí

10.12. 8. Divadelní vánoční bazar 
14 hod. v divadle

11.12. Zámecký adventní trh 
10-18 hod. Zámek - nádvoří

14.12. Vánoční  zpívání se svařákem
14 hod. Husovo náměstí / 18 hod. Křížová ulice  
 15.12. Vánoční trh 
regionálních výrobců
10-18 hod. pod knihovnou 
16.12. DJ´S advent tour 
Decksters group
16 hod. pod knihovnou

17.12. Vánoční trh na Husovce
10-18 hod. Husovo náměstí

18.12. Vánoce s otužilci
12-15 hod. Smetanovo nábřeží
18.12. Adventní koncert na zámku
od 18 hod. Zámek Děčín
 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

24.12. Čekání na Ježíška v zoo
19-18 hod. ZOO Děčín

26.12. Česká mše vánoční 
„HEJ, MISTŘE“ 
10 hod. kostel Povýšení sv. Kříže
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V pohádce Největší dar se snoubí svět starých slovanských bohů a bohyní s životem 
svérázných obyvatel malé valašské vísky. Bohyně zimy Morena najde způsob, jak se 
vyhnout tomu, aby na zem přišlo jaro. Bohyně jara Vesna musí proto spojit své síly 
s obyčejnými lidmi, se svými sestrami i dalšími bohy, aby země přeci jen rozkvetla, 
jak má a jak potřebuje. V hlavních rolích se představí Sabina Rojková, Zuzana 
Slavíková, Boleslav Polívka, Jiří Dvořák, Petr Vančura nebo Radek Melša. Film vznikl 
pod taktovkou režisérského dua Daria Hrubá a Marta Gerlíková Santovjáková. „Je to 
doslova a do písmene božská pohádka a my doufáme, že děti ji ohodnotí jako „fakt 
boží“, doufá jedna z režisérek Marta  Santovjáková Gerlíková. Na pohádce hudebně 
spolupracoval také zpěvák a skladatel David Stypka, který zemřel loni v lednu. Ve fi lmu 
se představí jeho tři nové písně včetně duetu s Ewou Farnou.

Premiéra 2.12. | více na str. 20

NEJVĚTŠÍ DAR



Sci-fi  velkofi lm Avatar pod taktovkou Jamese Camerona v roce 2009 posunul hranice 
kinematografi e o pořádný kus dál. Dokonalá symbióza herců a pokrokové animace 
spolu s poutavým příběhem vynesly fi lmu desítky prestižních ocenění a obrovské 
množství fanoušků po celém světě. Po dlouhých 13 letech je na obzoru pokračování 
Avatara s přídomkem Cesta vody. 
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Premiéra 15.12. | více na str. 23



James Cameron vrátí diváky zpět do 
nádherného světa Pandory ve velkolepém 
a strhujícím dobrodružství plném akce. Ve 
fi lmu Avatar: The Way of Water se znovu 
setkáme s Jackem Sully, Neytiri a jejich 
dětmi, kteří stále bojují za to, aby se udrželi 
v bezpečí a naživu. Příběh se odehrává více 
než deset let po událostech prvního fi lmu 
a sleduje osudem a tragédiemi zkoušenou 
rodinu. Jake si navíc osvojil i lidské 
dítě – Javiera, který se narodil na jedné 
z vojenských základen na měsíci Pandora, 
novém domově Jakea.

Velmi výrazné tak bude ve fi lmu téma 
rodiny. „Neytiri pochází ze světa Na'vi, 
zatímco Jake z toho lidského. Jsou v pod-
statě jako moderní smíšený pár vychová-
vající děti, které pochybují o tom, jestli 
do jednoho ze světů svých rodičů vůbec 
patří,“ říká producent Avatar: Cesta vody, 
Jon Landau. Jakea však kromě rodinných 
záležitostí zaměstná i dobře známá hrozba, 
před kterou se bude snažit ochránit nejen 
své blízké, ale také svůj nový domov – měsíc 
Pandora, který v blížícím se fi lmu představí 
svou další tvář. Velkou roli totiž v Avatar 2 
bude hrát vodní svět, a dokonce poznáme 
i nový klan domorodců Na'vi, kteří se nazý-
vají Metkayina a obývají útesy u oceánu.

V roli Jakea Sullyho se tak jako v prvním fi lmu 
představí australský herec Sam Worthington 
a Neytiri opět ztvární americká herečka 

s dominikánskými a portorikánskými 
kořeny Zoe Saldana. Návratu se dočká 
i Stephen Lang jako plukovník Miles 
Quaritch, tentokrát v těle vlastního Avatara, 
a také Sigourney Weaver, která si zahraje 
adoptovanou dceru Jakea a Neytiri, Kiri. Jake 
a Neytiri nově vychovávají své tři vlastní děti, 

jedno adoptované (Kiri) a jedno „lidské“ 
– Javiera přezdívaného „Spider", kterého 
ztvární Jack Champion. Jako vůdce kmene 
Metkayina, Tonowariho, uvidíme Cliffa Cur-
tise, přičemž jeho členku Ronal si zahraje 
Kate Winslet. Michelle Yeoh zase uvidíme 
jako vědkyni Dr. Karinu Mogue. 

Natáčení Avatara 2 začalo už v roce 2017 
a James Cameron se nechal slyšet, že v na-
táčení ságy bude pokračovat i nadále. Mo-
mentálně jsou dokončeny scénáře pro 
další dva fi lmy - třetí díl by se měl objevit už 
v roce 2024 (fi lm je podle všeho natočen, 
nyní se pracuje na postprodukci), čtvrtý 
v roce 2026 a pátý, k němuž ještě není 
scénář, v roce 2028.                                          -es-
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Čt 1.12. Princezna zakletá v čase 217.30

Po 5.12. Ukradená vzducholoď  | Podmokelský fi lmový klub19.00

Po 12.12. Vysoká dívka | Podmokelský fi lmový klub19.00

Pá 2.12. Největší dar
Vánoční příběh

17.30
20.00

Út 6.12. Vánoční příběh
Grand Prix

17.30
20.00

St 7.12. Vánoční příběh
Grand Prix

17.30
20.00

Čt 8.12. Black Panther: Wakanda nechť žije | dabing
Vánoční příběh

17.00
20.00

Pá 9.12. Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo
Šílená noc

17.30
20.00

St 14.12. Jízda na hraně
EOS: Pissarro - otec impresionismu | dokument

17.30
20.00

Čt 15.12. Avatar: The Way of Water | dabing
Avatar: The Way of Water | titulky

16.30
20.00

So 3.12. 15.00
17.30
20.00

Největší dar
Jízda na hraně
Když promluvila

Ne 4.12. 15.00
17.30
20.00

Největší dar
Jízda na hraně
Když promluvila

So 10.12. 15.00
17.30
20.00

Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo
Vánoční příběhKdyž promluvila
Šílená noc

Út 13.12. 10.00
17.30
20.00

Za vším hledej ženu
Grand Prix
Amerika

Ne 11.12. 15.00
17.30
20.00

Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo
Jízda na hraně
Šílená noc
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Pá 16.12. Kůň17.30

Út 20.12. Největší dar
Avatar: The Way of Water | titulky

17.30
20.00

St 21.12. Avatar: The Way of Water | titulky
Vánoční příběh

16.00
20.00

St 28.12. Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody
Avatar: The Way of Water | titulky

17.00
20.00

Pá 30.12. Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody
Srdeční záležitost

17.00
20.00

Út 27.12. Avatar: The Way of Water | dabing
Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody

16.30
20.00

Čt 22.12. Kocour v botách: Poslední přání
Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody

17.30
20.00

Čt 29.12. Kocour v botách: Poslední přání
Srdeční záležitost

17.30
20.00

Pá 23.12. Kocour v botách: Poslední přání
Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody

17.30
20.00

Po 26.12. Kocour v botách: Poslední přání
Největší dar

15.00
17.30

Po 19.12. Srdce dubu | dokument19.00

Ne 25.12. Kocour v botách: Poslední přání15.00

So 17.12. 13.30
16.30
20.00

Princezna zakletá v čase 2
Avatar: The Way of Water | dabing
A do kuchyně!

Ne 18.12. 14.00
16.30
20.00

Největší dar
Avatar: The Way of Water | dabing
A do kuchyně!

Ne 1.1. 14.00
16.30
20.00

Kocour v botách: Poslední přání
Avatar: The Way of Water | dabing
Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody



2. – 4., 18., 20., 26. 12. | pá /17.30/ 
so, ne /15.00/ ne /14.00/ út, po /17.30/

NEJVĚTŠÍ DAR                  
POHÁDKA

ČR / 2022 / premiéra / 93' / 130,- Kč,  děti 110,- Kč  
Pohádka Největší dar je doslova a do písmene boží. Osudy svérázných 
obyvatel malé valašské vísky se v ní totiž protnou s prastarými 
slovanskými bohy jako je Perun, Radegast nebo Černobog. Režie: 
M. Santovjáková Gerlíková, D. Hrubá. Hrají: B. Polívka, A. Polívková, aj.

ČR / 2021 / repríza / 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.

2., 6., 7., 8., 10., 21. 12. | pá /20.00/ 
út, st /17.30/ čt /20.00/ so /17.30/ st /20.00/

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH    
KOMEDIE  

ČR / 2022 / premiéra / 135' / 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.

1., 17. 12. | čt /17.30/ so /13.30/PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2                 
POHÁDKA / FANTASY / KOMEDIE 
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O

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



Československo / 1966 / 88' / 90,- Kč   
Legendární fi lm režiséra Karla Zemana Ukradená vzducholoď se vrací na 
velká plátna kin v nové restaurované podobě. Dobrodružný příběh pěti 
úplně obyčejných kluků, kteří se tak trochu náhodou ocitnou v neobyčejné 
situaci. Režie: K. Zeman . Hrají: M. Pospíšil, H. Bor, aj.

ČR / 2022 / repríza / 107' / 12+ / 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.

USA / 2022 / premiéra / 129' / titulky / 15+ / 140,- Kč 
Harvey Weinstein býval jedním z největších hollywoodských 
producentů. Drama Když promluvila mapuje události, které vedly k jeho 
pádu a odhalily jedno z nejděsivějších tajemství slavné továrny na sny. 
Režie: M. Schrader. Hrají: C. Mulligan, Z. Kazan, W. Holloway, aj.

3., 4., 11., 14. 12. | so, ne, ne, st /17.30/JÍZDA NA HRANĚ            
DRAMA / ŽIVOTOPISNÝ    

Rakousko / 2022 / premiéra / 109' / dabing / 12+ / 120,- Kč   
Na zimních olympijských hrách v Innsbrucku v roce 1976 rezonovalo hlavně 
jedno jméno: Franz Klammer. Tohoto mladého charismatického Rakušana 
si zamiloval celý národ a na jeho ramenech spočívaly naděje na zlatou 
medaili ve sjezdovém lyžování. Režie: A. Schmied. Hrají: J. Waldner, aj.

KDYŽ PROMLUVILA                     
DRAMA

3., 4. 12. | so, ne /20.00/

UKRADENÁ VZDUCHOLOĎ          
DOBRODRUŽNÝ / RODINNÝ / FANTASY | PODMOKELSKÝ FILMOVÝ KLUB

5. 12. | po /19.00/

GRAND PRIX   
KOMEDIE / ROAD MOVIE 

6., 7., 13. 12. | út, st /20.00/ út /17.30/
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        = TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)        = TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)
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9. – 11. 12. | pá, so, ne /20.00/ ŠÍLENÁ NOC                
AKČNÍ / KOMEDIE

USA / 2022 / premiéra / 111' / titulky / 15+ / 140,- Kč  
Štědrý večer. Pro partu zločinců ideální čas na přepadení nechutně 
bohaté rodiny a provětrání jejího sejfu. Ve svém plánu však nepočítali 
s velmi nepravděpodobným vousatým hrdinou, který komínem přinese 
dárky… Režie: T. Wirkola. Hrají: D. Harbour, B. D´Angelo, aj.

Rusko / 2019 / premiéra / 137' / titulky / 15+ / 90,- Kč
Rok 1945, Leningrad. Obléhání města trvalo neuvěřitelných 900 dní. 
Válka zdevastovala celé město i její obyvatele. Mezi zoufalými obyvateli 
dochází k vraždám, rabování a kanibalismu. Režie: K. Balagov. 
Hrají: V. Mirošničenko, V. Pěrelygina, T. Glazkov, aj.

12. 12. | po /19.00/VYSOKÁ DÍVKA        
DRAMA | PODMOKELSKÝ FILMOVÝ KLUB

Francie, Lucemb. / 2022 / prem. / 82' / dab. / 120,- Kč,  děti 80,- Kč         
Patálie malého Mikuláše, od rvaček na školním dvoře až po dobrodružství 
na letním táboře, si v průběhu let zamilovaly více než čtyři generace 
dětí i dospělých po celém světě.  Režie:  A. Fredon, B. Massoubre. 
Hrají: L. Lafi tte, A. Chabat, S. Faliu, aj.

9. – 11. 12. | pá /17.30/
so, ne /15.00/ 

MIKULÁŠOVY PATÁLIE: JAK TO CELÉ ZAČALO                        
ANIMOVANÝ / RODINNÝ 

8. 12. | čt /17.00/BLACK PANTHER: WAKANDA NECHŤ ŽIJE                   
SCI-FI / DOBRODRUŽNÝ / AKČNÍ / FANTASY 

USA / 2022 / repríza / 161' / dabing / 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.

        = TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)        = TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)
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Velká Británie / 2022 / premiéra / 94' / 12+ / 150,- Kč   
Bez „otce impresionismu“ Camilla Pissarra by nebylo žádné 
impresionistické hnutí. Pissarro se narodil v Západní Indii, vášeň v malbě 
ale našel až v Paříži. Režie: D. Bickerstaf.

USA / 2022 / prem. / 190' / tit., dab. / 3D 160,- Kč,  2D 150,- Kč 
James Cameron vrátí diváky zpět do nádherného světa Pandory ve 
velkolepém a strhujícím dobrodružství plném akce. Po více jak deseti 
letech se znovu setkáváme s Jackem Sully, Neytiri a jejich dětmi.
Režie: J. Cameron. Hrají: S. Worthington, aj.

Izrael, Německo, ČR / 2022 / prem. / 127' / tit. / 12+ / 110,- Kč  
Eli pracuje jako plavecký trenér v Chicagu a až zpráva o smrti otce jej 
donutí vrátit se do rodného Izraele. Zdá se, že si ke své minulosti chová 
odstup, ale i přes to se rozhodne kontaktovat kamaráda z dětství Jotama. 
Režie: O. Raul Graizer. Hrají: O. Ingadashet, M. Moshonov, aj.

13. 12. | út /10.00/ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU                   
KOMEDIE  

ČR / 2022 / repríza / 105' / 12+ / 60,- 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.

AMERIKA                    
DRAMA 

13. 12. | út /20.00/

EOS: PISSARRO - OTEC IMPRESIONISMU                
DOKUMENTÁRNÍ 

14. 12. | st /20.00/

AVATAR: THE WAY OF WATER
AKČNÍ / DOBRODRUŽNÝ / SCI-FI / FANTASY   

15., 17., 18., 20., 21., 27., 28. 12., 1. 1.
čt /16.30/ čt /20.00/ so, ne /16.30/ út /20.00/ 

st /16.00/ út /16.30/ st /20.00/ ne /16.30/

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



19. 12. | po /19.00/ SRDCE DUBU   
DOKUMENTÁRNÍ 

Francie / 2022 / premiéra / 80' / titulky / 120,- Kč   
Kdesi na Zemi stojí starý dub. Již přes dvě stě let chrání mohutnou 
korunou své nájemníky jako dobrý král své království. Dokument Srdce 
dubu přináší dechberoucí dobrodružství obyvatel jednoho stromu. Režie: 
L. Charbonnier, M. Seydoux. Hrají: Dvěstělet starý dub a jeho nájemníci.

USA / 2022 / premiéra / 101' / dabing / 140,- Kč,  děti 120,- Kč      
Kocour v botách zjišťuje, že jeho vášeň pro dobrodružství si vybrala svou 
daň: už přišel o osm ze svých devíti životů. A tak se vydává na výpravu 
za bájným Posledním přáním, aby svých devět životů zase obnovil. 
Režie: J. Crawford, M. Mercado. Hrají: v českém znění: A. Procházka, aj.

22., 23., 25., 26., 29. 12., 1. 1.
čt, pá /17.30/ ne, po /15.00/ 

čt /17.30/ ne /14.00/
KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ                 
ANIMOVANÝ / KOMEDIE  

Francie / 2022 / premiéra / 97' / titulky / 120,- Kč  
Cathy je 40 a letos si snad konečně splní svůj velký sen a otevře vlastní 
restauraci. Jenže, jak se říká: „Člověk míní, život mění“...  Režie: Louis-
Joulien Petit. Hrají: A. Lamy, F. Cluzet, Ch. Neuwirth, S. Brel, aj.

17., 18. 12. | so, ne /20.00/ A DO KUCHYNĚ!                  
KOMEDIE

16.12. | pá /17.30/KŮŇ     
KOMEDIE / DRAMA 

ČR / Slovensko / 2022 / prem. / 80' / slovensky / 12+ / 110,- Kč 
Zakřiknutý učitel nemá právě nejlepší životní období. Prožívá krizi s přítelkyní, 
která ho chce vlastnit. Má problémy ve škole, kde ho nutí změnit způsob jeho 
výuky. Trápí se se sousedy, kteří mu vnucují měšťácké principy. A k tomu všemu 
najde na Vánoce u sebe doma živého koně. Režie: M. Šulík. Hrají: D. Fischer, aj.

K
IN

O

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



Německo / 2022 / premiéra / 99' / titulky / 12+ / 140,- Kč
Oblíbený herec Elyas M’Barek, známý učitel ze série fi lmů Fakjů pane 
učiteli, se vrací v roli fi lmové celebrity, která se na útěku nečekaně ocitne 
v poněkud výstředním stand-up klubu na polštáři ve tvaru vaginy. 
Režie: A. Decker. Hrají: A. Maria Lara, P. Baumeister, aj.

22., 23., 27., 28., 30. 12., 1. 1.
čt, pá, út /20.00/ st, pá /17.00/ 

ne /20.00/
WHITNEY HOUSTON: I WANNA DANCE 
WITH SOMEBODY | ŽIVOTOPISNÝ / HUDEBNÍ / DRAMA 

USA / 2022 / prem. / 140' / tit. / 12+ / 130,- Kč. Snímek je oslavou 
jedinečné a nezapomenutelné Whitney Houston. Od mladé gospelové 
sboristky z New Jersey až po jednu z nejprodávanějších a nejoceňovanějších 
umělkyň všech dob – taková je inspirativní, dojemná a emocionální cesta 
životem a kariérou Whitney Houston. Režie: K. Lemmons. Hrají: N. Ackie, aj.

SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST                    
KOMEDIE 

29., 30. 12. | čt, pá /20.00/ 

K
IN

O

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

Babylon, Přání k narozeninám, M3GAN, 

Operace Fortune: Ruse de guerre, Osm hor a další.
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Kateřina Součková a Adam Svozil r. Adam Svozil

HANZELKA–
ZIKMUND

(zde jsou lvi)

27 1 23



„Otázka na rádio Jerevan: Co bylo dřív, vejce, nebo slepice?  
Odpověď: Dřív? Dřív bylo všechno – vejce, slepice, maso, cukr...“ 

Kniha laureátky Nobelovy ceny za rok 2015 
přináší příběhy obyčejných lidí, kteří žijí 
v době velkých změn. Systém, který měl vést 
k ráji na zemi a trvat navěky, se za pár let 
rozpadl na prach; místo svobody nastal hon 
za penězi, místo demokracie chaos, místo 
spravedlnosti zuřivý boj oligarchů s žebráky. 
A lidé velmi rychle zatoužili po silném 
vůdci, který nastolí pořádek. Alexijevičová 
to vše vypráví skrze příběhy obyčejných lidí, 
z různých vrstev, ekonomického spektra 
i politického smýšlení. Nechává je promluvit, 
nesoudí, snaží se je pochopit. Ačkoliv některé 
věci se chápou opravdu jen těžko. 

Na základě rozhovorů z knihy Doba z druhé 
ruky napsal Daniel Majling ucelenou 
hru sledující osudy jedné privilegované 
komunistické rodiny v letech 1989–2003. 
Osobní příběhy jednotlivých postav 
ovlivňují historické zkušenosti a křivdy, 
frustrace ze ztracené velmocenské pozice 
i ze zklamaných nadějí. Šest čechovovských 
obrazů vypráví s dávkou nadsázky o sovět-

ském člověku. Dá ale dnes vůbec hovořit 
o konci rudého člověka? 

„Ak relikty „rudého človeka“ pozorujeme 
na najzápadnejšej hranici bývalého komu-
nistického tábora, je naivné nahovárať si, že 
v Čechách alebo na Slovensku už neexistujú. 
A nie je to len sentiment najstaršej generácie, 
kvôli čomu si treba niektoré skutočnosti 
pripomenúť.“ Daniel Majling

„Homo sovieticus“ věčně živý 

„Pár dnů po začátku invaze Ruska na 
Ukrajinu měla v Divadle v Dlouhé premiéru 
inscenace Konec rudého člověka, a ačkoli 
tak nebyla zamýšlena, stala se v těch 
přízračných okolnostech žhavou aktualitou. 
Jan Vondráček v roli majora Alexejeva 
brilantně a s bestiálním humorem ztělesnil 
„obyčejné“ žoviální zlo.“  

-Divadelní noviny / Marie Reslová 
/ výňatek z recenze-
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12.1. / D3 
SVĚTLANA ALEXIJEVIČOVÁ, DANIEL MAJLING:

KONEC RUDÉHO ČLOVĚKA
Divadlo v Dlouhé / vstupné: 350, 300, 250, 200,- Kč



Městské divadlo Mladá Boleslav / vstupné: 300, 250, 200, 150,- Kč 

17.1. / D2 
DANIELA ŠTERUSKÁ-SODOMOVÁ:

1000 TVÁŘÍ ADINY

29
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1000 tváří Adiny je další z autorských projektů MDMB, který sleduje
životní osudy významné osobnosti.

Adina Mandlová se narodila v Mladé Boleslavi 
a patří mezi nejslavnější české fi lmové, ale 
i divadelní herečky období první republiky. 
Jaká ve skutečnosti byla? Na veřejnosti 
považována za femme fatale, v soukromí 
často nešťastná a osamělá. Ve 30. letech 
prožila vrchol slávy a následně čelila obvinění 
z kolaborace s Němci, což se s ní táhlo po 
zbytek jejího života. Režisérka a choreografka 
Adéla Stodolová patří k nejvýraznějším 
osobnostem současného divadla, především 
díky své originalitě, kterou na jeviště přenáší 
skrz pohyb a vizualitu. Mezi její inscenace 
z poslední doby patří Meda, Werich a Marta 
uváděné na letní scéně Muzea Kampa. 1000 
tváří Adiny je další z nich. 

„Přiznám se, že mě představení uchvátilo 
už v prvních minutách, tedy od začátku 
do konce, a i když jsem věděl, co všechno 
mají autorka i režisérka za sebou, kolik 
krásné umělecké práce, nečekal jsem, kolik 
jímavé krásy mě čeká. Ocenil jsem nejen 
erudovanost obou tvůrkyň, ale i způsob, 

jakým Adinu Mandlovou a její život v trysku 
minulého století na jevišti představují. 
Nevyhýbají se jejím průšvihům stejně jako 
silným a krásným chvílím jejího charakteru. 

Vynikající byl nápad, kdy Adinu Mandlovou 
ztvárňují čtyři herečky – Malvína Pachlová, 
Svatava Hanzl Milková, Ivana Nováčková 
a Tereza Blažková j. h. – Každá je z jiné doby 
a každá z nich je na jevišti a vzájemně řeší 
svůj život. Zatímco Malvína Pachlová je 
tou noblesní hvězdou z fi lmového plátna, 
Svatava Hanzl Milková je tou pravou 
Adinou, která si „vyžere“ všechno, a přitom 
ve svých vzpomínkách vzpomíná často na 
své holčičí léta, která představuje Tereza 
Blažková. Čtvrtou Adinu představuje Ivana 
Nováčková, která už má coby dáma v letech 
téměř všechno za sebou, ale i tak je cítit její 
nadhled. To jsou také poslední momenty 
inscenace, které ztrácí kontury, ale o to víc 
nutí přemýšlet. 

-Divadelní noviny / Marie Reslová 
/ výňatek z recenze-
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„Tím, že jsem tady v městské knihovně, se mi splnil můj sen, za kterým jsem si šel 
celý život,” říká známý děčínský muzikant a učitel hudby Karel Suchánek, který 
v Městské knihovně Děčín vede Hudební kurzy Karla Suchánka. K hudbě byl veden 
odmalička a jako bubeník působil v mnoha kapelách různých žánrů. Ve výuce na 
bicí používá učebnici Rock Drums od skvělého bubeníka Paula Schenzera, který je 
také jeho kamarád. S Kájou jsme si popovídali u něj v učebně, obklopeni nástroji 
a milou atmosférou. 

KAREL SUCHÁNEK:

TO, CO UMÍM, 
CHCI PŘEDÁVAT DÁL

Jak ses dostal k muzice?
Skrze rodinu, protože můj tatínek byl skvělý 
muzikant, učitel hudby, měl hudební školu 
a také skrze bráchu, který je skvělý děčínský 
hudebník. Hudba i vyučování mě doprovází 
od dětství. 

Vidím tu opravdu hodně nástrojů... 
Co všechno vyučuješ? A jak dlouho už 
spolupracuješ s knihovnou?
S knihovnou spolupracuji od roku 2009. 
V tom roce jsem založil i soukromou Školu 
Karla Suchánka. Co se týče kurzů, tak mojí 
doménou jsou bicí nástroje a k tomu 
zobcová fl étna, akustická kytara, ukulele 

a také cajon, což je taková bicí souprava 
v kostce. 

Kolik kurzistů Tvé lekce navštěvuje? 
A vedeš jen děti nebo i dospěláky?
Mám i dospěláky, chodí sem na bicí, na 
ukulele, na zobcovou či altovou fl étnu... 
Je to hlavně pro začátečníky. Momentálně 
je kurzistů něco přes šedesát, jsem tu každý 
den. Ještě vedu speciální bubenický kroužek 
na ZŠ Jurta, takové ranní bubnování.

Takže sem k Tobě může přijít i někdo, kdo 
v životě nedržel v ruce hudební nástroj?
Určitě! Hrajeme na kytaru základní akordy, 
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písničky a když už se pak kurzista naučí něco 
více, tak hrajeme i z not. Na bicí hrajeme rytmy 
z učebnice Rock Drums od první hodiny.

A co nějaká společná vystoupení?
Máme vánoční a závěrečné koncerty, 
kde nás hraje více najednou. Společně 
muzicírujeme i v hodinách. Třeba teď zrovna 
budeme mít vánoční koncerty - první bude 
na Zámku Děčín 11.12. od 10:30 a druhý 
bude pod knihovnou 14.12. od 16:00 
a tam se nás, doufám, sejde hodně. Budeme 
hrát takzvané “hurá koledy”, které probíhají 
tak, že se všichni sejdeme až na místě a bez 
zkoušky rovnou zahrajeme.

Vím, že vedeš také hudební příměstské 
tábory v knihovně...
Ano a je to super! Jsou to menší tábory, 
protože jsme omezeni bicími soupravami. 
Chci, aby každý účastník měl svoji bicí 
soupravu. Například na posledním táboře 
jsme měli osm bicích souprav, osm cajonů, 
osm kytar, osm ukulelí a fl étny. Věnujeme se 
nacvičování různých rytmů, akordů a v pátek 
je pak vždycky koncert pro rodiče. Vedu také 
hudební workshopy, například pro školy, kdy 
představím hudební nástroje, a pak si všichni 
vyzkouší hru na bicí soupravu. Ono dostat se 
někde k bicím, to není jen tak. Takže tady mají 
zájemci tu možnost si zahrát.. 

Co tě na práci učitele nejvíce baví?
Rozhodl jsem se, že to, co umím, chci předat 
dál. A také chci prostřednictvím muziky 
předávat radost. 

A jak je na tom tedy tvůj osobní muzi-
kantský život?
Momentálně hraji ve dvou kapelách, v ka-
pele Vomiště jsem druhým bubeníkem, 
hrajeme takový folk rock, country... Je tam 
banjo, housle, akustická kytara, baskytara, 
zpěvy, a také skvělí lidé a muzikanti. No 
a další kapelou je Fragium 16, která hraje 

historickou hudbu, kde je také skvělá parta. 
Je to pro mě čest hrát v obou kapelách, na víc 
už ale nezbývá čas. 

Vraťme se trochu do minulosti... 
Zavzpomínáš si někdy třeba na nějaké 
Tvé dřívější kapely nebo hudební 
projekty?
Jak život plyne, tak občas vzpomínám. Hrál 
jsem v různých bigbeatových kapelách 
a třeba také s jednou pražskou revivlovou 
kapelou neb moje manželka je z Prahy, 
tak jsem musel :). To bylo bezva. S jednou 
kapelou jsme hráli i v cizině, poprvé u moře, 
na Západě, to byly velké zážitky.

Máš nějaké bývalé žáky, kteří jsou 
nějakým způsobem úspěšní v muzikant-
ském životě nebo se třeba muzikou i živí?
Mám šikovné bývalé žáky. Někteří si na mě 
vzpomenou, jiní ne, ale minimálně mezi 
bubeníky vím o dvou. Jeden z nich hraje 
tvrdší styl hudby a je to radost pohledět 
a druhý vystudoval konzervatoř a je to špič-
kový bubeník. 

Máš ty nějaké bubeníky, které třeba 
obdivuješ, sleduješ?
Určitě mě baví bubeník z Red Hot Chilli 
Peppers Chad Smith a pak mě tady baví 
děčínský bubeník Slávek Benda, který se živí 
hrou na zaoceánských lodích a já ho zaskakuji 
v kapele Vomiště. To je pro mě Pan bubeník. 

Ještě se vrátím ke knihovně která je 
tvým profesním domovem. Jak se ti zde 
pracuje?
Je pro mě ctí  tady být. S knihovnou je skvělá 
spolupráce, vše funguje na špičkové úrovni. 
Takže bych knihovně na tomto místě rád 
poděkoval a poděkovat chci také mým 
rodičům, rodině a manželce za to, že se 
mohu hudbě a výuce věnovat. Poděkování 
samozřejmě patří také žákům.                               

-es-
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Vánoce 
v Zubrnicích

www.nmvp.cz
muzeumzubrnice@nmvp.cz
#muzeumvprirodezubrnice

9—16  h
Muzeum v přírodě Zubrnice
Zubrnice čp. 74,  400 02
Ústí nad Labem

10. — 11. 12. 2022 

SOBOTA
folklórní soubor Dykyta z Krásné Lípy
Hudební společnost Úštěk
— zpívá Českou mši vánoční J. J. Ryby
Živý betlém 
— zvířátka z Adélčina dvorečka

NEDĚLE
komorní pěvecké sdružení Romance
flétnový orchestr Soníci

adventní vánoční zvyky
tradiční výzdoba
pečení vánočky
stezka a dílny pro děti

a
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Petr Nikl
KONCERTY

15. 12. 2022
Cafe Prostoru_

OD 17.00 HODIN
PRO DĚTI

vstupné 50 Kč / dítě

OD 19.00 HODIN
PRO DOSPĚLÉ
vstupné  100 Kč

PETR NIKL je zřejmě jedním z nejoriginálnějších českých umělců. 
Hudebník a performer, zároveň i malíř a grafik vystoupí v děčínském 

Cafe Prostoru_ a jistě přesvědčí malé posluchače odpoledne či večer 
dospělé osazenstvo, že jeho hudba je hravá a plná fantazie a lehkosti.

Cafe Prostoru_ » Teplická 59/49, Děčín 4
_na koncert pro děti doprovod zdarma_

husitidecin.cz
   husuvsbor

Petr Nikl H
U
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07 + 21 // LICHÉ STŘEDY | FILMOVÝ VEČER
JSME PROSTĚ VÁNOČNÍ FANATICI A CHCEME NA TUHLE VLNU
 NALADIT I VÁS, TAKŽE SE TĚŠTE NA GRINCHE A SÁM DOMA.

14 + 28 // SUDÉ STŘEDY | CHYTRÝ KVÍZ
I V PROSINCI SI VŠECHNY MOZKOVNY PŘIJDOU NA SVÉ A 
MOHOU SE TĚŠIT NA DVĚ STŘEDY S CHYTRÝM KVÍZEM.

16 // PÁTEK | CHRISTMAS PARTY
JESTLI SI POŘÁD NENAČERPAL VÁNOČNÍ ATMOSFÉRU - TOHLE JE
PRO TEBE MUST SEE A JEŽÍŠEK  PŘINESE I PREDČASNÉ DÁRKY.

23 // PÁTEK | VÁNOČNÍ KARAOKE
KOLEDY, PÍSNIČKY Z POHÁDEK A NEBO TAKY TVRDEJ METAL. JE JEN 
NA TOBĚ, CO BUDEŠ ZPÍVAT, ALE NÁDECH VÁNOC TOMU DÁME.

31 // SOBOTA | SILVESTER NIGHT
JAK NA NOVÝ ROK, TAK PO CELÝ ROK - TAKŽE NA SILVESTRA
SPOLU V POKOJI? TO ZNÍ PERFEKTNĚ. NEZAPOMEŇ DOMA
SLAVNOSTNÍ DRESSCODE - JE TO PŘECE POSLEDNÍ NOC ROKU.

V PROSINCI
NA CO SE TĚŠIT

POKOJ TO GO:
NAVŠTIVTE NÁŠ ADVENTNÍ STÁNEK V KŘÍŽOVÉ ULICI.

Exkluzivní nabídka: Vánoční speciální drinky, Becherovka punč, 
Svijanský Vánoční speciál, Horká hruška s kubánským bílým 
rumem, Horká čokoláda se šlehačkou a baileys
a mnohem více...

www.pokojbarakafe.cz
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„Každý rok zkoušíme něco nového, letos 
jsme zkusili nabídnout kurz paličkování. 
Chcete se podívat pod pokličku tradičnímu 
řemeslu a naučit se něco nového? Vytvořit 
si neotřelé doplňky, vdechnout moderní 
formu něčemu tradičnímu? Nabízíme ještě 
volná místa, neváhejte! Vše potřebné je 
k dispozici v ceně kurzovného. Nabízíme 
i workshopy pro školní kolektivy, neváhejte 
se na nás obrátit a domluvit si konkrétní 
termín. Lektoři se přizpůsobí vašim 
potřebám, tématicky (Vánoce, Velikonoce 
apod.) i z hlediska věku dětí a náročnosti 
techniky. Snažíme se šetřit a recyklovat různý 
odpad - šijeme nákupní tašky ze starých 

záclon, z odřezků a zbytků si u nás můžete 
ušít třeba sešit.” 

A jaké další kurzy jsou momentálně v nabídce? 
Je to Technika kresby, Keramika (dopolední, 
odpolední, pro děti i dospělé), Knihvazačské 
dílny, kde se naučíte tvořit zápisníky, bloky, 
fotoalba, či opravit staré knihy a mnoho 
dalšího. Vybrat si můžete také Šicí dílny, kde 
si můžete osvojit šití sukně, halenky či košile 
pod vedením zkušené oděvní výtvarnice 
Jany Stejskalové. Určitě doporučujeme také 
již zmíněné Paličkování a pro zájemce je zde 
možnost různých workshopů pro děti a rodiče 
nebo školní kolektivy.                                               -es-

Přemýšlíte, čím originálním na Vánoce obdarovat své blízké? Třeba láskou 
k ručním pracem. Městská knihovna nabízí spoustu výtvarných a tvůrčích 
kurzů, které jsou vhodné pro děti i dospělé. Stačí si vybrat :)

VÝTVARNÉ 
KURZY V KNIHOVNĚ:

IDEÁLNÍ DÁREK 
POD STROMEČEK
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Pokud byste chtěli darovat poukaz na některý z kurzů, 
napište si o něj na email vzdelavani@dcknihovna.cz



3.12. 
10.00
Dětské oddělení

3.12. 
9.00–12.00
Výtvarná učebna 

Výstavy

Program

chodba 
3. patro

chodba 
2. patro:

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.

10 let v knihovně 

www.dcknihovna.cz  |  www.facebook.com/mekdc
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KNIŽNÍ NOVINKA - MATTHEW PERRY: 
PŘÁTELÉ, LÁSKY A TEN OHROMNÝ PRŮŠVIH
Hvězda oblíbeného seriálu Přátelé nás ve svém otevřeném, vtipném, 
nesmlouvavě upřímném a mnohé odhalujícím životopise zavede 
nejen do zákulisí natáčení legendárního sitcomu, ale i vlastního boje 
se závislostí. Matthew Perry nechává ve svém výjimečném životním 
příběhu čtenáře nahlédnout do nahrávacího studia nejúspěšnějšího 
komediálního seriálu všech dob.

prosinec

2022

Kouzelný vánoční zvonek
Loutková pohádka s vánočním koncem, pro děti 
od 3 let a jejich rodiče. Hrají Loutky bez hranic Praha, 
vstupné 50 Kč/dítě, doprovod zdarma.

Vánoční dekorace z přírodních 
materiálů, na dveře, stůl či okno
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi a pro dospělé. 
Vede Mgr. Růžena Pekařová. Cena: 200 Kč, 
veškerý materiál je v ceně.



12.12. 
18.15
Přednáškový sál 

14.12. 
16.00
Pod knihovnou

15.12. 
16.00
Pod knihovnou

20.12. 
16.00
Přednáškový sál 

21.12. 
15.00

Dětské oddělení K
N
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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. Přísahá, že udělá všechno pro 
to, aby pomstila svou milovanou sestru Vittorii... i když to znamená 
přijmout manželství s princem Orgoliem, králem démonů. Jak zní 
první pravidlo dvora Hříšných? Nikomu nevěř.

Večer reprodukované vážné hudby
Tradiční adventní koncert (F. Gruber, W.A. Mozart, 
Ch. Gounod aj.). Připravil a večerem provází Jan Bučina.

Vánoční koncert 
žáků Karla Suchánka

Vánoční zpívání s Lumarou
Ukrajinská hudebnice, zpěvačka a producentka 
Tamara Lutsenko, známá pod uměleckým jménem 
Lumara, zahraje pod knihovnou ukrajinské i jiné písně, 
ve vlastní originální verzi.

Vánoční koncert 
žáků Jiřího Smetánky

Čekání na Vánoce
- čtení a výtvarná dílna, vstup zdarma. 

+ po celý měsíc soutěž Hledání v knihovně. 
Prohlédni si pořádně knihovnu a najdi 

knihy podle zadání. Vyhrává každý! 
(pro registrované čtenáře). 

6.12. 
14.00
Dětské oddělení

Mikulášské vyprávění



66

K
Ř

ÍŽ
E

M
 K

R
Á

Ž
E

M



67

Ne 4. 12. Zámecké pohádkové odpoledne

15:00 Barokní sál | Pohádka „O křídlech anděla“ vám 
prozradí, jak se na Mikuláše připravují čert a anděl. Pro 
děti bude dále přichystána tvořivá dílnička a mikulášská 
nadílka. | Vstupné: 100 Kč děti/ 80 Kč doprovod. 
Ne 4. 12. Vánoční dixielandový koncert

18:00 Knihovní sál | Přijďte si užít druhý adventní 
podvečer v rytmu známých dixielandových melodií. 
K tanci i poslechu zahrají OLD BOYS a jejich hosté.
Jednotné vstupné: 140 Kč.
St 7. 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.

Program

Ježíškova pošta 
v zámeckých zahradách

27.11.–24.12. 2022
u vánočně nasvíceného 
zahradnického domu.

Za příznivého počasí jsou zahrady 
otevřené 10–19 hodin.
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So 10. 12. Rosu dejte nebesa

18:00 kaple sv. Jiří | Adventní koncert, ve kterém zazní 
výběr českých rorátních zpěvů. Účinkují: pěvecké duo 
Kchun a Jaroslav Tůma (varhanní pozitiv). | Vstupné: 200 
Kč/ studenti, senioři, ZTP 160 Kč.
Ne 11. 12. Zámecký adventní trh

10:00–18:00 hlavní nádvoří. | Stánky plné dobrot 
a originálních dárků, živá adventní hudba v podání 
děčínských sborů a kapel, pohádka pro děti, regionální 
speciality. | Vstup volný. 
Ne 11.12.,18.12. 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 
doporučujeme rezervovat. | Vstupné: 160 Kč /120 Kč děti.
Pá 16. 12. Vánoční tančírna 
                     manželů Rottenbornových

                         19:00 Knihovní sál | Přijďte si zatančit! 
                         Jedinečný prostor pro všechny milovníky
                         tance. | Vstupné: 200 Kč / osoba.

Prosinec 2022

Pá 16. 12. Váno
                  ma

                     19:00
                   Jedin
                     tanc

Taneční kurzy
manželů Rottenbornových

pro dospělé
leden–březen 2023
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Ne 18. 12. Guitar Arte Trio & A. Fesjuk

18:00 Barokní sál | Hostem bude tentokrát vynikající 
klarinetista ukrajinského původu Alexandr Fesjuk.
Jednotné vstupné: 150 Kč

Zámek Děčín

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

Úniková hra:
Rozpolcený rytíř
Rezervace nutná na www.zamekdecin.cz.

Připravujeme

Pá 24. 3. 2023
Zažijte Elvise
na živo!
Elvis Live...můžete si i zatančit.

Přip

So 18. 2. 2023
10. jubilejní Zámecký ples
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Od začátku adventu až do Štědrého dne 
máme v kalendáři přes 20 akcí. Svůj 
koncert již odehrál BigBand pod knihovnou, 
kde i sbor Pomněnky doplnil program 
u rozsvěcení stromečku. Pomněnky si 
dokonce zazpívaly i v Chrámu sv. Mikuláše 
v Praze a na trzích na Staroměstském 
náměstí. Advent nám tedy začal velkými 
akcemi a my rádi zveme i na ty budoucí, ať 
už velké, či komorní. 

Čeká nás ZUŠkohraní v Pivovaru. To vánoční 
9.prosince bude „velké ZUŠkohraní“ - tak 
mu říkáme proto, že se ho účastní naše 
orchestry Moctet a Lukešáci. Obsazení bude 
tedy opravdu veliké, ale nebudou chybět 
ani sólová čísla, jak jste zvyklí z „malých 
ZUŠkohraní“, která se konají každý měsíc. 

Na našem koncertním sále si můžete vybrat 
z mnoha třídních přehrávek, ať už vás lákají 
kytary, klavíry, zpěv či fl étna, je co poslouchat. 
Seznam všech koncertů a dalších akcí 
naleznete na www.zusdc.cz/akce.  

A nejdůležitější akcí, na kterou se připravuje 
celá škola, jsou Pohádkové Vánoce. 14. 
prosince zazní v Divadle Děčín mnoho 
nádherných skladeb v podání našich šikov-
ných muzikantů, uvidíte vánoční vystoupení 
dramaťáků a ve foyer pro vás připravujeme 
výstavu krásných děl umělců z výtvarného 
oboru. Zkrátka naplníme divadlo uměním 
až po střechu. Zaplnění sedadel je na vás 
a doufáme, že budeme moci předat vánoční 
náladu plnému hledišti.  

Letošní koncert jsme nazvali Pohádkové 
Vánoce, protože pohádky k Vánocům nepo-
chybně patří a navíc jsou plné písniček, které 
zase patří k hudebce. Nechte se překvapit, 
jaké pohádkové písničky pro vás chystáme. 

Společně s pozváním na Pohádkové Vánoce 
vám přejeme krásné vánoční svátky a mno-
ho zdraví a pohody do nového roku.  

-Základní umělecká škola Děčín -

Prosinec je plný koncertů, besídek a představení, ke kterým se i naše škola 
jako každý rok přidává se svým vánočním programem. 

POHÁDKOVÉ 
VÁNOCE SE ZUŠKOU 
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mob.: 736 429 916, e-mail: shotty@shotty.cz, adresa: Rytířská 77, Děčín 3
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Centrum Pivovar Děčín, Sofijská 2, 405 02, Děčín VI
+420 735 036 000  |  www.hopsarium.cz

Cena 549,- Kč

Jedinečná noc 
v Hopsáriu Děčín!

17. 12.2022 
od 17:00 hod.
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Možnosti vzdělávání jsou dnes širší než tomu bylo v minulosti a lze tak vybírat 
z různých variant. I u nás v Děčíně je z čeho vybírat a pokud vám nebo vašemu 
dítěti klasické základní vzdělávání nevyhovuje, můžete to zkusit třeba v Jurtě, 
základní škole a lesní mateřské škole sídlící v Nebočadech. O zdejším způsobu 
vzdělávání jsme si popovídali s učitelkou ze ZŠ Janou Korbelovou.

ZŠ A LMŠ JURTA: 
BADATELSKÁ VÝUKA 
S INDIVIDUÁLNÍM 
PŘÍSTUPEM

V čem se Základní škola a lesní mateřská 
škola Jurta liší od klasických základních 
škol?
Odlišností od klasických škol je více. 
Nejvýraznějším rozdílem je nízký počet žáků 
ve třídách  (momentálně od tří do dvanácti) 
a tím pádem velmi individuální přístup 
a možnost pestré, inovativní a badatelsky 
orientované výuky. Část výuky probíhá 
v terénu, kdy si děti rovnou zažívají to, o čem 
se učí. I přestávky mohou děti trávit venku. 
Další odlišností od některých klasických škol 
může být výuka angličtiny již od první třídy. 
Příjemným bonusem naší školy je horská 
bouda v Krkonoších, kam děti několikrát 
ročně jezdí na projektové týdny. Vzhledem 
k tomu, že jsme soukromá škola, rodiče hradí 
poplatek za vzdělávání. 

Kde škola sídlí a jaké prostory má k dis-
pozici?
Škola i lesní školka sídlí v Nebočadech, 
v areálu, který společně sdílí s dalšími provozy 

organizace Jurta o.p.s., jakými jsou např. 
sociální služby, jídelna, truhlárna, prádelna, 
keramická dílna, chov hospodářských zvířat 
apod. Školka využívá tzv. lesní klub a bývalou 
faru; škola má k dispozici jednu zcela novou 
a jednu zrekonstruovanou budovu. V bez-
prostředním okolí se nachází lesy, louky 
a pastviny, které hojně využíváme pro ven-
kovní vzdělávací aktivity.

Jakým způsobem probíhá výuka?
Výuka probíhá zejména badatelsky, a to pře-
vážně ve smíšených víceročníkových skupi-
nách. Dětem málokdy předkládáme hotová 
fakta, děti si na ně většinou samy přicházejí, 
bádají, zkoumají a zažívají tak radost z vlastního 
objevování. Učitel je v roli průvodce, přináší 
dětem otázky a motivuje je k hledání odpo-
vědí. Děti se tak učí vzájemně komunikovat, 
pracovat ve skupinách a společně i samostat-
ně řešit předkládané problémy. Výuka vět-
šinou probíhá ve dvouhodinových blocích, 
takže je na jednotlivé aktivity více času.
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ZŠ a LMŠ Jurta
Vítězství 121, Děčín - Nebočady

725 182 397 (školka)  |  605 853 590 (škola)  
lesniklub@lesniklub.cz

www.lesniklub.cz

Některé třídy jsou tedy spojené a starší 
žáci pomáhají těm mladším? Jaké be-
nefity to přináší?
Žáci naprosto přirozeným způsobem rozvíjí 
své klíčové kompetence – vzájemně se učí, 
komunikují spolu, prezentují ostatním své my- 
šlenky a názory, naslouchají si, řeší problémy 
a spolupracují. Žáci prochází různými rolemi, 
mladší ve starších spatřují vrstevnické vzory, 
snadněji od nich přejímají informace i způso-
by sebevzdělávání, vzájemně se od sebe učí. 
Naopak starší žáci nabývají na jistotě, když 
dokáží mladším spolužákům podat pomocnou 
ruku a předávat jim své know-how. 

Jakým způsobem jsou žáci hodnoceni?
Žáci jsou hodnoceni slovně, a to jak učiteli, 
tak i sami sebou. Měsíčně dostávají rodiče 
informace, ze kterých vyplývá, jaké učivo 
jejich děti probíraly, jakého pokroku dosáhly, 
jak se jim dařilo pracovat samostatně či ve 
skupině apod. Z hodnocení také plynou 
doporučení, co by bylo dobré udělat pro 
další rozvoj a zlepšování jejich schopností, 
vědomostí a dovedností. 

Mohou se k vám žáci hlásit například  
i v průběhu školního roku?
Ano mohou. Každoročně k nám v průběhu 
roku nastoupí někdo nový. Máme-li volnou 
kapacitu, přijímáme žáky do všech ročníků, 
tedy od první do deváté třídy. Zájemci vždy 
nejprve absolvují se svými rodiči vstupní 
pohovor a vyzkouší si jeden či dva dny 
u nás – zapojí se do výuky, seznámí se  

s prostředím, s pedagogy, s průběhem výu-
ky i se svými budoucími spolužáky. 

Nabízí škola i nějaké mimoškolní aktivity?
Každoročně otevíráme zájmové kluby, letos 
je to například fotografování, vaření, hra na 
bicí, doplňková výuka cizích jazyků, příprava 
na přijímací zkoušky, ruční práce či stolní 
tenis. Výjimkou nejsou ani odpolední či 
víkendové akce pro rodiny.

Třídy základní školy navazují na lesní 
mateřskou školu. Od kolika let přijímáte 
děti do školky?

Do školky přijímáme děti zpravidla 
od tří let. Protože většinu dne tráví 
děti venku, klademe důraz na jejich 
samostatnost a připravenost – děti 
by měly být schopné se samostatně 
nebo s drobnou dopomocí obléci 
a měly by si umět říct, že potřebují 
na záchod či s něčím pomoci. Děti 
mladší tří let mohou chodit do školky 
na tzv. pondělky s rodiči a postupně 
se tak seznamovat s chodem školky.

Jak probíhá den v lesní školce?
Ráno se děti schází v lesním klubu nebo na faře, 
dají si společnou svačinu v kruhu u ohně nebo 
rovnou odchází do terénu. Dopoledne tráví  
v blízkém okolí, poznávají přírodu, využívají  
její dary a učí se v ní šetrně žít. Na oběd se děti 
vrací zpět do areálu, pak odpočívají v teple  
svých zázemí. Odpoledne tráví dalšími aktivi- 
tami či volnou hrou venku. Děti se učí samo-
statnosti, zodpovědnosti, respektu, komunikaci 
i šetrnému a ohleduplnému vztahu k sobě,  
k ostatním i k přírodě.                                                     -es-
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BOHOSLUŽBA S BETLÉMSKÝM SVĚTLEM
• neděle 18. 12. 2022 • od 10.00 hodin •

Bohoslužba na 4. neděli adventní, 
skauti nám přivezou světlo z Betléma.

ŠTĚDROVEČERNÍ BOHOSLUŽBA
• sobota 24. 12. 2022 • od 22.00 hodin •

Tradiční večerní bohoslužba, která se koná
v evangelickém kostele na Teplické ulici.

BOHOSLUŽBA NA BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ
• neděle 25. 12. 2022 • od 16.00 hodin •

BOHOSLUŽBA NA NOVÝ ROK SE KŘTEM
• neděle 1. 1. 2023 • od 16.00 hodin •

Srdečně Vás zveme
a přejeme požehnané svátky!

husitidecin.cz husuvsbor



SLUNETA
ÚSTÍ NAD LABEM
12. kolo Kooperativa NBL

10.12.
SO | 18:00

GEOSAN KOLÍN
15. kolo Kooperativa NBL

29.12.
ČT | 18:00

BK OPAVA
11. kolo Kooperativa NBL

3.12.
SO | 18:00

ÚSTÍ NAD LABEM

bkdecin.cz BKDecin

PO
ZV

ÁN
KA

10.12. | ADVENTNÍ JARMARK, LEVÍN
Každoročně pořádaný adventní jarmark na náměstí u kostela. 
Kromě keramiky a dalších rukodělných výrobků jako je sklo, dřevo, 
textil, parfémy, mýdla, pochutiny..se můžete těšit i na koncert 
v kostele a občerstvení v místní hospůdce. Všechny tři keramické 
dílny budou otevřené k prohlídce, nákupu a nabídnou i tvořivé dílny 
pro děti. Více na www.levinskakeramika.cz
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sobota 03. 12. | 18:00 h.
neděle 04. 12. | 16:00 h.
neděle 11. 12. | 16:00 h.
sobota 17. 12. | 18:00 h.

pátek 23. 12. | 18:00 h.

SVÁTEČNÍ BRUSLENÍ
středa 28. 12. | 16:00 h.

čtvrtek 29. 12. | 16:00 h.
pátek 30. 12. | 15:00 h.

sobota 31. 12. | 14:00 h.

sobota 03. 12. | 08:30 h.
středa 07. 12. | 16:00 h.
sobota 10. 12. | 08:30 h.

středa 14. 12. | 16:00 h.
sobota 17. 12. | 08:30 h.
středa 21. 12. | 16:00 h.

sobota 10. 12. | 18:00 |         HC STADION CHEB
středa 14. 12. | 18:00 |         HC WIKOV HRONOV
středa 21. 12. | 18:00 |         MOSTEČTÍ LVI

ZIMNÍ STADION DĚČÍN
PROSINEC 2022
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BRANNÝ ODDÍL MLÁDEŽE
DC, Z.S.

CO DĚLÁME?
- TAKTIKA
-AIRSOFT
-BOJOVÉ SIMULACE
-SEBEOBRANA
-FYZICKÁ PŘÍPRAVA
-PŘEŽITÍ V PŘÍRODĚ
-HISTORIE A TRADICE
-PRVNÍ POMOC

WWW.BOMDC.CZ
BOMDECIN@SEZNAM.CZ



Budyšínský Václavský trh 
25.11. – 22.12. 2022
První zmínku o Budyšínském Václavském trhu 
nalezneme již v kronice z roku 1384. Tradice 
nebude porušena ani letos, kdy se historické 
staré město promění v oázu světýlek a spousta 
trhů bude lákat n ařemesla, dobroty i vánoční 
výzdobu. Nechybí zde ani různé atrakce a také 
kulturní program. Každé odpoledne sem 
přichází Ježíšek a společně s dětmi otevírá jed-
no adventní okénko z velkého kalendáře. 

Canalettův trh v Pirně 
22.11. 2022 - 1.1. 2023
Canalettův trh v Pirně je jedním z mála 
vánočních trhů, které jsou otevřené i po 
svátcích. Trh je věnovaný italskému malíři 
Canalettovi, podle něhož je vytvořena výzdo-
ba a romanticky osvětlené tržiště. Tuhle 
podívanou určitě doporučujeme.

Žitavský vánoční trh 
3. - 11.12. 2022
Žitava je velice pěkné saské město, které 

stojí za návštěvu i mimo Vánoce. Zdejší trhy 
navodí krásnou sváteční atmosféru i díky 
herrnhutským hvězdám u kostela sv. Jana. 
Kromě svařeného vína, perníčků a dalších 
dobrot na vás čeká i skvělý program: Ježíšek 
s anděly, spousta hudby a tance, známé hity 
v podání populárních zpěváků, loutkové 
divadlo a velkolepá ohňová show.

Historicko-romantický vánoční trh „Kö-
nigstein – zimní pohádka“, každý advent-
ní víkend
Vánoční trhy v pevnosti Königstein patří 
asi k těm nejhezčím v regionu. Okouzlující 
historická atmosféra ve spojení s vánočním 
osvětlením, vůněmi a starými řemesly, 
kejklíři i loutkáři je něčím, co by byla velká 
škoda vynechat. Vše je zde laděno do his-
torického stylu, takže svařák nebo guláš 
dostanete z kotlíku a děti se mohou povozit 
třeba na ručně poháněném kolotoči. I zde se 
každý den otevírá jedno okénko z advent-
ního kalendáře měřícího 112 metrů. 

-zja, es-
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Život v pohraničí má své výhody i nevýhody, 
ale možnost zajet si na nákupy do Německa 
nebo na jednodenní výlet za honosnými 
vánočními trhy je opravdovým benefi tem. Právě 
za trhy se v prosincovém tipu na výlet vydáme. 
A protože asi každý z našeho regionu zná Drážďanský trh 
Striezelmarktje, tak se dnes podíváme na ty méně známé. 

TIP NA VÝLET

ZA VÁNOČNÍMI 
TRHY DO SASKA



Osobně výlety testujeme
a hledáme pro vás ty nejlepší!
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TIP NAVÍC
Na Vánočním trhu v Saské Kamenici (25. listopadu – 23. prosince) 
lákají návštěvníky do centra města dvě stovky stánků. Středověký trh 
na Klášterní ulici (Klosterstaße) vyzařuje historické vánoční kouzlo 
a den před prvním adventem se tu také koná oblíbená a tradiční 
hornická přehlídka.



Z
Á

B
A

V
A

88

Nejmladší hrady u nás pocházejí z období pozdní gotiky, ale u všech neexistují přesné údaje  o 
době stavby, takže není možné určit ten "úplně nejmladší". Patří mezi ně například Kunětická 

hora  u Pardubic, Doubravská hora nad Teplicemi a především nádherně... (TAJENKA).
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OTOČTE ENTER           NÁSLEDUJE 
PŘÍLOHA DOMOVNÍČEK


