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ŘÍJNOVÝ ÚVODNÍK
Milovníci kultury!
Podzim je podceňovanou částí roku.
Schválně se zeptejte kolem sebe, jestli
se na něj někdo těší. Jestli je někdo takový, kdo má podzim rád. Škola, pracovní
povinnosti, tupý rytmus všedních dní,
plískanice, spadané listí, tma. A zima na krku.
Jakoby vše hezké končilo a nastávalo kruté
období, které je třeba
nějak přečkat.
Podzim ale umí být
i krásný. Jen na rozdíl
od rozevlátého léta je
jeho krása vzácnější
a je třeba být vůči ní pozornější. Podzim není jen
o koncích, ale i o radosti
z toho, co nově vzniká.
Vzpomeňte si, kolik se
koná divadelních a filmových premiér, festivalů, vinobraní, anebo
třeba koncertů. A hned na dva koncerty bych
Vás chtěl srdečně pozvat.
Oba pořádá Děčínský symfonický orchestr,
amatérské těleso, které vzniklo na podzim
roku 1962, tedy přesně před šedesáti lety.
Toto své významné výročí oslaví nejprve
v sobotu 8. října v Chrámu Povýšení sv. Kříže
uvedením slavného Mozartova Requiem d
moll. Jedná se o společný koncert orchestru
s Děčínským pěveckým sborem, který v letošním roce slaví čtyřicetileté jubileum. Obě
tělesa tak chtějí připomenout společnou

historii a tím i postavu děčínského profesora,
dirigenta a sbormistra Josefa Waldmanna,
který stál u jejich zrodu a dlouhá léta je řídil.
Výběr skladby i místa přinese posluchačům
jistě nevšední zážitek.
Ve svátečním duchu se ponese i tradiční
podzimní koncert, který se bude konat první
listopadový večer v Městském divadle. Orchestr
pod vedením svého šéfdirigenta Jiřího Knotteho
provede Novosvětskou
symfonii. Tato, u nás
i ve světě nejhranější
Dvořákova orchestrální
kompozice, je jistě důstojným dílem pro oslavu
jubilea. Aby byl program
posluchačsky ještě atraktivnější, zařadil orchestr
do druhé půlky koncertu
kratší díla slavných světových skladatelů. Zazní vyšší populár, skladby Bacha či Bizeta, ale i moderní filmová hudba Ennia Morriconeho a Klause Badelta.
Až vychutnáte poslední paprsky slábnoucího
slunce, nasušíte houby, naložíte zelí, očešete,
zavaříte a uskladníte všemožné plody podzimu, dopřejte si špetku svátku do všedního
dne a přijďte za námi. Těšíme se!
Jan Musil, Ph.D.
místopředseda Děčínského
symfonického orchestru

ORIGINÁL JE JEN JEDEN - JIŽ OD ROKU 2009
DC DĚČÍN | UL ÚSTÍ NAD LABEM

TÉMA MĚSÍCE

DĚČÍNSKÝ ORCHESTR
A PĚVECKÝ SBOR
SLAVÍ JUBILEA
O tom, že je Děčín městem muzikantů, není pochyb. Dokládají to i dvě
letošní jubilea zdejších amatérských těles. Děčínský symfonický orchestr
letos slaví 60 let! Takovýchto amatérských orchestrů s takto dlouhou tradicí
je v republice velmi málo a je skvělé, že se tím můžeme pyšnit právě
u nás. Podobně je na tom Děčínský pěvecký sbor, který letos oslavil 40 let
od založení a svůj samostatný slavnostní koncert již odzpíval. Obě tělesa
oslaví jubilea nejinak než hudbou. Prvním slavnostním koncertem bude
Mozartovo Requiem d moll dne 8.10. v Chrámu povýšení sv. Kříže, kde se
objeví orchestr a sbor bok po boku. Symfonický orchestr pak odehraje svůj
slavnostní koncert 1.11. v děčínském divadle. V souvislosti s výročím jsme
položili několik otázek řediteli Děčínského symfonického orchestru Pavlu
Jiráskovi a sbormistrovi Děčínského pěveckého sboru Jiřímu Holubcovi.
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Jaký repertoár diváci na slavnostním
koncertě 1. listopadu uslyší?
Co slavnostnějšího jsme mohli vybrat než
Dvořákovu Novosvětskou? Je to, vedle jeho
violoncellového koncertu h moll, u nás i ve
světě jeho nejhranější dílo. Dále chceme
posluchačům nabídnout odlehčenější žánr
s jakousi retrospektivou repertoáru orchestru.
Orchestr se objeví také na koncertě
v Chrámu povýšení sv. Kříže po boku
Děčínského pěveckého sboru, který letos
oslavil 40 let existence. Jak vnímáte
dlouholetou spolupráci těchto těles?
DPS založil Josef Waldmann a tím, že
byl současně dirigentem DSO, vznikla

spolupráce obou těles a stále trvá. Společně
provedou každoročně aspoň jeden koncert
a atmosféra je vždy přátelská.
Co byste orchestru a sboru popřál do
dalších let?
Oba spolky mají nedostatek mladých.
Hledat důvody v krátkosti nelze. A tak přeji
oběma subjektům příliv nových tváří aby
nadále obohacovaly kulturní život města.
Na společném koncertě zazní Mozartovo
Requiem. Proč padla volba právě na
tohle dílo?
Jiří Holubec: Návrh provést Mozartovo
Requiem vyšel ze sboru. Je to jedna
z nejúžasnějších skladeb hudební historie
a v posledních pětadvaceti letech patřila ke
stálému repertoáru našeho sboru. Provedli
jsme ji již mnohokrát s různými orchestry
i sólisty. V souvislosti s naším výročím
jsme nabídli spolupráci Děčínskému
symfonického orchestru, a ten nabídku
přijal.

TÉMA MĚSÍCE

Děčínský symfonický orchestr letos slaví
60 let své existence, což je opravdu
úctyhodné výročí. Jak vzpomínáte na své
začátky v orchestru?
Pavel Jirásek: Když mne, tuším v roce
1976, přizval ke spolupráci s DSO pan Josef
Waldmann, moje amatérská hudební dráha
zahrnovala hraní v dechovkách, dixielandu,
tanečních orchestrech a jazzových formacích.
Po létech působení v orchestru jsem teprve
objevil pestrost, propracovanost a krásu
kompozic mistrů vážné hudby. Jsem rád, že
jsem z mladického furiantství nabídku pana
Waldmanna neodmítl.

Co byste sboru a orchestru popřál do
dalších let?
Přeji oběma tělesům, aby existovala minimálně dalších čtyřicet, resp. šedesát let.
Děkuji za rozhovor.

-es-
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CENTRUM
PREVENCE
Preventivní programy poskytované
v našich Centrech prevence
s poradenstvím a Lékárnách s prevencí
cílí na prevenci, která je jedním
z nejdůležitějších opatření jak
předcházet nemocem, a na včasný
záchyt nemoci v jejím
počátečním stadiu.

NAVŠTIVTE NAŠE NOVĚ
OTEVŘENÉ CENTRUM PREVENCE
Program měření cukru
CHOL

Centrum prevence Děčín,
Duchcovská 1, 405 02

Program měření cholesterolu
Program testování paměti – Alzheimer
Program nácviku správné
inhalační techniky

CRP
test

Měření CRP

Zvolte si preventivní program a rezervujte termín na

infolinka: +420 212 812 812

benuprevence.cz

KINO

VÁLEČNICE
INSPIROVÁNO SKUTEČNÝMI UDÁLOSTMI

Premiéra 13.10. | více na str. 20
Viola Davis, Sheila Atim, Lashana Lynch, Josh Boyega, Hero Fiennes Tifﬁn a další se
podíleli na novém 125 minutovém historicko-akčním dramatu od režisérky Giny
Prince-Bythewood Válečnice, které bude mít v České Republice premiéru již 13. října.
Většinu herců již můžete znát z mnoha známých snímků. Violu Davis například z ﬁlmu
Sebevražedný oddíl, kde si zahrála po boku Margot Robbie. Lashana Lynch si střihla roli v
bondovce Není čas zemřít jakožto Nomi. A třeba Hero Fiennes Tifﬁn, kterého jsme mohli
zaregistrovat již v jeho 11 letech, kdy si zahrál v sérii Harry Potter, přesněji v Princi dvojí
krve, malého Toma Marvolo Riddla. Inspirací pro vznik Válečnice byl skutečný příběh
Dahomejských Amazonek, ženského vojenského pluku Dahomejského království.
Samotný příběh vypráví o ryze ženské válečné jednotce, která v roce 1800 chránila
africké Dahomejské království neslýchanou zuřivou nemilosrdností. Tento historický
snímek je inspirován skutečnými událostmi, přináší emocionálně impozantní příběh
generálky Naniscy, kterou ztvárnila držitelka ceny Oscar Viola Davis. Ta trénuje další
generaci rekrutů s cílem připravit se na bitvu proti nepříteli odhodlanému zničit jejich
způsob života. Za některé věci stojí za to bojovat…
12

KINO

Premiéra 14.10. | více na str. 21
Mohlo by se zdát, že Lili Websterová (Ivana Korolová) je pavoučí holčička jako každá
jiná. Spolu se svým starším bráchou (Adam Mišík), starostlivou maminkou (Ivana
Chýlková), chápajícím tatínkem (Jaromír Dulava) a čipernými prarodiči (Jiří Lábus) žije
v kokonu nad výtahovou šachtou, chodí do školy a ráda si hraje s kamarády. Lili je ale
neobyčejně zvídavá a odvážná, a tak se jí občas stane pořádný průšvih. Třeba tenkrát,
když měla zodpovědnost za hlídání much a všechny jí uletěly, nebo když se nechala
napálit podvodníkem na internetu. Humorné i laskavé příběhy propletené nečekaným
dobrodružstvím se v rodinném animovaném ﬁlmu věnují každodenním dětským
radostem i trápením a ukazují, že nejpevnější síť je rodina.
13
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So 1.10.

15.00
17.00
20.00

Princezna rebelka
Buko
Spolu

Ne 2.10.

15.00
17.30
20.00

DC Liga supermazlíčků
Buko
Kde zpívají raci

Po 3.10.

19.00

Good Old Czechs | dokument

Út 4.10.

10.00
17.30
20.00

Planeta Praha | dokument / Týden nejen pro seniory
Jan Žižka | dabing / 12+
Avatar | 3D, titulky

St 5.10.

17.30
20.00

BANGER.
Jan Žižka | dabing / 15+

Čt 6.10.

17.30
20.00

Dobrý šéf
Tři tisíce let touhy

Pá 7.10.

17.00
20.00

Dobrý šéf
Světlonoc

So 8.10.

15.00
17.30
20.00

Zoufalky
Paní Harrisová jede do Paříže
Tři tisíce let touhy

Ne 9.10.

15.00
17.30
20.00

Zoufalky
Tři tisíce let touhy
Paní Harrisová jede do Paříže

Po 10.10.

19.00

Žaluji! | Podmokelský filmový klub

Út 11.10.

17.00
20.00

Trojúhelník smutku
Tři tisíce let touhy

St 12.10.

17.30
20.00

Zoufalky
Trojúhelník smutku

Čt 13.10.

17.30
20.00

Cirkus Maximum
Válečnice

Pá 14.10.

17.30
20.00

Websterovi ve filmu
Halloween končí | horor

So 15.10.

15.00
17.30
20.00

Websterovi ve filmu
Válečnice
Halloween končí | horor

Websterovi ve filmu
Cirkus Maximum
Válečnice

Po 17.10.

19.00

Civilizace - Dobrá zpráva o konci světa | dokument

Út 18.10.

10.00
17.00
20.00

Láska hory přenáší
Trojúhelník smutku
Běžná selhání

St 19.10.

17.30
20.00

Cirkus Maximum
Běžná selhání

Čt 20.10.

17.30
20.00

Za vším hledej ženu
Il Boemo

Pá 21.10.

17.30
20.00

Za vším hledej ženu
Black Adam

So 22.10.

15.00
17.30
20.00

Websterovi ve filmu
Black Adam
Il Boemo

Ne 23.10.

15.00
17.30
20.00

Websterovi ve filmu
Black Adam
Il Boemo

Po 24.10.

19.00

Kurz negativního myšlení | Podmokelský filmový klub

Út 25.10.

17.00
20.00

Il Boemo
Black Adam

St 26.10.

17.30
20.00

Za vším hledej ženu
EOS: Slunečnice | Výtvarná galerie v kině

Čt 27.10.

17.30
20.00

Princ Mamánek
Vražda v Londýně

Pá 28.10.

17.30
20.00

Šoumen krokodýl
Ďáblova kořist | horor

So 29.10.

15.00
17.30
20.00

Šoumen krokodýl
Vražda v Londýně
Coldplay Live Broadcast From Buenos Aires | přímý přenos

Ne 30.10.

15.00
18.00

Princ Mamánek
Madam Butterﬂy | Opera v kině

Po 31.10.

19.00

Můj otec, kníže | dokument

KINO

15.00
17.30
20.00

KALENDÁŘ PŘEDSTAVENÍ

Ne 16.10.

15

PRINCEZNA REBELKA
ANIMOVANÝ / RODINNÝ

1. 10. | so /15.00/

KINO

Francie / 2022 / repríza / 89' / dabing / 130,- Kč, děti 110,- Kč
Animované dobrodružství z jednoho království, kde se malá uličnice
a rebelka začne vydávat za princeznu. Přepych na hradě si ale dlouho
neužívá, protože vyráží na dobrodružnou cestu za záchranou korunního
prince. Režie: J. Fournet. Hrají: K. Chase, P. Borne, J. Crampon, aj.

BUKO

KOMEDIE / DRAMA

1., 2. 10. | so /17.00/ ne /17.30/
ČR / 2022 / premiéra / 112' / 140,- Kč
Jarmila (Anna Cónová) se po ztrátě muže ocitne na životní křižovatce, kde
se musí rozhodnout, zda zbytek života už jen trpělivě “přečká”, nebo se
vzepře a vrhne se do dobrodružství s nejistým koncem. Režie: A. Nellis.
Hrají: A. Cónová, P. Špalková, J. Cina, L. Termerová, aj.

SPOLU
DRAMA

1. 10. | so /20.00/
ČR / 2022 / premiéra / 117' / 120,- Kč
Po rozchodu s přítelem se Tereza vrací domů ke své mámě a bratrovi
Michalovi, desetiletému klukovi zajatému v dospělém těle, aniž by
tušila, že tenhle návrat navždy změní její život. Režie: D. Laňka, M. Müller.
Hrají: Š. Kozub, V. Žilková, K. Janovičová, M. Němec, aj.
= TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)

DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ

ANIMOVANÝ / AKČNÍ / DOBRODRUŽNÝ / KOMEDIE / RODINNÝ

2.10. | ne /15.00/

USA / 2022 / repríza / 106' / dabing / 130,- Kč
Když je Liga spravedlnosti zajata Lexem Luthorem, Supermanův pes Krypto
vytvoří tým domácích mazlíčků z útulku, kteří dostali superschopnosti: ohař
jménem Ace, který se stane supersilným a nezničitelným; prase jménem
PB, které může dorůst obřích rozměrů... Režie: J. Stern. Hrají: D. Johnson, aj.
DRAMA / MYSTERIÓZNÍ

2.10. | ne /20.00/

USA / 2022 / premiéra / 125' / titulky / 12+ / 130,- Kč
Úchvatný, tajemný příběh podle úspěšného knižního románu „Kde
zpívají raci“ vypráví o Kye, opuštěné dívce, která až do dospělosti
vyrůstala sama v nebezpečných mokřinách Severní Karoliny.
Režie: O. Newman. Hrají: D. Edgar-Jones, T. John Smith, H. Dickinson, aj.

GOOD OLD CZECHS
DOKUMENTÁRNÍ

3. 10. | po /19.00/

ČR / 2022 / premiéra / 83' / 110,- Kč
Dokument uvádíme v rámci připomenutí založení ČESKOSLOVENSKA
28.10. 1918. Příběh českých letců RAF a jejich cesta z okupovaného
Československa, přes Francii, bitvu o Británii a východní frontu zpět do
osvobozené Prahy. Režie: T. Bojar.

PLANETA PRAHA

DOKUMENTÁRNÍ / RODINNÝ | TÝDEN NEJEN PRO SENIORY

4. 10. | út /10.00/

ČR / 2022 / repríza / dabing / 83' / 30,- Kč
Kolik „obyvatel" má Praha? Tvůrci oceňovaného filmu Planeta Česko se
tentokrát vydali na výpravu do betonové džungle hlavního města. Vedle
nás lidí tu žijí nečekaní zvířecí sousedé, jejichž každodenní dobrodružství
filmaři zaznamenali. Režie: J. Hošek. Hrají: J. Macháček (vypravěč).
= TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)

KINO

KDE ZPÍVAJÍ RACI

JAN ŽIŽKA

ŽIVOTOPISNÝ / HISTORICKÝ / DRAMA

4., 5. 10. | út /17.30/ st /20.00/

ČR / 2022 / repríza / 125' / dabing / 12+, 15+ / 140,- Kč
Film inspirovaný skutečným příběhem jednoho z největších vojevůdců
své doby, nikdy neporaženým Janem Žižkou z Trocnova, který se stal
díky svým činům legendou. Evropa na konci 14. století. Režie: P. Jákl.
Hrají: B. Foster, M. Caine, T. Schweiger, S. Lowe, M. Goode, aj.

AVATAR

SCI-FI / AKČNÍ / DOBRODRUŽNÝ

4. 10. | út /20.00/

KINO

USA / 2009, 2022 / obnovená premiéra / 161' / titulky / 160,- Kč
V září se na plátna kin vrací epické dobrodružství z roku 2009
a nejúspěšnější film všech dob – AVATAR. Filmoví diváci tak budou mít
opět možnost cestovat ve 3D napříč vesmírem až na vzdálenou planetu
Pandora v roce 2154. Režie: J. Cameron. Hrají: S. Worthington, aj.

BANGER.

DRAMA / KOMEDIE

5. 10. | st /17.30/
ČR / 2022 / repríza / 105' / 15+ / 120,- Kč
Hlavní postava Alex v podání Adama Mišíka prodává ten nejlepší
kokain v Praze, dealování chce ale jednou provždycky nechat. Jeho
snem je prorazit v rapu a nahrát svůj vlastní banger. Režie: A. Sedlák.
Hrají: A. Mišík, M. Bendig, A. Fialová, S. Barracud, aj.

DOBRÝ ŠÉF
KOMEDIE

6., 7. 10. | čt /17.30/ pá /17.00/
Španělsko / 2022 / premiéra / 119' / titulky / 15+ / 120,- Kč
Javier Bardem září v lehce černé komedii jako člověk, koho si každý přeje
mít v práci. Jako Dobrý šéf. Tenhle šéf totiž tvrdí, že zaměstnanci jeho
továrny jsou pro něj jako vlastní rodina. ežie: Fernando L. de Aranoa.
Hrají: J. Bardem, M. Solo, M. de Nati, aj.
= TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)

TŘI TISÍCE LET TOUHY

6., 8., 9., 11. 10. | čt, so /20.00/
ne /17.30/ út /20.00/

DRAMA / FANTASY

Austrálie, USA / 2022 / premiéra / 108' / titulky / 15+ / 120,-Kč
Akademicky vzdělaná doktorka Alithea Binnie s tváří Tildy Swinton vede
svůj život osaměle se striktně racionálním přístupem. Na svých cestách
se ale v Istanbulu střetne s kouzelným džinem z lahve, kterého hraje Idris
Elba. Režie: G. Miller. Hrají: T. Swinton, I. Elba, aj.

SVĚTLONOC

Česko, Slovensko / 2022 / premiéra / 109' / titulky / 15+ / 120,- Kč
Třicátnice Šarlota se vrací do rodné vesnice hluboko ve slovenských
horách. Před mnoha lety odsud za nejasných okolností utekla. Její návrat
v místních vzbuzuje podezření, po celou dobu ji považovali za mrtvou.
Režie: T. Nvotová. Hrají: N. Germáni, E. Mores, J. Brutovská, aj.

ZOUFALKY
KOMEDIE

8., 9., 12. 10. | so, ne /15.00/ st /17.30/
Lotyšsko, Česko / 2022 / premiéra / 100' / 12+ / 120,- Kč
Píše se rok 1999 a oslavy konce milénia se blíží. Sarmite, Sveta a Katrina,
tři žákyně 9. třídy, už mají školní šikany dost. Rozhodnou se to změnit
a do termínu plesu se stát nejpopulárnějšími dívkami školy.
Režie: M. E. Martinsone. Hrají: K. Helclová, N. Grossová, D. Černá, aj.

PANÍ HARRISOVÁ JEDE DO PAŘÍŽE
KOMEDIE

8., 9. 10. | so /17.30/
ne /20.00/

Velká Británie / 2022 / premiéra / 116'/ titulky / 140,- Kč
Proč by ovdovělá britská uklízečka nemohla toužit po šatech od Diora?
Komedie Paní Harrisová jede do Paříže názorně předvádí, že když jdete
za svými sny „po hlavě“, nic není nemožné. Režie: Anthony Fabian.
Hrají: L. Manville, I. Huppert, J. Isaacs, aj.
= TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)

KINO

7. 10. | pá /20.00/

MYSTERIÓZNÍ / DRAMA / HOROR

ŽALUJI!

DRAMA / THRILLER / HISTORICKÝ | PODMOKELSKÝ FILMOVÝ KLUB

10. 10. | po /19.00/

Francie, Itálie / 2019 / 132' / titulky / 12+ / 90,- Kč
V roce 1894 je důstojník francouzského generálního štábu Alfred
Dreyfus nepravdivě obviněn z velezrady a odsouzen k doživotí. Tato
událost vstoupila do historie jako Dreyfusova aféra. Režie: R. Polanski.
Hrají: J. Dujardin, L. Garrel, E. Seigner, aj.

TROJÚHELNÍK SMUTKU
DRAMA

11., 12., 18. 10. | út /17.00/
st /20.00/ út /17.00/

KINO

Švédsko / 2022 / premiéra / 142' / titulky / 12+ / 120,- Kč
Model Carl a jeho partnerka influencerka Yaya jsou pozváni na luxusní
výletní plavbu. Společnost jim zde dělá opravdu vybraná smetánka.
Když nečekaná událost zamíchá kartami, charaktery cestujících se ukáží
v pravém světle. Režie: R. Östlund. Hrají: H. Dickinson, Ch. Dean, aj.

CIRKUS MAXIMUM
DRAMA / KOMEDIE

13. 16., 19. 10. | čt, ne, st /17.30/

Česko / 2022 / premiéra / 97' /12+ / 130,- Kč
Cirkusový život není jen tvrdá práce, ale i svérázný svět lidí, kteří mají rádi
legraci a obětují se pro úspěch v manéži. Film Cirkus Maximum chce
divákům zprostředkovat výlet do tohoto světa s pořádnou porcí zábavy.
Režie: Artur Kaiser. Hrají: J. Přeučil, T. Matonoha, aj.

VÁLEČNICE

HISTORICKÝ / AKČNÍ / DRAMA

13., 15., 16. 10. | čt /20.00/ so /17.30/
ne /20.00/

USA / 2022 / premiéra / 135' / titulky / 12+ / 130,- Kč
Akční drama Válečnice je pozoruhodný příběh ryze ženské válečné
jednotky, která v roce 1800 chránila africké Dahomejské království
neslýchanou zuřivou nemilosrdností. Režie: G. Prince-Bythewood.
Hrají: V. Davis, T. Mbedu, L. Lynch, S. Atim, J. Boyega, aj.
= TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)

WEBSTEROVI VE FILMU
ANIMOVANÝ / RODINNÝ

14. – 16., 22., 23. 10. | pá /17.30/
so, ne, so, ne /15.00/

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

14., 15. 10. | pá, so /20.00/

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

CIVILIZACE - DOBRÁ ZPRÁVA O KONCI SVĚTA
DOKUMENTÁRNÍ

17. 10. | po /19.00/

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

LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
KOMEDIE / ROMANTICKÝ

18. 10. | út /10.00/

Slovensko, Česko / repríza / 2022 / 90' / 12+ / 60,- Kč
Nevěstě Alex se před očima hroutí její vysněný den, protože po pánské
jízdě předešlé noci je nezvěstný ženich. V patách má neurotickou matku,
přespříliš aktivního otčíma a bohémského otce. Režie: J. Machala.
Hrají: A. Fialová, M. Lambora, N. Germani, R. Stanke, aj.
= TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)

KINO

HALLOWEEN KONČÍ

BĚŽNÁ SELHÁNÍ
DRAMA

18., 19. 10. | út, st /20.00/

ČR, HUN, IT, SK / 2022 / premiéra / 85' / 15+ / 120,- Kč
Film Běžná selhání sleduje příběh tří žen různých generací v průběhu
jednoho dne. Každá z nich čelí osobní krizi právě ve chvíli, kdy je město,
v němž žijí, zasaženo podivným přírodním úkazem způsobujícím
náhodné výbuchy. Režie: C. Grosan. Hrají: T. Medvecká, B. Kaňoková, aj.

ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
KOMEDIE

20., 21., 26. 10. | čt, pá, st /17.30/

KINO

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

IL BOEMO

DRAMA / HUDEBNÍ / ŽIVOTOPISNÝ

20., 22., 23., 25. 10. | čt, so, ne /20.00/
út /17.00/

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

BLACK ADAM
AKČNÍ / FANTASY/ SCI-FI

21. – 23., 25. 10. | pá /20.00/ so, ne /17.30/
út /20.00/
USA / 2022 / premiéra / 125' / titulky / 12+ / 130,- Kč
Téměř 5000 let poté, co byl obdařen všemocnou mocí egyptských bohů
- a stejně rychle uvězněn - je Black Adam vysvobozen ze svého pozemského
hrobu a připraven rozpoutat v moderním světě svou jedinečnou formu
spravedlnosti. Režie: J. Collet-Serra. Hrají: D. Johnson, aj.
= TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)

sportovní přenosy • kurzové sázky • číselné loterie

KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ

24. 10. | po /19.00/

KOMEDIE / DRAMA | PODMOKELSKÝ FILMOVÝ KLUB

Norsko / 2006 / 79' / titulky / 12+ / 90,- Kč
Trpce černohumorná norská komedie u nás padla na úrodnou půdu,
což dosvědčuje nejen trvalý zájem diváků, ale i nejnověji získaná cena:
Český lev za nejlepší zahraniční film! Režie: B. Breien. Hrají: F. Såheim,
K. Eline Torhaug, H. Mestad, M. Saastad Ottesen, aj.

EOS: SLUNEČNICE

Velká Británie / 2022 / premiéra / 89' / titulky / 12+ / 150,- Kč
Slunečnice Vincenta van Gogha patří mezi nejikoničtější obrazy v dějinách
umění. Proč si vybral Van Gogh zrovna slunečnice? Jaké poselství tato série
obrazů přináší? Čím se jednotlivé obrazy liší? Co odhalili vědci, kteří tato
díla podrobně studovali? Režie: D. Bickerstaff. Hrají: J. de Courcey.

PRINC MAMÁNEK
POHÁDKA

27., 30. 10. | čt /17.30/ ne /15.00/

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

VRAŽDA V LONDÝNĚ
HISTORICKÝ / MYSTERIÓZNÍ / THILLER

27., 29.10. | čt /20.00/ so /17.30/

USA / 2022 / premiéra / 98' / titulky / 12+ / 130,- Kč
V londýnském West Endu 50. let se náhle zastaví plány na filmovou
verzi divadelního hitu poté, co je zavražděn jeden z klíčových členů
štábu. Režie: T. George. Hrají: S. Rockwell, S. Ronan, A. Brody, R. Wilson,
S. Henderson, D. Oyelowo, J. Fortune-Lloyd, aj.
= TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)

NOVÝ SPORTBAR
v Děčíně!
28. října 225/1

KINO

26. 10. | st /20.00/

DOKUMENTÁRNÍ

ŠOUMEN KROKODÝL
RODINNÝ

28., 29. 10. | pá /17.30/ so /15.00/

USA / 2022 / premiéra / 107' / dabing / 130,- Kč, děti 110,- Kč
Když se rodina Primmů přestěhuje do New Yorku, jejich syn Josh se
snaží zvyknout si na novou školu i přátele. Vše se změní od okamžiku,
kdy Josh objeví Lylea – zpívajícího krokodýla. Režie: W. Speck, J. Gordon.
Hrají: J. Bardem, C. Wu, S. McNairy, aj.

ĎÁBLOVA KOŘIST
HOROR / THRILLER

28. 10. | pá /20.00/

KINO

USA / 2022 / premiéra / 93' / titulky / 15+ / 130,- Kč
V reakci na celosvětový nárůst posedlosti démony katolická církev
znovu otevírá školy exorcismu, kde se kněží učí obřadu vymítání. Na
tomto duchovním bojišti se objeví nepravděpodobná bojovnice: mladá
jeptiška, sestra Ann. Reřie: D. Stamm. Hrají: V. Madsen, N. Ralph, aj.

MŮJ OTEC, KNÍŽE
DOKUMENTÁRNÍ

31. 10. | po /19.00/

USA / 2022 / premiéra / 88' / titulky / 100,- Kč
Dokumentární film, který zaznamenává neobvykle otevřené rozhovory
Lily Schwarzenberg se svým otcem Karlem Schwarzenbergem.
Režie: L. Sturm, L. Schwarzenberg. Hrají. K. Schwarzenberg.
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Kontakt: Kino Sněžník, tel.: 412 531 431 – Po-Ne 15.00-20.00 | www.kinosneznik.cz

COLDPLAY LIVE BROADCAST
FROM BUENOS AIRES
PŘÍMÝ PŘENOS / KONCERT

Argentina / 2022 / 150' / 250,- Kč
Zažijte ohromující podívanou ze světového turné Coldplay Music
Of The Spheres ve vašem kině během velkolepé globální události
– spektakulární přímý přenos vyprodaného koncertu ze stadionu River
Plate v Buenos Aires!
Upozorňujeme, že tato událost byla časově posunuta – jedná se
o tzv. zpožděný přímý přenos, aby vyhovoval našemu časovému pásmu,
vzhledem k časovému posunu z Argentiny.

MADAM BUTTERFLY
OPERA V KINĚ

Nedělě 30. 10. /18.00/
Royal Opera House London / VB / 2022 / 190' / titulky / 200,- Kč
Láska nemůže zabít, přináší nový život.” Tato slova pronesl během
hvězdné noci v Nagasaki americký voják Pinkerton mladé gejše CioCio-San. Jak ale oba zjistí, nedbale vyslovená slova a sliby mohou mít
nesmazatelné následky. Režie: M. Leiser a P. Caurier. Hrají: M. Agresta,
J. Guerrero, aj.

KINO

Sobota 29. 10. /20.00/

Karel Šiktanc

r. David Šiktanc

DIVADLO

Svatojánský
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PETR MICHÁLEK:

TĚŠÍM SE
NA VŮNI DIVADLA,
KTERÉ MILUJU
Petr Michálek, bývalý ředitel Městského divadla Děčín, se po letech vrátí na jeho
prkna, a to jako herec. Přijede se svou vlastní hrou Válka Roseových nebude!,
v níž účinkuje se svou partnerkou Kateřinou Liďákovou. V rozhovoru prozradil,
proč ve svých hrách rád poodkrývá svůj vlastní život i jak se mu daří ve funkci
rektora JAMU.
Hned na úvod se zeptám - jaké to pro
Tebe je vracet se do Děčína a na prkna
divadla, které jsi řídil?
Sám jsem zvědav, co to se mnou bude dělat.
Žil jsem v Děčíně šest let. Dodnes mám na město
vazby, byť ojedinělé. A hlavně – ty vzpomínky
jsou veskrze pozitivní. Takže se těším na setkání
s lidmi, na vůni divadla, které miluju.
Přijedeš s hrou Válka Roseových nebude!, kterou jsi režíroval a dokonce v ní
účinkuješ se svou partnerkou. Jaké to je
setkávat se společně nejen doma, ale i na
jevišti?
Mohu to jen doporučit! Takřka dvě hodiny se

28

na jevišti hádáme, a doma na to pak už není
síla! Vážně. To není nadsázka. Od premiéry
tohoto titulu máme senzační vztah.
Tématem hry je “neuchopitelnost vztahu
muže a ženy”. Je to tak, že se divák
prostřednictvím hry tak trochu podívá
k Vám do obýváku?
Většina diváků se nás po představení ptá,
co z toho je skutečně pravda a co ne. S takovým lehce vyděšeným výrazem ve tváři. My
na to neodpovídáme, protože ta nejistota je,
myslím, velmi dráždivá. Ale dám vám jednu
nápovědu – tu hru jsem napsal za necelý
měsíc – vytrysklo to ze mě!

zvali opakovaně, i na naši reprízu v areálu
psychiatrické léčebny v Bohnicích. Nikdy
nepřijel.

Tvým velkým úspěchem byl satirický
kabaret Ovčáček čtveráček, který má
dnes už dvě další pokračování - Ovčáček
miláček a Jednou budem dál. V roce
2016, kdy byla hra uvedena, jsi řekl, že
by ses chtěl s mluvčím Jiřím Ovčáčkem
setkat osobně. Povedlo se? :)

S děčínským divadlem jsi se rozloučil
před dvanácti lety a letos Tě potkalo
další loučení, a to s divadlem Zlín. Jak
jsi již zmínil, nově jsi se stal rektorem
Janáčkovy akademie múzických umění.
Jak se Ti v této funkci daří?
Na tuto otázku ještě neumím odpovědět.
Je příliš brzy. Každopádně
věnovat se nějakou dobu
studentům je podle mého
názoru mise velmi smysluplná,
zvláště v dnešní době.

Neříkal bych tomu setkání. Byli jsme
spolu v jedné místnosti Pražského hradu,
ten den, kdy mne prezident Zeman
jmenoval rektorem JAMU, a na protest
mi tehdy nepodal ruku. Jinak ode mne
to tenkrát nebyl žert, pana Ovčáčka jsme

DIVADLO

S Městským divadlem Děčín jsi se v roce
2010 rozloučil hrou Zdá se mě, miláčku,
kde jsi účinkoval se svou tehdejší
ženou Monikou. Příběh
byl zasazen do Děčína
a také byl inspirován vaším vztahem. Proč Tě lákají právě autobiografické
prvky?
Protože divadlo chápu
především jako vyprávění
příběhu. A vždycky jsem
měl tendence vyprávět
svůj vlastní příběh, ne kvůli
vlastní exhibici, ale protože
je to autentické. Mám rád
autentické divadlo.

To, že k nám v září přijedeš
se svou hrou, značí, že jsi
s divadlem jako takovým
- potažmo s divadlem Zlín neskončil úplně a nadobro.
Jak to u Tebe s prkny, která
znamenají svět, bude
nadále vypadat?
Válku budeme dohrávat, dokud na ni budou
chodit lidi, což, zdá se, ještě nějakou dobu
bude. Máme stále plno. Ale s režírováním
je asi na chvíli konec, mám dost jiné práce.
Co však neopustím, je to, co mne baví nejvíc:
psaní. Mám rozpracované dva texty. -zja29
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AKCE

ZIMA 2022
Skvělé ceny
a kvalitní
servis

Vybírejte
z široké nabídky
zimních pneu

Ať si sněží. Ať si prší.
Ať si mrzne.
Nová WinterContact™ TS 870 P.
Bezpečné řešení navržené v Německu, které
si poradí s jakýmikoli zimními podmínkami.
a dalších značek.

mob.: 736 429 916, e-mail: shotty@shotty.cz, adresa: Rytířská 77, Děčín 3

HUDBA

KAPELA UŽ NENÍ
JEN KONÍČKEM
Ústecká pop-rocková kapela Youlie dokazuje, že má namířeno vysoko. Jejich
songy jako Dáma, Tak stůj, Nalevo nebo Julie si nachází cestu mezi posluchače
velmi snadno a my jsme rádi, že tady u nás vzkvétá takový talent. O Youlii jsme
si popovídali s Klepim, Jirkou, Timmym a Albym. Naživo je můžete vidět 15.10.
v Centru Pivovar.
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Kapela prošla ve svém vývoji různými
změnami, a to v názvech i složení. Od
Downtownu přes Paradox až k nynější
Youlii. Můžeme se s Youlií seznámit blíže
a počítat s tím, že už tu s námi bude déle
nebo je stále nestálá?
Klepi: Jelikož vznik Youlie bylo poprvé, kdy

jsme si všichni řekli, že kapela není pouze
koníčkem, ale prací, dokážu s jistotou její
stálost potvrdit. Předchozí projekty pojem
profesionální kapela viděly hodně z dálky.
Nyní jsou priority kapely, stejně jako cíle,
pevně stanoveny a míříme nikam níže, než
vysoko.

Ještě než tenhle rozhovor vyjde, zahrajete
si v legendárním Klubu 007 na pražském
Strahově, což je pro spoustu nejen
začínajících kapel určitá meta. Kam byste
rádi zamířili dál? Máte nějaký vysněný
klub nebo festival?
Jirka: Koncert v Klubu 007 je pro mě naprosto zásadní. Už jen proto, že na Strahovských
kolejích bydlím a tím pádem se moc těším,
až pod pódiem uvidím mé strahovské kamarády. Je velká čest hrát na místě s tak zajímavou historií, jako je Sedmička. Budeme stát
na stejné stagy jako Vysáči nebo Wohnouti.
Do budoucna bych si rád zahrál v klubu Cross
na Holešovicích a pokud se to jednou poštěstí,
tak i na ústeckém Majálesu.
Alby: Jeden z mých snů je asi RfP v Hradci
Králové. Jestli tam někdy hrát budeme nebo
ne je v nedohlednu, ale věřím, že na většině
klubů a míst, která si každý přejeme, jednou
hrát budeme.
Od loňského roku koncertujete se zpěvačkou Vanesou Jančovou a vypadá to,
že tahle spolupráce funguje skvěle. Máte
v plánu něco měnit nebo už je Vanesa
“vaše”?
Timmy: S Vanesou jsme odkoncertovali
nejvíce akcí a vytvořili single Tak stůj.
V průběhu práce jsme se však shodli, že
máme se zpěvačkou trochu odlišný pohled
na hudbu, kterou chceme dělat. Vanesa
ještě k tomu nastupuje do maturitního
ročníku, což jak z vlastní zkušenosti vím, je

časově a psychicky náročnější ročník. Tyto
dva primární důvody a pár menších faktorů
nás dovedly k tomu, že bude lepší, abychom
se každý vydali svou cestou. Vklad Vanesy
je neocenitelně veliký, ale poslední článek
našeho jádra kapely bude tvořit nejspíše
někdo jiný.
Jste vnímáni jako nová generace českého
pop-rocku. Jak vy sami vnímáte svou
tvorbu? Cítíte se být součástí nějaké
hudební škatulky nebo to neřešíte?
Klepi: Já osobně vnímám naši hudbu jako
lavinu emocí, kterou se snažíme touto cestou
vyjádřit. Nedokážu říci, zda někdy nebude
nejlepší pro vyjádření naší emoce country.
Na druhou stranu pokud se mě někdo na náš
žánr zeptá, odpovím právě rock-pop. Jelikož
tenhle termín se v rámci žánrových definicí
hodí nejvíce.
Timmy: Myslím, že kmen našeho hudebního
stromu je prostě rock, kluci si to nemusí
přiznat, ale nejspíš to tak je. Rock je žánr,
ve kterém se tak nějak prostě shodujeme
a baví nás. Ale mimo rock, každý z naší kapely
poslouchá, miluje a přeci jenom i trochu
vnímá hudbu trošku jinak. Což je strašně
super. Pestrost našich nápadů a možnosti,
kam ten rock posunout nebo ozvláštnit,
je prakticky nekonečno. Určitě mi nevadí
když nám říkají pop-rocková kapela nebo
alternativní rocková kapela. Stejně si myslím,
že jsme ještě docela mladí a nikdy nebudeme
vědět, co složíme za rok, 5 nebo i třeba 10 let.

HUDBA

Jirka: Já osobně považuji Downtown spíš za
předchůdce naší kapely. Tenkrát jsme byli jen
parta kamarádů, kteří dali dohromady několik
coverů a ty hráli na akcích v Ústí nad Labem
bez žádného vyššího cíle. To se změnilo
po založení Paradoxu (později Youlie).
V kapele se nám prostřídalo několik členů,
ale momentální složení Jirka, Klepi, Timmy
a Alby je to pevné jádro, které je tu od začátku a bude až do konce.

Co plánujete do konce roku? A máte
nějaké plány i na rok příští?
Jirka: Začínáme pracovat na jednom
netradičním hudebním projektu, ale více
podrobností budeme moct říct až později.
Příští rok bychom se rádi zúčastnili studentských festivalů a seznámili se s více kapelami,
které by s námi rády pořádaly klubové koncerty.
-es41
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HUDBA
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HUDBA
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AKCE

FESTIVAL
LOREM IPSUM

PIVNÍ SOUTĚŽE

AKCE / HUDBA

15.10. PIVNÍ

ŽIVÁ HUDBA: KAPELA MELODIKUM

DOPROVODNÝ PROGRAM

MIMOŇ ZÓNA, XBOX,

ŠIPKY, STOLNÍ FOTBAL, ...
PARTNEŘI

VÍCE INFO NA WWW.CENTRUMPIVOVAR.CZ

U NÁS NEZMOKNETE...
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AKCE / HUDBA

29.10. 2

support
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A New Chapte

HUDBA

siah
Gaia Me
0:00

Městské kino Benešov nad Ploučnicí
Vstupné 330 Kč v předprodeji, 370 Kč na místě.
Předprodej vstupenek:
Městský úřad Benešov nad Ploučnicí a na www.smsticket.cz
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HUDBA

Mediální partner
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GASTRO

Pro celou rodinu!

Většina léků na vysoký krevní tlak,
cholesterol, bolest a inzuliny
pro všechny držitele PHARMACARD

BEZ DOPLATKU!
Rezervujte si léky

Kosmetika

z eReceptu/ePoukazu

online!

Vedeme
dermokosmetiku
předních značek.

Odkaz v QR kódu nebo
na rezervace.ipcgroup.cz

Všechny
inzulíny
bez
doplatku

Nízké
ceny
antikoncepce

SBÍREJTE BODY

ve věrnostním
programu a získejte
neodolatelné
odměny!
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Bližší informace naleznete na
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NOVÁ
DACIA JOGGER

DOSTUPNÁ I JAKO ECO-G BENZÍN + LPG

JIŽ OD

176 Kč/DEN
s financováním Dacia Easy

7 PLNOHODNOTNÝCH SEDADEL
Nabídka platí do 30. 10. 2022. Reprezentativní příklad Jogger Essential ECO-G 100- 5 míst: cena vozu: 411 000 Kč vč. DPH,
výše úvěru: 369 900 Kč, jednorázová splátka hrazená klientem: 41 100 Kč, úroková sazba: 8,53 %, RPSN: 11,7 %,
1.–47. měsíční splátka úvěru: 4 365,6 Kč, 48. splátka úvěru: 275 370 Kč, 1.– 48. měsíční splátka havarijního pojištění
a povinného ručení: 987 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru: 0 Kč, celková částka k uhrazení: 527 946 Kč, délka úvěru:
48 měsíců, nájezd: 10 000 km/rok. Celková měsíční splátka včetně pojištění 5 353,0 Kč. Denní splátka 176 Kč je vypočtena
jako průměrná denní splátka podle vzorce: (měsíční splátka včetně pojištění, tj. 5 353,0 Kč x 12)/365. Součástí financování
je zdarma Garance Plus na 5 let/ 100 000 km (dle toho, co nastane dříve). Dacia Financial Services znamená financování
poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření
smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoli transakce. Dacia Jogger: spotřeba
5,6–7,8 l / 100 km, emise CO2 118–138 g/km. Uvedené a emise CO2 spotřeby paliva jsou změřeny metodikou stanovenou
dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

Dacia doporučuje

DACIA.CZ

LOUDA AUTO a.s.

Teplická 346, Děčín - Bynov, 405 05
WWW.LOUDA.CZ

GASTRO

Vsaď si u nás na
FORTUNA:LIGU
KURZOVÉ SÁZKY • ČÍSELNÉ LOTERIE

PO–NE 11–23 hod.

/1
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GASTRO
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GASTRO
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GASTRO
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GASTRO

KNIHOVNA

HERECKÉ KURZY
S BÁROU MILOTOVU
SE VRACÍ
I letos nabídne Městská knihovna Děčín dva herecké kurzy pod vedením herečky
Báry Milotové (Šarlatán, Zahradnictví: Rodinný přítel, Božena, Terapie a další).
Loňské kurzy byly velmi úspěšné a i letos je na co se těšit.

Když jsme se bavily naposledy, před
rokem, teprve jste s kurzy v Děčíně
začínala. Letos v nich budete pokračovat.
Co Vás jako lektorku na kurzech nejvíce
baví?
V loni měly kurzy velký úspěch, měla jsem
obrovskou radost z toho, jaké pokroky sami
účastníci kurzů udělali v průběhu jednoho
roku, jak nabírali jistotu, sebevědomí projevu,
jak ztráceli ostych, jak měli z práce radost.
I v letošním roce povedete kurzy dva
- Vědomou práci s hlasem a řečí těla
a Herecký kurz pro děti. Pro ty, kteří se
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s tím ještě nesetkali - co si představit pod
pojmem “vědomá práce s hlasem”?
Kurz se jmenuje Vědomá práce s hlasem
a řečí těla, ale je to vlastně práce na sobě
samém. Snažíme se společně, abychom
cestou hry, asociací, improvizace, práce
s mikrofonem, ale i práce na kameru,
odbourali strach, trému, nejistotu . Kurz je
vhodný pro všechny, kteří se chtějí jakkoli
zlepšit ve svém vystupování, ve svém
verbálním i neverbálním projevu.
Mohou se do kurzu Vědomá práce
s hlasem a řečí těla hlásit i lonští kurzisté

Jste se svými loňskými kurzisty v kontaktu?
Ano, jsme spolu stále v kontaktu, společně
se scházíme, tvoříme... dovolím si říct, už
jako přátelé :)
Jak bude probíhat herecký kurz pro děti?
Herecký kurz pro děti už probíhal v loni,
pracovali jsme hlavně s improvizací,
asociacemi a dětskými hrami na rozvoj
fantazie. Pokud bylo pěkné počasí, trávili
jsme kurzy na terase nebo na Mariánské
louce. Exteriér vnáší nové podněty pro
fantazii, velmi se to osvědčilo. Letos budeme
pracovat v podobném duchu, přibude práce
na mikrofon a kameru.

Od kolika let se k Vám mohou děti hlásit?
Podmínkou je, aby dítě četlo, čili 7 let je věková
spodní hranice. Rozptyl je cca 7 - 10 let.
Bude součástí kurzu i představení pro
rodiče či veřejnost?
Představení pro rodiče neplánuji, práce je
jiná než v dramatické výchově v ZUŠ. Jde mi
především o to, abych v dětech probouzela
potenciál, přirozený projev a schopnost
improvizace. Rodiče se ale překvapení na
závěr kurzu dočkají :)
Jak to máte v současnosti s herectvím
Vy osobně?
Mám hodně pestrou práci, od každého
kousek. Nedávno jsem měla v Praze
premiéru v Divadle MeetFactory, stále se
věnuji prožitkovému vzdělávání pro mládež.
Nějaké další herecké projekty mě v tomto
roce čekají.
-es-

KNIHOVNA

nebo je otevřen pouze pro nově příchozí?
Přihlásit se mohou samozřejmě i lonští
kurzisté, ale my jsme už vloni kurz prodloužili
na dvojnásobek, tak si myslím, že už asi kurz
přenechají novým účastníkům.

Přehled kurzů a přihlašovací formulář on-line: vzdelavani.dcknihovna.cz
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3.10. 10.00 | Přednáškový sál

Cvičení s Míšou
Šetrné dopolední cvičení s Michaelou Schafer Rupp,
rehabilitační trenérkou.

Výstava chodba 3. patro:
KNIHOVNA

Návraty Volyňských Čechů.

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

Výstava půjčovna:

Destigmatizace duševních onemocnění.
Ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví.

Výstava chodba 2. patro:

Zralé víno.

KNIHOVINKA

Fotograﬁcká výstava. Vystavují Jarda Prkno a Jarda Puchta.
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KNIŽNÍ NOVINKA - LILLY LUCAS:

NOVÉ SNY

Když se Elara pohádá s mámou, rozhodne se utéct za babičkou do
Green Valley. V noci ji ale ve Skalistých horách překvapí sněhová bouře
a ona ve snaze vyhnout se obrovskému zvířeti na cestě havaruje.
Naštěstí se objeví Noah, který ji zachrání a odveze tam, kam mířila.
Po sblížení se Elena dozví, že Noahova expřítelkyně leží v kómatu po
autonehodě, kterou si Noah klade za vinu.

3.10. 14.00–16.00 | Počítačová učebna

Počítačová poradna pro seniory
Máte nový notebook nebo mobil? Potřebujete se na něco zeptat?
Naši lektoři vám budou zdarma k dispozici.
Přijít můžete průběžně po celou dobu poradny.

3.10. 17.00 | Přednáškový sál

Jak žít aktivně s artrózou v seniorském věku
Přednáší Jitka Jirušová, fyzioterapeutka, a Markéta Pilařová,
certiﬁkovaná výživová poradkyně.

4.10. 17.00 | Přednáškový sál

Skalní hrady Ústecka
KNIHOVNA

Historie a zajímavosti, tipy na výlety.
Přednáší Bc. Alois Nedvěd. Vstup volný.

5.10. 17.00 | Přednáškový sál

Čchi kung
Nenáročné šetrné cvičení, vhodné i pro seniory.
Přijďte zkusit něco nového, ukázková lekce trenérky Veroniky Kyselkové.

KNIŽNÍ NOVINKA - DAVE GROHL:

VYPRAVĚČ

„Tak jsem napsal knihu.Léta jsem přemýšlel, že to udělám, a dokonce jsem dostal pár pochybných nabídek. Rozhodl jsem se,
že svoje příběhy napíšu, jak jsem to dělal vždycky – vlastní rukou.
Jsou jako píseň, kterou jsem nahrál a nemohu se dočkat, až se o ni
podělím se světem, nebo čtení primitivního deníkového záznamu
ze zašpiněného sešitu.

KNIHOVINKA

www.dcknihovna.cz | www.facebook.com/mekdc
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7.10. 10.00 | Přednáškový sál

Cvičení s Míšou
Šetrné dopolední cvičení s Michaelou Schafer Rupp, rehabilitační trenérkou.

9.10. 15.00 | Dětské oddělení

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

11.10. 17.00 | Přednáškový sál
KNIHOVNA

Vůně květů a listů
– jak je polapit, nezničit a užít si je v likérech nebo sirupech.
Přednáší Jana Vlková, autorka květinových kuchařek a blogu Kytky k jídlu.

12.10. 17.00 | Přednáškový sál

Pachatelé a jejich oběti, aneb,
Když vám do života zasáhne trestný čin

KNIHOVINKA

Ve spolupráci s Probační a mediační službou. Vstup volný.
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KNIŽNÍ NOVINKA - JO WATSON:

FAKT ŠÍLENÁ JAKO JÁ

Frankie Paulsonová je instagramová hvězda, ale když se veřejně
ztrapní rozchodem se svým dokonalým přítelem, všichni sledující
se k ní obrátí zády. Když navíc o vlásek unikne smrti v rozbitém
výtahu, kde se zasekla s dalšími dvěma ženami, nechce nic jiného
než utéct.

14.10. 17.00 | Přednáškový sál

Jak na tvůrčí psaní
Představení knihy Evy Musilové (vydané v nakl. Albatros) za osobní
účasti autorky. Píšete, chcete se zlepšit v kreativním psaním, dát formu svým
zápiskům? Přijďte se seznámit s praktickou knihou, která bude zároveň základem
kurzu Tvůrčího psaní, který budeme otevírat v lednu. Vstup volný.

24.10. 18.15 | Přednáškový sál

Večer reprodukované vážné hudby:
Nejkrásnější české pochody. Připravil a večerem provází Jan Bučina.

KŘÍŽEM KRÁŽEM

Po celý říjen SOUTĚŽ: HLEDÁNÍ V KNIHOVNĚ
Prohlédni si pořádně knihovnu a najdi knihy podle zadání, vyhrává každý!
(pro registrované čtenáře)

AKCE V RÁMCI TÝDNE PRO SENIORY (3.-7.10. 2022)
VSTUP NA VŠECHNY AKCE ZDARMA!
3. 10. Cvičení s Míšou • 3. 10. Počítačová poradna
3. 10. Jak žít aktivně s artrózou • 4. 10. Skalní hrady

KNIŽNÍ NOVINKA - SARA NISHA ADAMS:

KNIHOVNA MALÝCH ZÁZRAKŮ

Objev zmuchlaného seznamu četby, zastrčeného do staré knížky
v knihovně, je počátkem neobyčejné cesty.Seznam knih otevírá
bránu k novým a nádherným světům, od věčných příběhů lásky
a přátelství až k epické cestě chlapce s tygrem přes Tichý oceán a to
právě v okamžiku, kdy Alíša potřebuje uniknout od osobních starostí.

KNIHOVINKA

5. 10. Čchi kung • 7. 10. Cvičení s Míšou
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Program
Po 3. 10. – ne 9. 10. Týden pro seniory

Celý týden, s výjimkou úterý, nabízíme seniorům
speciálně upravené prohlídky zámku bez schodů.
Jednotné vstupné: 70 Kč.

ZÁMEK

Út 4. 10. Krajina ženami požehnaná

18:00 zámecká galerie | Slavnostní zahájení výstavy
velkoformátových fotografií. Pětadvacet žen, které
spojuje především místo kde žijí, se propojily se svým
krajem, aby světu i sobě samým podaly svědectví o
přírodním i lidském bohatství Českého Švýcarska. Jinak,
než je obvyklé…
Vstup volný.
Čt 6. 10. Písňový koncert

17:00 Rohový sál | Přijďte se zaposlouchat
a zavzpomínat. Po dvouleté odmlce opět rozšiřujeme
program Týdne seniorů o Písňový koncert nejen pro
seniory.
Jednotné vstupné: 60 Kč

Halloweenský
karneval
29. října | 14:00
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říjen 2022
So 15. 10. Sváťovo dividlo

16:00 Barokní sál | Loutková pohádka Míša Kulička
v podání Sváti a Alenky Horváthových. | Vstupné: 50 Kč
děti/ 80 Kč doprovod.
So 29. 10. Halloweenský karneval

Výstavy:
Krajina ženami požehnaná
4. 10.–29. 11. 2022 | Vstup volný.

ZÁMEK

14:00 Knihovní sál | Zveme všechny děti na
halloweenskou zábavu. Odpoledne plné soutěží, her
a tance. Přijďte se bát a bavit a hlavně nezapomeňte
strašidelnou masku! Program zajišťuje divadlo VeTři.
Vstupné: 70 Kč děti/ 100 Kč doprovod.

Výstava historických kočárů

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

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

Úniková hra:

Rozpolcený rytíř
Rezervace nutná na
www.zamekdecin.cz
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nabídka programů
děčínského zámku
pro zš a mš
1. Poznáváme historii zámku
Interaktivní prohlídkový program.
2. Pojďme si hrát na zámek
Život hraběcí rodiny pohádkovou formou.

ZÁMEK

3. Vánoční školní program
Tematická prohlídka zaměřená na období Vánoc.
4. Cesta malého dobrodruha
Úkolem dětí je orientace podle mapky,
v zámeckých zahradách objevují nejrůznější
zajímavosti.
5. Cesta malého alchymisty
V této hře dětem přiblížíme svět alchymistů
a hvězdářů na dvoře Rudolfa II.
6. Mozkohrátky
Hry, hádanky, rébusy a cvičení pro lepší paměť.
7. Haptický školní program
Speciální program, který praktickou formou
přibližuje život nevidomých.
8. Zámek jako kasárna
Prohlídka zámku mapující období, kdy sloužil
jako kasárna.

Více informací, kontakt pro objednání na:
www.zamekdecin.cz
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KŘÍŽEM
Z OKOR Á Ž E M

Po roce vás znovu zveme do Ústí nad Labem na hrad Střekov, kde se
opět můžete těšit na den plný zábavy. Své umění předvedou nejen
rytíři z Corvus Milites, ale i bojovníci plně kontaktního boje. O vaše
uši se postarají kapely Kelt a Gorily v mlze. Začátek akce v 10:00,
vstupné dobrovolné.

POZVÁNKA

15.10.
RYTÍŘI NA HRADĚ STŘEKOV
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MLADÁ GENERACE
A LITERATURA

Žijeme v situaci, kdy se životy mladých lidí realizují převážně online, zejména
pak v prostředí sociálních sítí. V posledních letech ovšem nečekaně vzrostl
počet dospívajících, kteří čtou pravidelně a s chutí. Dle statistik svůj volný čas
tráví četbou zhruba dvě třetiny mladších školních dětí a polovina těch starších.
Děčínská knihovna již od roku 2017 nabízí kurzy tvůrčího psaní pro děti
i dospělé pod vedením ústeckého básníka Ondřeje Prchala a zkušené lektorky
Evy Musilové. Kurz je určen pro všechny, kdo si chce zlepšit svůj psaný projev
jak po stránce technické, tak po stránce umělecké.
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Jak jsi se dostal ke čtení?
je to samozřejmě velikánské povzbuzení
Docela oklikou, vlastně až v pozdní pubertě.
a stvrzenka toho, že to možná dělá dobře,
Narozdíl od mých kolegů z bohemistiky,
když je vydán oficiální cestou v dobrém
kteří si už na základce dělali čtenářské
nakladatelství. Ale nijak na tom nelpím,
deníky na Shakespeara a na Goetha, já jsem
podle mě jde především o samotnou tvůrčí
za celých patnáct let pořádně nedočetl ani
činnost, o ten akt psaní, a jestli to někde pak
Honzíkovu cestu nebo Děti z Bullerbynu.
vydají nebo ne, to už je jen literatura.
Ale pak asi v šestnácti, když jsem začal řešit
problémy, které tak běžně dospívající kluky
Absolvoval jsi nějaké kurzy tvůrčího
trápí, byla to paradoxně právě literatura,
psaní? Popřípadě jaký na ně máš názor?
která mi pomohla se s těmihle trablemi
Nikdy jsem podobný kurz neabsolvoval
nějakým způsobem
a přiznám se, že
vypořádat. V té dojsem k tomuto
bě mě ohromně
druhu kurzů pofascinoval třeba roměrně skeptický.
Alexandr Pech (nar. 2002)
mán A bude hůř
Myslím, že dobrého
pochází z Děčína. Letos byl oceněn
od českého underautora z vás neuděv několika literárních soutěží, mj.
groundového spisolá hromadný kurz,
V Hořovicích Václava Hraběte.
vatele Jana Pelce.
ale řekněme, že spíš
vrozená potřeba vyA co tvé autorské
jádřit se a schopAbsolvoval několik autorských čtení
psaní?
nost kritického poa své texty publikoval ve studentských
První básničku jsem
hledu na to, co jste
časopisech nebo v Inku. Mimo psaní
napsal ve školce.
právě napsali. Přesto
se věnuje překladatelství
Pak, asi jako kažsi myslím, že zvláště
z francouzštiny. Žije
dý, jsem spolužačpro dospívající aua studuje v Praze.
kám na prvním
tory to může být
stupni psal veršoskvělá cesta, jak se
vánky o tom, jak
seznámit s lidmi,
bych od nich chtěl
kteří mají stejné
dostat pusu. Potom nic. Až někdy v těch
zájmy, nebo jak proniknout do světa textu
šestnácti jsem začal z nějaké vnitřní potřeby
a literatury obecně.
ventilovat přetlak psát texty, u kterých jsem
cítil, že se mě něco skutečně dotýká. No
V časopisu Ink ti vyšla báseň Tátova, na co
a samozřejmě, přiznám se, myslel jsem,
dalšího se můžeme těšit?
že by na to taky mohly letět holky, nicméTenhle triptych vyšel na konci dubna. Od té
ně jsem byl záhy vyveden z omylu. Nakodoby samozřejmě průběžně píšu a snažím
nec to začalo přerůstat v potřebu a já pose tu poetiku textů dostat zase na trochu jiná
chopil, že jestli můžu něčím být, tak jedině
místa, aby byla schopná ukázat a rozvinout
básníkem.
témata, která mě teď zajímají. Redakce
literárních časopisů obesílám a věřím, že
Plánuješ někdy vydat knihu?
brzy opět něco vyjde.
Mohl bych se tvářit jako nekonvenční
osobnost a tvrdit, že oficiální publikací
Děkuji za rozhovor.
pohrdám, ale lhal bych. Pro mladého autora
-li-
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Na těchto
místech získáte
slevy a další
v aplikaci
Uneeqly

Stáhněte si
Kulturní pas a nemusíte si
utahovat opasek!
Získejte výrazné slevy na vstupném v Německu.
Stačí si stáhnout aplikaci Uneeqly, ukázat na
místě vybraný zážitek a slevu máte v kapse.

www.uneeqly.com | www.elbelabe.eu
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Podzim na vesnici
— Výmlat obilí cepem na mlatě
a jeho čištění na fukaru.

— Mletí mouky na žernovu.

— Stloukání másla.

— Výroba provazů.

— Ukázka zemědělských strojů.

— Točení žentourem.
— Zpracování lnu na mědlici, vochlovací
stolici a spřádání na kolovrátku.
— Sušení ovoce a povídání o tradičních
odrůdách z Českého středohoří.

KŘÍŽEM KRÁŽEM

Muzeum v přírodě Zubrnice Vás srdečně zve na

— Pečení sladkých dobrot.
— Výuka školního krasopisu.
— Stezka, kvízy, hry.

To všechno v neopakovatelné atmosféře podzimních barev s možností využít
vlakové spojení Zubrnické muzeální a výšlapu na Bukovou horu.

15. —16. 10. 2022
Muzeum v přírodě Zubrnice
Zubrnice čp. 74, 400 02
Ústí nad Labem

9—16 h

www.nmvp.cz
muzeumzubrnice@nmvp.cz
#muzeumvprirodezubrnice
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DĚČÍN JE BOŽÍ

FARNÍ SBOR

Již několikátým rokem na těchto stránkách pravidelně informujeme o nabídce
akcí v děčínském evangelickém kostele na Teplické. O podrobnější představení
farního sboru jsme požádali toho nejpovolanějšího, tedy děčínského faráře
Tomáše Matějovského.
Tomáši, mohl bys Děčíňákům přiblížit
něco málo z historie Vašeho společenství?
Začátek evangelictví v našem městě je
datován do roku 1852. Evangelický sbor
koupil faru a v roce 1862 zřídil vedle ní
církevní školu, dnes 1. stupeň Máchovky.
Základní kámen kostela na dnešní Teplické
ulici byl položen roku 1881 a následně byl
kostel v roce 1884 slavnostně otevřen. Po
druhé světové válce připadla fara i kostel
Českobratrské církvi evangelické, jejíž farní
sbor zde působí dodnes.
Co konkrétně občanům města nabízíte?
Především jsou to bohoslužby, dále pak
pravidelná setkání pro děti i dospělé, při
kterých se účastníci dozvědí něco víc o Bohu,
Bibli a víře. Občas zabrousíme i do kultury, to
když se podaří v kostele uspořádat koncert
nebo na faře setkání se zajímavým hostem.
Snažíme se, aby setkání byla „nízkoprahová“,
otevřená pro každého, kdo hledá v životě to,
co člověka v různých směrech přesahuje.
Vaše aktivity probíhají pouze v kostele na
Teplické ul. nebo i v jiných prostorách?
Bohoslužby jsou přes léto v kostele na
Teplické, v zimním období je přesouváme do
vytápěných prostor na faře. Tam se scházíme
i v týdnu s dětmi, mládeží i dospělými.
Spirituální rozměr mají i různá putování.
Například cesta Velikonočním ránem
z Dolního Žlebu na bohoslužby do Děčína.
Cesta na kolech podél Labe od pramene
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k moři nebo bohoslužba v kostele ve Žlebu,
kde právě tento měsíc bude pravidelná
bohoslužba nejen pro horolezce.
V posledních letech celou společnost
zasáhly zásadní události, jako je pandemie a nyní válka v Evropě. Změnilo se
něco i ve Vaší práci?
Za covidu jsme museli provoz v souladu
s nařízeními omezit. Bylo to poprvé v dějinách
naší církve, kdy na bohoslužby nemohli
lidé přijít. Přešli jsme na on-line vysílání,
které trvá i po covidové době. Tak se můžete
k nám na YouTube kanál mrknout i vy. Na faře
v současné době ubytováváme ukrajinské
válečné uprchlíky.
Jak Vás víru hledající člověk může oslovit?
Samozřejmě můžete přijít na bohoslužby, ale
to je pro někoho možná těžké. Ve středu bývá
od 17:00 otevřený kostel, vždy je tam někdo,
kdo se příchozím bude věnovat. Na našem
webu je email. Můžete si domluvit schůzku
s farářem. A nebo přijďte ve středu večer na
pivo do Bodenbachu.
Líbí se Vám slogan města DĚČÍN JE BOŽÍ?
Až příliš prvoplánový slogan o Božím městě
často vzbuzuje rozpaky. Ale neříká nám něco
důležitého? Je to místo k životu, které nám
Pán Bůh dal, abychom tady žili a s vervou
zvěstovali evangelium bez ohledu na hranice,
které si mezi sebou lidé nastavěli.
-pr-
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15. 10. 2022
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od 17:00 hod.

Jedinečná noc
v Hopsáriu Děčín!
Cena 549,- Kč

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

Dopřejte Vašim nejmenším
ZDRAVÉ a ZÁBAVNÉ SAUNOVÁNÍ!
Kultura saunování je součástí návyků
zdravého životního stylu.
Saunování je zajištěno v separátní sauně Relax klubu
mimo veřejnost pod odborným vedením.
E: skolaplavani@aquaparkdecin.cz
M: (+420) 774 329 175
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BK KVIS
PARDUBICE

8.10.

ERA BASKETBALL
NYMBURK

ST | 18:00

SO | 18:00

19.10.

ST | 18:00

SK SLAVIA
PRAHA

30.10.

NH OSTRAVA

NE | 18:00

SPORT

5.10.

Foto: Jerry Shack

BOM DĚČÍN:

BOM DĚČÍN

BRANNÁ VÝCHOVA
V DEMOKRATICKÉM DUCHU
Pamatujete si ze školy brannou výchovu? Každý na ni má své vzpomínky, dnes
už ji však ve škole potkáte jen minimálně. Ale co když by na ni vaše děti mohly
chodit pravidelně a navíc by je to opravdu bavilo? Branný oddíl mládeže Děčín
nabírá nové členy celoročně, tak to můžete třeba i jen vyzkoušet. O oddílu jsme si
popovídali s jeho zakladatelem Lukášem Tomáškem.
Jak a kdy vznikl Branný oddíl mládeže
Děčín?
Branný oddíl mládeže (BOM) vznikl před 2
lety. Avšak prací s dětmi v podobném duchu
se zabývám už 8 let. Když jsem se v airsoftu
neměl kam posouvat, rozhodl jsem se, že
je na čase předat zkušenosti dalším lidem
(mládeži).
Zabýváte se brannou výchovou dětí
a mládeže “ve vlasteneckém a demokratickém duchu”. Co to znamená? :)
Učíme děti o novodobých dějinách naší
země, o významných postavách naší
historie (čeští vojáci, státníci, apod.),
státních symbolech, celkově o naší zemi.
Demokratickým duchem je myšlena týmová
práce, každý může mít svůj názor (není to
o tom, já jsem velitel, vy nemůžete nic).
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Výcvik se koná pravidelně každé pondělí
od čtyř do šesti hodin odpoledne. Kde se
scházíte a jak takové odpoledne probíhá?
Pokud počasí dovolí, jsme venku, v lese.
Scházíme se v Bynově. Kroužek začíná
nástupem, seznámením s činností, která
bude probíhat. Poté děti vyfasují munici do
airsoftových zbraní, rozdělí se do týmů a jdou
plnit různé taktické úkoly (např. ochrana
osob, taktické formace, boj o základny atd.)
V závěrečné části kroužku probíhá výuka
různých témat (topografie, zdravověda,
taktická příprava, bezpečná manipulace
se zbraní, přežití v přírodě atd.). Když není
hezky, pronajmeme si paintballovou
halu, případně tělocvičnu, kde trénujeme
taktiku CQB (boj v zastavěných oblastech)
a samozřejmě fyzičku, která je u našeho
sportu potřebná.

Už se někdy stalo, že dítě, které prošlo
kroužkem, použilo něco z něho v praxi?
Například první pomoc, sebeobranu
a podobně?
O konkrétním případu nevím,
ale naši členové se hlásí na
vojenskou školu, k policii aj.
A tam věřím, že něco od nás
využijí.
Jaké akce kromě pravidelných výcviků pro děti
a mládež pořádáte?
Každý měsíc děláme přespání
v přírodě přes víkend. Dále
prezentace pro veřejnost
jako jsou dětské dny, dny
otevřených dveří, besedy na táborech. Na
všech těchto akcích si lidé mohou vyzkoušet
naši činnost (střelba, vyzkoušení různých
typů výstroje…). Naší největší akcí je
každý rok tábor, který pořádáme. Tábor je
samozřejmě zaměřen na brannou výchovu,

airsoft a vše, co děláme. Je to vlastně
vyvrcholení roční práce.
Mimo jiné spolupracujete s Krajským
vojenským velitelstvím v Ústí nad
Labem. Co vám přináší tato
spolupráce?
S KVV Ústí nad Labem
spolupracujeme v rámci
POKOSu (příprava občanů
k obraně státu). Přináší nám
to nové možnosti, jak dětem
přiblížit činnost naší armády.
KVV nás navštívilo na táboře,
kde nás seznámili se základy
chemické přípravy a bojové
medicíny (CLS). Mezi další
patří spolupráce s Bohemia Airsoft (což
je jedna z největších firem zabývající se
prodejem vybavení a pořádáním akcí
BOM DĚČÍN

Kolik máte v současnosti členů? A od
kolika let se k vám děti mohou hlásit?
Nyní máme 45 členů, ale nabíráme
celoročně, takže počet se mění :). Na BOM se
může hlásit každý, komu je 8 a více let.

okolo airsoftu). Tato firma nás podporuje
materiálním vybavením na tábory, poskytuje
slevy na vybavení. Dále působíme jako
přidružený oddíl v BOČR (Branné oddíly ČR).
Za všechny tyto spolupráce jsme moc vděční.
-es-

Branný oddíl mládeže Děčín

Adresa: Kamenická 627/117 Děčín II 405 02 | www.bomdc.cz
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TIP NA VÝLET

CIKÁNSKÝ DŮL
A SLOUPSKÉ
SKALNÍ MĚSTO

ZÁBAVA

Podzimní výlety barevnými lesy s posledními záchvěvy hřejivého sluníčka máme
moc rádi. Procházka, objevování a pak teplá polévka nebo čaj někde v místní
hospůdce - to je značka ideál. Pojďte s námi objevit Cikánský důl a skalní město
u Sloupu v Čechách.
Cikánský důl se nachází nedaleko Sloupu
v Čechách, nejlépe se sem dostanete z parkoviště U Sedmi trpaslíků. Jedná se o zhruba
600 metrů dlouhou rokli, která vybíhá z Dobranského potoka mezi Janovem a sloupskou skalní poustevnou. Údolí je po obou
stranách lemované pískovcovými skalami
s několika nevelkými převisy a jeskyňkami.
Zhruba 300 metrů od parkoviště po modré
značce se nachází Malá cikánská jeskyně.
Tvoří ji protáhlá, asi 15 m široká a 3 až 6 m
hluboká klenutá prostora, jejíž strop podpírají dva štíhlé pilíře. Jeskyně byla zřejmě
vytvořena kolem roku 1756 těžbou brusného písku pro první sloupskou zrcadlárnu.
Velká cikánská jeskyně, která se nachází
o kus dál, se otevírá asi 15 m širokým
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a přes 3 metry vysokým portálem, za nímž
pokračuje poměrně rozlehlá prostora
s plochým stropem bez podpůrných pilířů
do hloubky kolem 28 metrů. Tato jeskyně
je pravděpodobně z větší části přirozeného
původu, i když lidská práce je tu znát.
Pokud budete mít chuť na delší procházku,
pak zamiřte do Sloupského skalního města.
I sem lze vyrazit od parkoviště U Sedmi trpaslíků, a to po zelené trase. Projdete kolem
rozhledny Na Stráži a pak už vzhůru do skal.
Můžete zvolit několik tras a prohlédnout si
Švédskou jeskyni, Jezevčí díru, Samuelovu
nebo Brýlařskou jeskyni a k tomu spoustu
vyhlídek a skalních útvarů.
-zja, es-

ZÁBAVA

Osobně výlety testujeme
a hledáme pro vás ty nejlepší!
SAMUELOVA JESKYNĚ

Jeskyni, původně nazývanou Špičatý kámen, vyhloubil do pískovcového skalního masivu na počátku 18. století sloupský rodák
a poustevník Samuel Görner. Najdete zde několik místností, skalní
okna, schody a také překrásný výhled do okolí z vršku skály.
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Kutná Hora se řadí k nejzachovalejším středověkým hornickým městům. Během 14. a 15. století byla se svými asi 10.000 obyvateli druhým největším městem v Čechách. Při zápisu Kutné
Hory na seznam UNESCO (1995) se k ní přidal i nedaleký cisterciánský... (TAJENKA).
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