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SRPNOVÝ ÚVODNÍK
Milí Děčíňáci,
jmenuji se Ladis Zeman, jsem stejně jako vy z Děčína a živím se tím,
že natáčím produktová a reklamní
videa, to vše v oblasti akčních sportů.
Také mám na svědomí dva dokumentární filmy.
Díky své práci jsem se dostal do
všemožných míst, jak u nás v České republice, tak po celém světě. A na co jsem
při mém toulání mimo
domov přišel? V Děčíně
se zkrátka žije dobře
a každým rokem je to
lepší a lepší. Přírodu tu
máme na dosah ruky
a je třeba si toho
patřičně vážit, sednu
na kolo a za pár minut
mě obklopují lesy
Děčínského Sněžníku,
kde
mimochodem
natáčím většinu svých
videí. Kola, auta, motorky až po produktová
videa stolních her, to
všechno se dá natočit v úseku od Maxiček
po Drážďanskou vyhlídku, nic víc ke své
práci prakticky nepotřebuji.
Samozřejmě každé město má své mouchy,
ale člověk musí mít v životě radost z maličkostí, jako mít možnost zajít si na dobrou kávu a o víkendu na dobrou snídani.

Doporučil bych třeba skvělé bagely v kavárně ,,Kafe na mapě", poctivé kváskové
chleby z Danina pekařství nebo dokonalé
dorty z Norden cakes. Takových šikovných
lidí ve všemožných oborech tu máme
spousty a já jim děkuji, že nám život
v Děčíně dělají příjemnější. I já bych chtěl
přispět trochou do mlýna. Proto když jsme
vybírali místa, kam pojedeme s naším
novým dokumentárním filmem, který jsem
natočil o Liborovi Podmolovi (na další straně se dozvíte více) - domácí půda byla jasná
volba. Rozhodování bylo o to lehčí, když je možnost promítat přímo na
našem děčínském zámku.
Pište si tedy prosím
do kalendáře 4. - 5.8.
2021, 21 hodin, Letní
kino na děčínském
zámku - Besední show
vedená přímo Liborem
Podmolem společně
s promítáním dokumentárního
filmu
,,Cesta je cíl", který mapuje jeho cestu po těžkém zranění až na
start nejtěžšího závodu světa - Rallye Dakar.
Děkuji za pozornost a doufám, že se vidíme
na zámku :).
Ladis Zeman
tvůrce dokumentárních filmů a videí
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EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR:

LIBOR PODMOL
A JEHO CESTA

Lety ve výškách i tvrdé dopady. Tak nějak vypadá život českého freestyle
motocrossového závodníka Libora Podmola, který má na kontě řadu titulů ze
světových pohárů a neustále se snaží posouvat své možnosti. To také dokázal
svým posledním počinem, kdy se vydal ve stopách svého otce a zúčastnil
se závodu Rallye Dakar. Nejen závod byl zmapován ve velice osobním
dokumentu, na kterém Podmol spolupracoval s děčínským rodákem Ladisem
Zemanem. Ten si stoupl během závodu za kameru a společně dali vzniknout
dokumentu Cesta je cíl. V současné době se oba tvůrci věnují tour po českých
kinech, kde pořádají vedle projekce filmu i besedy, na kterých nechybí ani
Podmolova dakarská motorka. U nás bude projekce probíhat po dva dny, a to
4. a 5.8. V rozhovoru jsme vyzpovídali oba dva protagonisty.
LIBOR PODMOL
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Freestyle motocross je kromě jiného
definován jako "velice nebezpečný
sport, při němž často dochází ke
zranění". Jak jste se dostal k tomu,
že jste začal létat s motorkou ve
vzduchu?
Můj otec byl motorkář, a tak bylo nějak
přirozené, že jsem osedlal motorku i já.
Od 10 let jsem tak začal jezdit klasický
motokros. Skoky mě vždycky bavily. Vždy po

tréninku jsme s klukama na skocích jen tak
blbli a poté na závěrečném skoku dětských
závodů pouštěli ruce a tak, abychom získali
srdce našich 12letých fanynek... To byly
asi počátky mého freestylu. Když mi bylo
19, opustil jsem klasický motokros a začal
se věnovat naplno novému sportu, který
dostal jméno freestyle motocross.
Zranění jsou velkou součástí vaší
motocrossové kariéry... Naposledy
to byly zlomeniny obou nohou po

Na svém kontě máte mnoho
prvenství - první neamerický
vítěz X-Games, vymyslel jste trik
Surfer Flip a jste také historicky
prvním freestyle motocrossovým
účastníkem Rallye Dakar. Co vás
k účasti v závodu přivedlo?
Rád v životě zkouším různé věci, když si to
nevyzkoušíme teď, jiná šance už asi nebude.
Živil jsem se motorkama posledních
15 let. Dakar je závod o kterém se říká,
že je ten nejdrsnější, nejnebezpečnější
a nejznámější závod světa. Nechtěl jsem,
aby až mi bude třeba jednou 60, litovat, že
jsem si ten Dakar nezkusil zajet. Startoval
na něm Táta, nedokončil a než ho zkusil
znovu, tragicky zahynul při autonehodě. Tak
jsme si řekl , že to jméno Podmol za nás oba
dovezu do cíle...
Jaký to byl pocit jet po stopách svého
otce?
Často jsem na něj vzpomínal a snažil
si představit, jaké pocity asi on na rally
prožíval. Občas jsem se jen tak za jízdy
podíval na nebe a usmál se na něj...
V rozhovorech ohledně Rallye Dakar
jste uváděl, že jste během závodu

volal své ženě a říkal jí, že "tohle
už nikdy". Přesto chcete jet závod
znovu. Proč?
Protože jsem chlap a zřejmě si chci furt něco
dokazovat. Ženě jsem volal 4. den poté,
co jsem zažil hodně pádů, technických
problémů a začátečnických chyb. 4. den
jsme také dávali masáž srdce jednomu
z nás při závodě, a to mě také psychicky
zasáhlo. 2. polovina Dakaru už pro mě byla
mnohem lepší, začal jsem jezdit chytřeji,
dosahovat lepších výsledků, začínalo mě
to i bavit... A uvědomuju si, kolik jsem tam
nabral zkušeností. Tak bych je chtěl zkusit
použít. Mám pocit, že bych tam měl jet
prostě znovu a tak jedu...

TÉMA MĚSÍCE

závodě na MS v Mnichově v roce
2019. I přesto jste ještě v nemocnici
řekl, že vás ten pád z nějakého
důvodu udělal šťastným... V jakém
smyslu?
Určitě jsem nebyl šťastný, že jsem si
zlomil nohy... Spíš ze mě v tu chvíli spadl
tlak, který jsem na sebe vyvíjel. Už jsem
nemusel nikam spěchat, nic řešit... A v tu
chvíli jsem ještě netušil, jak moc blbě
mám ty nohy polámané. Ale popravdě,
když já slyším sám sebe v nemocnici říkat
tohle, moc si nerozumím. Byl jsem asi taky
možná v tu chvíli pod silnýma práškama :).

Momentálně jezdíte po kinech ČR
s dokumentem Cesta je cíl, který jste
vytvořili ve spolupráci s Ladisem
Zemanem. Jaké jsou na dokument
mapující vaši účast na Dakaru
reakce?
Zatím nám lidé v kinech stojí a tleskají, tak
skvělé!
Jak jste na film reagoval vy sám,
když jste ho viděl poprvé?
Rozbrečel mě, je to pro mě hodně osobní
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Představte si 5 chlapů v jednom týmu,
nacpané v jednom autě i s motorkou
a náhradními díly, kteří byli všichni na
Dakaru poprvé a jen dva z nich rozuměli
motorkám... Tak tohle byl náš tým. K tomu,

LADIS ZEMAN

abychom to dotáhli až do cíle, jsme museli
táhnout za jeden provaz a dělat vše, co
bylo v našich silách. Kdybych se pokusil
shrnout náš den na Dakaru, nestačil by
nám jeden výtisk Enteru. Proto jezdíme
s filmem i my s besední show, protože se
spousty zajímavých informací nevešlo ani
do celovečerního dokumentu a přišlo nám
škoda se o naše zážitky nepodělit.

Jak jste se dostal ke spolupráci s Liborem Podmolem?
V lednu roku 2017 jsem se koukal na
reportáž ve zprávách, kde byl Libor, kterého
novináři odchytili na letišti po návratu
z Rallye Dakar. By tam jako divák zjistit,
zda je tento závod věc, co chce v životě
dělat. Vyzval tam všechny potencionální
sponzory, aby se mu v případě zájmu
ozvali a pomohli mu tak na start nejtěžšího
závodu světa - Rallye Dakar. Na to konto
jsem mu napsal, že žádnou miliardovou
firmu nevlastním, ale můžu mu pomoct
tak, že mu jeho cestu zdokumentuju.
Jak náročné bylo natáčení přímo na
Dakaru? V rozhovorech jste uvedl, že
natáčení bylo jen malou částí náplně
vaší práce během závodu...

TÉMA MĚSÍCE

příběh, hlavně část o Tátovi je pro mě
hodně emotivní... Jsem moc rád, že se
Ládisovi podařilo udělat takový pomník
všem Tátům a film, který zachycuje to, o co
se v životě snažím. Šířit dobro.

Co pro vás znamená mít možnost
uvést svůj dokument v Děčíně,
odkud pocházíte a kde nyní také
žijete?
Máme už za sebou zastávku ve Vlašimi,
tudíž domácí půdu Libora a ta atmosféra
byla neuvěřitelná. Z lidí sálala obrovská
energie, kterou jsem nikde jinde nezažil.
Věřím, že v Děčíně to navíc umocní rodina
a kamarádi, kteří film ještě neviděli... :)
-es, zja-
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– LETNÍ KINO NA ZÁMKU

KINO SNĚŽNÍK
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Po

2. 8.

17.30
21.30

Gump - Pes, který naučil lidi žít
film s největší návštěvností nebo náhradní projekce

Út

3. 8.

17.30
21.30

Rozhněvaný muž
Voyagers - Vesmírná mise

St

4. 8.

17.30
21.30

Bože, ty seš hajzl
Libor Podmol - Cesta je cíl

Čt

5. 8.

17.30
21.30

Voyagers - Vesmírná mise
Libor Podmol - Cesta je cíl

Pá

6. 8.

17.30
21.30

Slečna bestie | horor
Králíček Petr bere do zaječích

So

7. 8.

15.00
17.30
21.30

Králíček Petr bere do zaječích
Prvok, Šampón, Tečka a Karel
Večírek / předpremiéra

Ne 8. 8.

15.00
17.30
21.30

Králíček Petr bere do zaječích
Expedice: Džungle
Sebevražedný oddíl

9. 8.

19.00

Gump - Pes, který naučil lidi žít

Út 10. 8.

17.30
20.00

Voyagers - Vesmírná mise
Prvok, Šampón, Tečka a Karel

St 11. 8.

17.30
20.00

Prvok, Šampón, Tečka a Karel
Sebevražedný oddíl

Čt 12. 8.

17.30
20.00

Deníček moderního fotra
Shoky & Morthy: Poslední velká akce

Pá 13. 8.

17.30
20.00

Deníček moderního fotra
Shoky & Morthy: Poslední velká akce

So 14. 8.

15.00
17.30
20.00

Luca
Deníček moderního fotra
Free Guy

Ne 15. 8.

15.00
17.30
20.00

Luca
Deníček moderního fotra
Muž se zaječíma ušima

Po 16. 8.

19.00

Jan Werich: Když už člověk jednou je… / dokument

Po

Okupace
Muž se zaječíma ušima

St 18. 8.

17.30
20.00

Marco
Shoky & Morthy: Poslední velká akce

Čt 19. 8.

17.30
20.00

Výbušnej koktejl
Reminiscence

Pá 20. 8.

17.30
20.00

Večírek
Výbušnej koktejl

So 21. 8.

15.00
17.30
20.00

Tlapková patrola ve filmu
Večírek
Reminiscence

Ne 22. 8.

15.00
17.30
20.00

Tlapková patrola ve filmu
Večírek
Výbušnej koktejl

Po 23. 8.

19.00

Respect

Út 24. 8.

17.30
20.00

Respect
Marco

St 25. 8.

17.30
20.00

Deníček moderního fotra
Prvok, Šampón, Tečka a Karel

Čt 26. 8.

17.30
20.00

Respect
Zátopek

Pá 27. 8.

17.30
20.00

Zátopek
Candyman / horor

So 28. 8.

15.00
17.30
20.00

Dračí země
Zátopek
Candyman / horor

Ne 29. 8.

15.00
17.30
20.00

Dračí země
Zátopek
Reminiscence

Po 30. 8.

19.00

Okupace

Út 31. 8.

17.30
20.00

Zátopek
Shoky & Morthy: Poslední velká akce

KINO SNĚŽNÍK

17.30
20.00

– KINO SNĚŽNÍK – KALENDÁŘ PŘEDSTAVENÍ

Út 17. 8.
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Na večírku se postupně scházejí bývalí spolužáci. Toto setkání by se
pravděpodobně neslo v duchu lehkého škorpení a nostalgických vzpomínek,
jenže místo dalšího spolužáka zazvoní u dveří podomní prodavač a přinese
nečekanou zprávu o kamarádovi, který už nikdy nedorazí. Účastníci večírku se za
ním společně vydávají autobusem. Během cesty se ukáže, že mluvit o skutečných
pocitech je mnohem složitější, než se zdá. Režisérský debut Michala Suchánka
po dlouhém čekání konečně míří do kin. Suchánek natočil film během loňského
léta a díky lockdownu mohl strávit dostatek času na střihu a postprodukci.
Sraz bývalých spolužáků přináší vždy řadu zajímavých situací, které se už před
lety Michal Suchánek rozhodl sepsat do scénáře divadelní hry. Nyní na jejím
základě vystavěl filmový scénář a pasoval se do role režiséra celovečerního filmu.
V hlavních rolích se objeví například Jiří Langmajer, Tatiana Dyková, Marek Taclík,
Karel Roden a další. „Sešla se tady mimořádně silná parta a dělali jsme na něčem,
co pro nás všechny bylo mimořádně zajímavé a zároveň nové. Takže by to mohlo
být zajímavé a nové i pro diváky v kinech,“ řekl Jiří Langmajer, představitel Jiřího
Hrda, v jehož novém domě se odehrává onen večírek bývalých spolužáků.
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ZÁTOPEK KONEČNĚ
DOBĚHL DO KINA
O filmu Zátopek už se mluví poměrně dlouho. Loni měl mít svou premiéru
na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, ale kvůli pandemii
coronaviru byla premiéra odložena. Až teprve letos v červnu byl vydán první
trailer k filmu a nyní se Zátopek konečně dostává do kin.
Boj nejen na atletickém oválu
Děj filmu Zátopek začíná v pohnutém
roce 1968. Australský rekordman Ron
Clarke právě navzdory očekáváním
promarnil pravděpodobně poslední šanci
na olympijskou medaili, když během
klíčového závodu utrpěl vážný zdravotní
kolaps. Následně propadne pochybám
o smyslu vlastní kariéry. Nakonec se

rozhodne vydat za legendárním běžcem
Emilem Zátopkem, jehož od začátku
bezmezně obdivuje.
Příběhová linka rozhovoru Rona Clarka
s Emilem Zátopkem nás retrospektivně
vrací do stěžejních momentů atletova
sportovního i soukromého života.
Dohromady se spojuje v komplexní portrét

„Chtěli jsme udělat Emila i Danu s lehkostí.
V příběhu, který má humor i emoci,“ uvedl
režisér, producent a spoluautor scénáře
David Ondříček. „Od počátku jsem si
přál, aby nebyl zatěžkaný ostychem nebo
přehnanou úctou k Emilu Zátopkovi.
A jak jsem ho poznával prostřednictvím
všeho, co jsem se o něm dozvídal, jsem
přesvědčený, že právě přehnanou úctu by
si nepřál,“ dodal režisér.
Herci prošli náročným sportovním
tréninkem
V hlavních rolích manželů Zátopkových se
představí Martha Issová a Václav Neužil,
kteří se museli na roli připravit fyzicky
i duševně. Issová se například naučila

házet oštěpem a Neužil trénoval na
kratších tratích. „Musel jsem se pokusit
najít Emila v sobě. Když se na to podívám
zpětně, myslím, že David Ondříček ve
mně styčné body s Emilem viděl dřív
než já sám,“ popsal herec. Issová dodala,
že se během natáčení cítili jako přátelé
známého páru. Herečka na svých filmových
sportovních výkonech spolupracovala
s českou oštěpařkou Barborou Špotákovou
a trenérem Rudolfem Černým.
„Martha je vynikající svěřenec. Je šikovná,
zodpovědná a taky poslušná. Ve volném
čase si našla Danu Zátopkovou a kouká
na videa. Teď přinesla jedno z olympiády
v Londýně v roce 1948. I vývoj tam je, jak
Dana házela,“ uvedl pro server iROZHLAS.
cz atletický trenér Rudolf Černý během
natáčení v dubnu roku 2019. Své si
odběhal i Václav Neužil. „Taky poctivě
běhá. Viděla jsem ho a musím říct, že
běhá skvěle. Měla jsem z toho velkou
radost. Začíná se mi zdát, že se do Emila už
přetransformovává, že už si trochu myslí, že
je Zátopek,“ řekla Issová během tréninků.

KINO SNĚŽNÍK

muže, jenž neztrácí tempo ani poté, co
jeho poslední závod skončí a dokáže
bojovat nejen na atletickém oválu. Příběh
o přerodu neduživého chlapce v muže,
který na Olympiádě v roce 1952 získal tři
zlaté medaile a zároveň ve všech těchto
disciplínách dosáhl světových rekordů, se
stal legendou o nezlomné síle vůle, která
dodnes inspiruje tisíce sportovců po celém
světě. Film Zátopek je však také příběhem
osudového setkání a celoživotní lásky dvou
lidí, kterou nedokázaly zlomit ani sportovní
nebo životní prohry. Film vznikl za osobní
podpory paní Dany Zátopkové, olympijské
vítězky a ženy, po jejímž boku strávil
fenomenální atlet celý život.

Snímek Zátopek patří k nejdražším
filmařským počinům v Česku. Rozpočet
podle Ondříčka navýšila zejména cena
dobových kostýmů, sportovního náčiní
nebo vytváření dávno změněných areálů.
V Kině Sněžník bude film k vidění od 26.8.
-Falcon,iRozhlas,red-

OBJEDNÁVEJ
ON-LINE

V NAŠEM
E-SHOPU

KINO SNĚŽNÍK

KINO SNĚŽNÍK

Aktuální program si prosím vždy předem ověřte na www.kinosnezik.cz.
Prosíme mějte u sebe při návštěvě kina roušku.

SPACE JAM: NOVÝ ZAČÁTEK

1. 8. | ne /15.00/

RODINNÝ / ANIMOVANÝ / KOMEDIE

USA / 2021 / premiéra / 115' / dab. / 130,- Kč, děti 110,- Kč. Vítejte ve
Space Jamu! Šampión NBA a globální ikona LeBron James se vydává na epické
dobrodružství po boku slavného Bugs Bunnyho v novém celovečerním filmu „Space
Jam: Nový začátek“. Režie: M. D. Lee. Hrají: LeBron James, D. Cheadle, K. Davis, aj.

ROZHNĚVANÝ MUŽ | AKČNÍ / THRILLER

1., 3. 8. | ne, út /17.30/

USA, Velká Británie / 2021 / premiéra / 119' / 15+ / tit. / 130,- Kč
Jaké tajemství skrývá nová posila bezpečnostní firmy? Kdo je vlastně tajemný
H. a jakou má minulost? Tohle bude pro Los Angeles dlouhá noc... Režie: G. Ritchie.
Hrají: J. Statham, S. Eastwood, J. Hartnett, H. McCallany, aj.

TOTAL RECALL (1990) | AKČNÍ / SCI-FI / THRILLER

1. 8. | ne /21.30/

USA / 1990 / 113' / tit. / 120,- Kč. Total Recall z roku 1990 patří svým nadčasovým
a originálním zpracováním dodnes k nejdůležitějším pilířům žánru sci-fi.
Po 30 letech od premiéry se nyní film vrací v digitálně restaurované verzi
ve 4K rozlišení. Režie: P. Verhoeven. Hrají: A. Schwarzenegger, R. Ticotin, aj.

GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
RODINNÝ

2., 9. 8. | po /17.30/ po /19.00/

ČR / 2021 / premiéra / 93' / 140,- Kč. On vlastně každý pes je v sobě tak trochu
toulavý do té doby, než najde své štěstí, a to štěstí pes najde jenom s člověkem.
Můj příběh je o hledání psího štěstí a také o překážkách a pastech na cestě k tomu
správnému člověku. Režie: F.A.Brabec. Hrají: B. Polívka, E. Holubová, I. Chýlková, aj.

– LETNÍ KINO NA ZÁMKU

TV A IN
www.starnet.cz

•
•
•
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router – 1 Kč

VOYAGERS - VESMÍRNÁ MISE
SCI-FI / THRILLER

3., 5., 10. 8. | út /21.30/ čt, út /17.30/

USA / 2021 / premiéra / 108' / 12+ / tit. / 120,- Kč
V roce 2063 Zemi sužují nemoci a sucho. Šanci na záchranu lidstva vidí vědci
v kolonizaci jedné vzdálené planety. Ze Země odstartuje raketa se speciální misí.
Režie: N. Burger. Hrají: T. Sheridan, Lily-Rose Depp, F. Whitehead, aj.

KINO SNĚŽNÍK

BOŽE, TY SEŠ HAJZL | KOMEDIE / DRAMA

4. 8. | st /17.30/

Německo, Belgie / 2020 / premiéra / 99' / 12+ / dab. / 120,- Kč
Co dělat, když zjistíte, že už vám v životě nezbývá tolik času? Budete jako chudinka
brečet v koutě a čekat na zázrak, anebo to nejlepší z vašeho plánovaného života
vměstnáte do těch posledních dní? Režie: A. Erkau. Hrají: S. Irslinger, T. Schweiger, aj.

LIBOR PODMOL - CESTA JE CÍL | DOKUMENTÁRNÍ

4., 5. 8. | st, čt /21.30/

ČR / premiéra / 60 min + beseda / LIBOR PODMOL v dokumentu LADISE
ZEMANA míří ve spolupráci s Kinem Sněžník k nám do letního kina na zámku
v Děčíně! 4.8. a 5.8. večer bude na programu projekce dokumentu CESTA JE CÍL
za účasti Libora Podmola. Autogramiáda, Libor a jeho motorka - to chceš!

SLEČNA BESTIE | HOROR

6. 8. | pá /17.30/

USA / 2020 / premiéra / 102' / 15+ / tit. / 120,- Kč
Kdyby Slečna bestie byla normální horor o řádění sériového zabijáka, roztomile
naivní studentka Millie (Kathryn Newton) by se s velkou pravděpodobností stala
jednou z jeho prvních obětí. Režie: Ch. Landon. Hrají: V. Vaughn, K. Newton, aj.

KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH

6., 7., 8. 8. | pá /21.30/
so, ne /15.00/

RODINNÝ / KOMEDIE / DOBRODRUŽNÝ

USA / 2020 / premiéra / 93' / dab. / 130,- Kč, děti 110,- Kč
Ve filmu Králíček Petr bere do zaječích se vrací roztomilý a všemi oblíbený králičí
lump Petr. Bea, Thomas a králíci jsou teď něco jako rodina. Režie: W. Gluck.
Hrají a hlasy v originále: R. Byrne, D. Gleeson, D. Oyelowo, aj.

– LETNÍ KINO NA ZÁMKU
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7., 10., 11., 25. 8. | so /17.30/
út /20.00/ st /17.30/ st /20.00/

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
KOMEDIE

KINO SNĚŽNÍK

ČR / 2021 / premiéra / 115' / 12+ / 140,- Kč. Film „Prvok, Šampón, Tečka
a Karel“ natočil podle svého stejnojmenného knižního hitu režisér Patrik Hartl.
Čtyři kamarádi vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi středního věku tím,
že se rozhodnou plnit odvážné úkoly. Režie: P. Hartl. Hrají: M. Pechlát, D. Švehlík, aj.

EXPEDICE: DŽUNGLE

8. 8. | ne /17.30/

DOBRODRUŽNÝ / RODINNÝ / KOMEDIE

USA / 2021 / premiéra / 127' / dab. / 130,- Kč, děti 110,- Kč
Zcela nový film studia Disney Expedice: Džungle, inspirovaný slavnou atrakcí
v zábavním parku Disneyland, je dobrodružnou výpravou do amazonské džungle.
Režie: J. Collet-Serrac. Hrají: D. Johnson, E. Blunt, aj.

SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL

8., 11. 8. | ne /21.30/ st /20.00/

AKČNÍ / DOBRODRUŽNÝ / FANTASY

USA / 2021 / premiéra / 132' / 15+ / tit. / 130,- Kč
Režisér James Gunn uvádí akční dobrodružství superhrdinů Warner Bros. Pictures
„Sebevražedný oddíl“, těšte se na partu nejdegenerovanějších delikventů světa DC,
kteří umírají touhou zachránit svět. Režie: J. Gunn. Hrají: M. Robbie, I. Elba, J. Cena, aj.

DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
KOMEDIE

12.–15., 25. 7.
čt, pá, so, ne, st /17.30/

ČR / 2021 / premiéra / 97' / 130,- Kč
Nová česká komedie podle stejnojmenného knižního bestselleru Dominika Landsmana. Někdy vás život náhodně dostane do situace, kterou nečekáte, ale musíte se s ní
vyrovnat jako chlap! Režie: J. Haluza. Hrají: J. Mádl, T. Ramba, L. Hejlík, aj.

SHOKY & MORTHY: POSLEDNÍ VELKÁ AKCE
KOMEDIE

12., 13., 18., 31. 8.
čt, pá, st, út /20.00/

ČR / 2021 / premiéra / 103' / 12+ / 130,- Kč
Producenti seriálu #martyisdead z Bionautu ve spojení s mladou producentskou
společností Snake Catcher přicházejí s první ukázkou z nového celovečerního filmu
o dvou kamarádech youtuberech. Režie: A. Fehu. Hrají: J. Štáfek, Š. Kozub, aj.

– LETNÍ KINO NA ZÁMKU

LUCA | DOBRODRUŽNÝ / RODINNÝ / ANIMOVANÝ

14., 15. 8. | so, ne /15.00/

USA / 2021 / premiéra / 100' / dab. / 100,- Kč
Snímek studií Disney a Pixar Luca, odehrávající se v malebném městečku italské
riviéry, vypráví o dospívajícím chlapci, který zažívá nezapomenutelné letní prázdniny
plné zmrzliny, těstovin a vyjížděk na mopedu. Režie: E. Casarosa.

14. 8. | so /20.00/

USA / 2021 / premiéra / 115' / 12+ / tit. / 130,- Kč
Ryan Reynolds hraje bankovního úředníka, který zjistí, že je ve skutečnosti
nehratelnou postavou ve videohře. A tak se rozhodne stát se hrdinou, který přepíše
vlastní příběh. Režie: S. Levy. Hrají: R. Reynolds, J. Comer, J. Keery, L. R. Howery, aj.

MUŽ SE ZAJEČÍMA UŠIMA

15., 17. 8. | ne, út /20.00/

KOMEDIE / DRAMA

Česko / Slovensko / 2021 / premiéra / 104' / 12+ / 120,- Kč
Josef je spisovatel, který jednoho dne získá nečekanou schopnost – mimořádný
sluch v podobě zaječích uší. Ten mu umožňuje výborně slyšet nejenom hlasy dalších
lidí, ale především jejich myšlenky. Režie: M. Šulík. Hrají: M. Krobot, O. Kaiser, aj.

JAN WERICH: KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE…
DOKUMENTÁRNÍ

16. 8. | po /19.00/

/ 2021 / premiéra / 105' / 100,- Kč
Po čtyřech desetiletích od smrti jedné z největších legend českého divadla Jana
Wericha vznikl jeho první velký filmový dokumentární portrét. Režie: M. Šmídmajer,
M. Slunečko. Hrají: J. Werich (a.z.), J. Suchý, Z. Svěrák, aj.

OKUPACE | DRAMA / KOMEDIE

17., 30. 8. | út /17.30/ po /19.00/

ČR / 2021 / premiéra / 97' / 15+ / 120,- Kč
Černá komedie Okupace se odehrává jedné noci v zakouřeném baru, kde charaktery
vlají jako oblaka cigaretového dýmu. Unavený večírek naruší nezvaný host a večer
nabere naprosto nečekaný směr. Režie: M. Pechlát, C. Dobrý, A. Formanová, aj.
= JE VELKÁ ŠKODA TENHLE FILM NEVIDĚT! ENTER DOPORUČUJE :)

KINO SNĚŽNÍK

FREE GUY | AKČNÍ / DOBRODRUŽNÝ

MARCO | DRAMA / KRIMINÁLNÍ

18., 24. 8. | st /17.30/ út /20.00/

KINO SNĚŽNÍK

Dánsko / 2021 / premiéra / 125' / 15+ / tit. / 100,- Kč
Čtrnáctiletého Marca dopadne policie na dánských hranicích ve vlaku z České
republiky. Jak se dostal k pasu pohřešovaného státního úředníka obviněného
ze sexuálního zneužívání? Režie: M. Zandvliet. Hrají: U. Thomsen, Z. Youssef, aj.

VÝBUŠNEJ KOKTEJL | AKČNÍ

19., 20., 22. 8. | čt /17.30/ pá, ne /20.00/

Francie, USA / 2021 / premiéra / 114' / 12+ / tit. / 130,- Kč
Elitní vražedkyně ve stylovém filmovém koktejlu plném akce a zábavy. Karen Gillan
a Lena Headey hrají dceru a matku, které se obě věnují vražednickému řemeslu.
Režie: N. Papushado. Hrají: K. Gillan, C. Gugino, L. Headey, aj.

REMINISCENCE

THRILLER / MYSTERIÓZNÍ / DRAMA

19., 21., 29. 8. | čt, so, ne /20.00/

USA / 2021 / premiéra / 116' / 12+ / tit. / 130,- Kč
Nick Bannister pomáhá svým klientům odemknout ztracené vzpomínky a vést
je napříč temně svůdným světem minulosti. Jeho život se však navždy změní poté,
co přijme novou klientku jménem Mae. Režie: L. Joy. Hrají: H. Jackman, aj.

VEČÍREK | KOMEDIE

7.8., 20.–22. 8. | so, pá, so, ne /17.30/

ČR / 2021 / prem. / 90' / 130,- Kč. Na večírku se postupně scházejí bývalí spolužáci. Toto
setkání by se pravděpodobně neslo v duchu lehkého škorpení a nostalgických vzpomínek,
jenže místo dalšího spolužáka zazvoní u dveří podomní prodavač a přinese nečekanou
zprávu o kamarádovi, který už nikdy nedorazí. Režie: M. Suchánek. Hrají: J. Langmajer, aj.

TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU
ANIMOVANÝ / KOMEDIE

21., 22. 8. | so, ne /15.00/

USA / 2021 / premiéra / 88' / dab. / 130,- Kč, děti 110,- Kč. Asi nejslavnější a
rozhodně nejroztomilejší záchranáři vyrážejí na plátna kin ve svém prvním filmovém
dobrodružství. A bude to pořádná jízda, ostatně co jiného byste mohli od Tlapkové
patroly čekat. Režie: C. Brunker. Hrají: V českém znění: I. Korolová – Veselá, P. Tesař, aj.
= JE VELKÁ ŠKODA TENHLE FILM NEVIDĚT! ENTER DOPORUČUJE :)

RESPECT

BIOGRAFIE / HUDEBNÍ / DRAMA

23., 24., 26. 8. | po /19.00/ út, čt /17.30/

USA, Kanada / 2021 / premiéra / 127' / 12+ / tit. / 120,- Kč
Výjimečný příběh královny soulu, vzestupu hudební legendy Arethy Franklin.
Od jejích počátků, když jako malá zpívala v kostelním sboru, k tomu jak se vypracovala
na mezinárodní super hvězdu. Režie: L. Tommy. Hrají: J. Hudson, F. Whitaker, aj.

ČR / 2021 / premiéra / 130' / 130,- Kč. Výpravný film režiséra Davida
Ondříčka, věnovaný nejen sportovnímu, ale i životnímu příběhu jednoho
z největších světových atletů všech dob, čtyřnásobného olympijského vítěze, Emila
Zátopka. Režie: D. Ondříček. Hrají: V. Neužil ml., M. Issová, R. Mikluš, aj.

CANDYMAN | HOROR

27., 28. 8. | pá, so /20.00/

USA, Kanada / 2020 / premiéra / 91' / 15+ / tit. / 120,- Kč
Pokračování hororu „Candyman" z roku 1992 nás zavede do Chicaga, kde legenda
opět povstane. Kdo vysloví jméno Candyman 5-krát po sobě do zrcadla, přivolá na
sebe monstrum bažící po sladké krvi. Režie: N. DaCosta. Hrají: Yahya Abdul-Mateen, aj.

DRAČÍ ZEMĚ | ANIMOVANÝ

28., 29. 8. | so, ne /15.00/

Mauricius / 2020 / premiéra / 92 min / dab. / 120,- Kč, děti 100,- Kč
Doby, kdy lidé a draci žili společně v míru, jsou již dávnou minulostí. Draci se skrývají
ve vyhnanství a mají zakázáno létat. Jenže mladý stříbrný drak Plamínek už má
takového života dost. Režie: T. Eshed. Hrají: F. Jones, F. Highmore, P. Stewart, aj.

Mimi šéf: rodinný podnik / Atlas ptáků /
Zhoubné zlo / Jedině Tereza / Venom 2:
Carnage přichází / Zbožňovaný a další.
= JE VELKÁ ŠKODA TENHLE FILM NEVIDĚT! ENTER DOPORUČUJE :)

KINO SNĚŽNÍK

ZÁTOPEK | DRAMA / ŽIVOTOPISNÝ 26.–29., 31. 8. | čt /19.00/ pá, so, ne, út /17.30/

Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o.
ve spolupráci s Českým rozhlasem Sever uvádí
v zahradě Českého rozhlasu Sever / Na Schodech 10

6. ročník divadelního festivalu
nejen o Shakespearovi

St

Aki Kaurismäki:
Najal jsem si vraha
20.00

Čt

Bohumil Hrabal:
Pábitelé
20.00

Pá

William Shakespeare:
Zkrocení zlé ženy
20.30

Po

Helmut Kuhl:
Harila aneb
Čtyři z punku a pes
20.00

So

Matúš Bukovčan:
Býk Ferdinand
17.00

Út

William Shakespeare:
Sen noci svatojánské
20.00

So

Ingrid Lausund:
Benefice aneb
Zachraň svého Afričana
20.00

Předprodej a bližší informace:

www.cinoherak.cz

Změna programu vyhrazena.

Místo konání:

Český rozhlas Sever
Na Schodech 10
Ústí nad Labem

poř ádají :

Pořadatelé festivalu Divadelní zahrada jsou
Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o.
a Český rozhlas Sever.

partneři festivalu :

DIVADLO DĚČÍN

DIVADLO DĚČÍN

DIVADLO DĚČÍN

DIVADLO DĚČÍN
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DIVADLO DĚČÍN

DIVADLO DĚČÍN
Elektrizující show, která vás bude svádět barvami, energií a hravostí!
Kabaretní koláž současných a tradičních cirkusových výstupů členů
Cirk La Putyka i výjimečných hostů světových jmen. Hravá performace
v režii Ethana Lawa, stálého člena Cirku La Putyka. Vstupné: 290,- Kč
v předprodeji a 390,- Kč v den konání akce Místo konání: Vnější
nádvoří Teplického zámku. Info na www.dkteplice.cz

AKCE

12.8. | CIRK LA PUTYKA - DK TEPLICE
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DIVADLO DĚČÍN

AKCE
30

19.8. | SLAVNÉ POCHODY - ÚSTÍ N. L.

Promenádní koncert před Severočeským divadlem. Letní program
Severočeského divadla nekončí. Ve čtvrtek 19.8. se můžete zajít
podívat na populární koncert, který bude zahrnovat slavné české
a světové pochody. Uslyšíte skladby od autorů, jakými je J. Strauss,
J. Fučík, Fr. Kmoch a další. Začátek je v 17:00, vstupné je zdarma.
Info na www.operabalet.cz.

GENERÁLNÍ PARTNER MĚSTSKÉHO DIVADLA DĚČÍN

HLAVNÍ SPONZOŘI MĚSTSKÉHO DIVADLA DĚČÍN

DIVADLO DĚČÍN

Kontakt:
Městské divadlo Děčín, Teplická 587/75, Děčín IV, PSČ 405 02
www.divadlodecin.cz, tel. 412 530 630, e-mail: trnka@divadlodecin.cz
Pokladna divadla je přes prázdniny zavřená.

Vážení diváci, každou letní středu na vás čeká u kašny divadla Malé letní divadlo.
Na první zářijový víkend jsme připravili další ročník Festivalu pouličního divadla.
Také u kašny, ale v Křížové ulici. A těšíme se na vás v nové sezóně, vaše divadlo.
Pokud potřebujete další informace, spojte se mezi 8.00 a 14:00 s Lucií Ortovou,
tel.: 412 530 630.

Palčivé téma, které se line napříč posledními dekádami. Ale možná
právě v době covidové je aktuálnější než kdykoliv předtím. Naše
příroda. Jak se toto téma prolíná uměleckým světem a jak na něj
reagují inovativní a nezávislí tvůrci ze střední a východní Evropy? Info
na www.bazaarfestival.cz.

AKCE

27.-30.8. | 7. ROČNÍK BAZAAR
FESTIVALU - PRAHA
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AKCE / HUDBA

Mezinárodní hudební festival
Česká Kamenice – Bad Schandau
Internationales Musikfestival
Česká Kamenice – Bad Schandau

KAMEN!CE
27/8–17/9
2021

FESTIVALCESKAKAMENICE.CZ
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VSTUP ZDARMITAT
FREIER EINTR

27/8–17/9 2021
Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice – Bad Schandau / Internationales Musikfestival Česká Kamenice – Bad Schandau

AKCE / HUDBA

BUTY · BARBORA POLÁKOVÁ · MINUS123MINUT
KLÁRA VYTISKOVÁ · 7KRÁT3 · TERNE ČHAVE · ORAN ETKIN US
IVAN HLAS TRIO · JAMES HARRIES · AMELIE SIBA · AIKO
I LOVE YOU HONEY BUNNY · ADRIAN T. BELL · TEEPEE
JUSTIN LAVASH UK · KATEŘINA STEINEROVÁ & HER SWING
BOYS · TYGROO · THE VALENTINES · SLAM POETRY
20 000 ŽIDŮ POD MOŘEM BOOKIE BAKER CAN · BADFOCUS
THE BROWNIES · MAGDALENA OCHOTNÁ & MANOLI
NATVRE · BBQ · JEHLA · RAY · PŘEHLÍDKA BIGBANDŮ
BUSKING · FOOD FESTIVAL
VSTUP ZDARMITAT
& DALŠÍ!
FREIER EINTR

FESTIVALCESKAKAMENICE.CZ
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AKCE / HUDBA

20.8.
20.8.
20.8.
20.8.

Letní kino Bažantnice Děčín
Letní kino Bažantnice Děčín
od 17 hodin
Letní kino Bažantnice Děčín
od 17 hodin
Letní kino Bažantnice Děčín

JELEN
JELEN
JELEN
JELEN
od 17 hodin
od 17 hodin

+ Žyhadloo
+ Žyhadloo
+ Žyhadloo
+ Žyhadloo

předprodej www.vstupenkadecin.cz a www.ticketstream.cz

17.9.
17.9.
17.9.
17.9.

předprodej www.vstupenkadecin.cz a www.ticketstream.cz
předprodej
a www.ticketstream.cz
od 17 www.vstupenkadecin.cz
hodin
předprodej www.vstupenkadecin.cz a www.ticketstream.cz
od 17 hodin

TŘI
SESTRY
TŘI
SESTRY
+ Eredar
TŘI
SESTRY
+ Eredar
TŘI SESTRY
+ Eredar
+ Eredar
od 17 hodin
od 17 hodin

předprodej www.ticketstream.cz
předprodej www.ticketstream.cz

předprodej www.ticketstream.cz

předprodej www.ticketstream.cz
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KAMENICE OŽIJE

MEZINÁRODNÍM FESTIVALEM

Festival proběhne od 27. srpna do 17. září,
a to jak na Náměstí Míru, tak kolem Domu
Kultury v České Kamenici. „Festival jsme
také rozšířili na několik dalších míst po celé
České Kamenici, kde budou vystupovat
takzvaní buskeři, tedy pouliční hudebníci.
Cílem bylo město po dobu festivalu oživit
a zcela naplnit hudbou,” uvedl organizátor
festivalu Jakub Bureš.
Jak už bylo řečeno, festival prošel několika změnami. Tou nejzásadnější je asi
žánrové rozšíření. Na festivalu se objeví
nejen dechové a bigbandové soubory, ale
i klasické kapely. Diváci se tak letos mohou
těšit například na nesoutěžní přehlídku
big bandů do 25 let, která proběhne 17.
září a dále na spoustu známých kapel
a interpretů jako je například skupina
Buty, Bára Poláková, Kateřina Steinerová &
HER SWING BOYS a další. Ze zahraničních

AKCE / HUDBA

Mezinárodní hudební festival v České Kamenici je tradiční akcí, která každoročné
láká milovníky hudby. V loňském roce se akce kvůli opatřením v souvislosti
s onemocněním Covid 19 bohužel neuskutečnila, ale letos se diváci mohou
těšit na bohatý program. Festival prošel několika změnami, například změnou
vizuálu a jiný je i termín konání. Z tradičního červnového termínu se přesouvá na
konec srpna a začátek září, a tak se máme na konci prázdnin na co těšit.
interpretů pak lze jmenovat například
držitele ceny Grammy Orana Etkina z Izraele, ruského kytaristu Igora Ochepovského
nebo anglického písničkáře Jamese Harrise.
Novinkou je i propojení s tradiční Mariánskou poutí. „Již třetího září se mohou diváci
a posluchači těšit na hudební workshop
pro děti držitele ceny Grammy Orana Etkina a také na swingovou tančírnu, která
proběhne na prostranství u Domu kultury.
Druhý den bude následovat bohatý, zejména hudební program jak na hlavním
pódiu na Náměstí míru, tak u Domu kultury. Ochuzeni nebudou ani příznivci dechové hudby, pro které chystáme koncert
Děčínské dechové kapely a také příznivci
hudby vážné, pro něž bude nachystán program v Kapli Narození Panny Marie,” uvedl
Jakub Bureš. Informace najdete na www.
kamenicefest.cz
-es-
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A NEW CHAPTER
SLAVÍ 10 LET

36

Foto: Vít Šalda

Tenhle rozhovor je tak trochu déjà vu. S JCobem z děčínské kapely A New
Chapter jsme se naposledy bavili loni na podzim, když se kluci těšili na křest
svého alba a oslavu 10 let v klubu Beseda. Jenže jen pár dní před křtem
došlo k uzavření kultury a kapela si na svou chvíli musela počkat. Čekání se
ale nakonec vyplatilo a nově se kluci mohou pochlubit i klipem ke skladbě
V ozvěnách. Ten si můžete pustit na YouTube kanále A New Chapter TV.
Když jsme se spolu bavili naposledy
(říjen loňského roku), bylo to právě
kvůli křtu EP Dopad a oslavě 10 let
výročí kapely. Jenže kvůli opatřením
ke křtu nedošlo. Už máte ale nové
datum i místo. Jaké jsou změny
oproti původnímu termínu?
Jedna změna nemilá a tisíc dalších milých
:). Ta nemilá - bohužel se nepodařilo
vymyslet termín, kdy by mohli na akci
zahrát naši kamarádi z Remedy, což nás
hodně mrzí. Naštěstí se podařilo najít
neméně skvělou náhradu, kterou jsou
borci z F.A.King, se kterýma se v posledních
letech potkáváme - a moc rádi - téměř na
každý druhý akci. Nejzásadnější změnou
je pak rozhodně místo konání. Upřímně,
trochu jsme se báli nechávat křest až
na podzim do klubu. A díky tomu jsme
oprášili jeden ze starších nápadů na
uspořádání open air koncertu v děčínském
Kempu. Tohle místo, který jsme si mezitím

hodně zamilovali, si o to neskutečně
říká. Projdeš branou a v tu chvíli Tě
pohltí letní, dovolenková či festivalová
atmosféra. Přestože jsi celou dobu pod
Novým mostem, vůbec si nepřipadáš jako
někde v centru města. Přivezeme tam na
trávník krásnou velkou stage, úžasnýho
zvukaře a po šestý odpolední to tam na
vás společně s Destroyself a F.A.King
rozbalíme. Od nás se můžete těšit na
hodně netradiční set - nejen svou téměř
dvojnásobnou délkou, ale především
výběrem skladeb reprezentujících všechna
vydaná alba, spoustou nečekaných, ale
i očekávaných hostů a energií, kterou si na
tuhle výjimečnou akci po celý letošní léto
šetříme. Navíc skvělý občerstvení ze strany
Kempu (nečekej žádný osmdesátý léta,
jak je v některých kempech bohužel stále
zvykem), možnost ubytování v chatce či
vlastním stanu, no prostě festival uprostřed
města jako vyšitej. Nenechte si to ujít,
hodně se na vás těšíme!
-es-
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Rogalo
DC
již 6. ročník

Smetanovo nábřeží, Děčín

PROGRAM NA SRPEN
AKCE / HUDBA

1.8.

15.00

Circus Ponorka – jednočlenná show v podání dvorního kytaristy Miro Žbirky

16.00

Vojnar Family band – jeden táta, tři synové a velká společná láska

– Honzy Ponocného.

17.00

k muzice od písní k táboráku po rock.
Eva Vargo – velmi zajímavá a šikovná písničkářka z Litvínova je zároveň
vášnivou cestovatelkou a určitě osobou, kterou si stojí za to poslechnout.

15.00

Bára Zmeková – pianistka, skladatelka a zpěvačka. Tentokrát přijede poprvé

16.00
17.00

Točílas – přitvrdíme populární ústeckou partou mladých chasníků.
Martina a Kristina Barta – zpěvačka, žijící dlouhodobě v Berlíně a její sestra pianistka.

15.8

15.00
16.00
17.00

Gerald James Clark – pohodová muzika jihoafrického kytaristy.
Jokers – pražská pop-rocková pětice.
Jenmy – akustické smíšené duo.

22.8

15.00
16.00
17.00

Idio Idio – ústecká punk-rocková kapela.
Sabrage – pardubická pop-rocková čtveřice.
Toska – litoměřická kapela, u které Vám v paměti zůstanou viset svižné melodie.

29.8

15.00
16.00
17.00

Andrea Šulcová – zajímavá multiinstrumentalistka.
Kronwell – děčínská rocková parta poprvé na Rogalu DC!
Renata Binič – mladá zpěvačka, která si na jeden víkend odskočí z Francie do Čech.

8.8

s celou svojí kapelou.

PRO AKTUÁLNÍ PROGRAM SLEDUJTE FACEBOOK

ROGALO DC

nebo na www.mala-pariz.cz/Rogalo DC.
Projekt Rogalo DC je finančně zajištěn
Statutárním městem Děčín - děkujeme!

Pořádá Malá Paříž z.s. Změna programu vyhrazena.
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DĚČÍN VPŘED
BUDE OSLAVOU UMĚNÍ

40

Dne 21.8. se prostory děčínského muzea rozezní nejen hudbou. Zástupci
kulturních institucí dali hlavy dohromady a společně vytvořili festival, který
oslavuje to, že se opět můžeme těšit ze setkávání s přáteli na koncertech,
v divadlech a podobně. Festival nám přiblížil Jakub Bureš z klubu Le Garage Noir.
Kde se vzal nápad uspořádat festival
v prostorách Zahrady Oblastního
muzea Děčín?
S podobným nápadem koketuje ředitel
muzea Vlasta Pažourek už docela dlouho,
je to celkem dobrý způsob, jak dostat lidi
do té krásné historické budovy se super
expozicemi. V loňském roce to zkusil
kolega Slávek Benda, akce vyšla super
a když přišel Narcis Tomášek s nápadem na
Děčín Vpřed, nějak byla automaticky první
varianta právě muzeum. Zahrada muzea je
celkem neznámý, ale krásný prostor, který
skýtá dostatek soukromí a zároveň není
úplně malý, tak nám umožní uspořádat
i akci většího charakteru, kterou Děčín
Vpřed určitě je.
Během dne se vystřídá hudba s divadlem, poezií i filmem. Lze tak
festival vnímat jako určitý hold
kultuře, která nám byla po dlouhou
dobu odpírána?

Ano, tak to přesně je. Na akci spolupracuje
jak hudební klub Le Garage Noir, tak
Městské divadlo Děčín a také Kino Sněžník.
Zapojeni jsou umělci skutečně z široké
škály oborů - hudebníci, herci, spisovatelé,
stand up komici, básníci. Celý den bude
takovým happeningem na oslavu umění
a umělců samotných, čeká nás opravdu
velmi netradiční odpoledne a večer,
který bude zakončen koncertem Michala
Ambrože a Hudby Praha a promítáním
legendárního snímku Kouř.
A na závěr ještě jedna praktická
otázka. Co zázemí pro návštěvníky?
Bude k dispozici nějaké občerstvení
a podobně?
Jasně, intenzivně pracujeme na tom,
aby na místě byla dobrá nabídka nápojů
a třeba i něco dobrého na zub. V současné
době je podobný servis na akcích
samozřejmostí.
-es-
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www.pivovar-nomad.cz
tel.: +420 770 641 010
Pivovar Nomád
zahájení ve 14 hodin / soutěže pro děti / Tanec salsa pod vedením
profesionálních tanečních mistrů / Mojito bar - barmanský mistr
Petr Konrády / Každý s příjmením Kočka, Micka, Kocourek, ale i
jiných zvířat, pivo na Nomáda zdarma :) dvě pivní novinky /
VELKÉ PŘEKVAPENÍ / Soutěž o nejlepší nakládaný hermelín /
Dobrovolné vstupné - vše pro nadaci Andělé bez křídel
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RECEPT MĚSÍCE

NAMÍCHEJTE SI
SVOU ČERSTVOU
DOMÁCÍ LIMČU
V parných letních dnech není nad pořádné osvěžení. Když dnes přijdete do
jakékoliv kavárny nebo restaurace, v nabídce najdete různé druhy domácích
limonád. Ale jak moc domácí opravdu jsou? Těžko říct. Protože teď máme
sezónu letního ovoce, byla by škoda jej nevyužít. Nejlépe totiž chutná to, co
vám vznikne pod rukama. V článku tak najdete několik receptů na domácí
sirupy, z nichž vytvoříte skvělou letní limču pro každou příležitost.
DOMÁCÍ MALINOVÝ SIRUP
Malinovka patří k nejoblíbenějším
limonádám. Karafa plná malinové šťávy s
ledem, kousky malin a lístky máty potěší
v létě každého, komu ji nabídnete. Jak na
kvalitní malinový sirup?

44

Ingredience:
• 1 kg čerstvých malin
• 500 ml vody
• 1,5 kg cukru krupice
• 8 g kyseliny citronové

Postup:
1. Čerstvé maliny vložte do většího hrnce
a rozmačkejte je.
2. Do hrnce nalijte 500 ml vody a dejte
zvolna vařit. Ovoce zlehka vařte do
úplného rozvaření.
3. Rozvařené maliny propasírujte přes
jemné síto, měl by vám tak zůstat
zhruba 1 litr tekutiny. Pokud je to
méně, dolijte trošku vody.
4. Krystalový cukr mezitím smíchejte
s kyselinou citronovou.

5. Malinovou šťávu opět zahřejte, ale ne
natolik, aby se vařila.
6. Přidejte cukr s kyselinou a pořádně
promíchejte.
7. Sirup takto zahřívejte na 80 °C po
dobu 15 minut a dejte pozor na to, aby
neprošel varem.
8. Ještě horký sirup nalijte do lahví a dejte
do chladu.

RECEPT MĚSÍCE

Postup:
1. Rybíz odstopkujte, omyjte a rozmačkejte.
2. Vložte do hrnce a zalijte vodou tak, aby
byl ponořený.
3. Nechte odležet do druhého dne,
můžete občas trochu promíchat.
4. Rybíz s vodou proceďte přes jemné síto.
Vzniklou tekutinu nalijte do odměrky,
abyste věděli, kolik tekutiny máte
k dispozici.
5. Šťávu zahřejte na zhruba 70 až 80 °C
a přidejte cukr - na každý litr tekutiny
přijde 1,7 kg cukru.
6. Poté přidejte kyselinu citronovou na každý litr tekutiny je to cca 5 g,
u sladšího ovoce to může být až 10 g.
7. Zahřejte sirup na 85 °C a sbírejte
z vršku vzniklou pěnu. Zahřívejte takto
zhruba 15 minut (nesmí projít varem).
8. Ještě horký sirup nalijte do lahví
a uzavřete. Skladujte v chladu a šeru.

Hotový sirup nalévejte na dno
sklenice a dolijte vodou nebo sodovkou. Podávejte s ledem a kousky
malin.
SIRUP Z ČERNÉHO RYBÍZU
Černý rybíz je klasikou českých zahrádek,
která ale nemívá oproti červenému rybízu
příliš široké využití. Pro účely domácího
sirupu je ale ideální. Množství surovin se
v tomto receptu odvíjí od toho, kolik rybízu
máte k dispozici. Tento recept lze využít i na
další druhy ovoce. Platí jen, že čím sladší
ovoce, tím více kyseliny citronové a naopak.
Ingredience:
• Čerstvý černý rybíz (množství libovolné)
• Cukr krystal
• Kyselina citronová

Lahve by měly být vyvařené a čisté,
včetně víčka. Pak sirup vydrží déle,
aniž by se zkazil. Postup pro tvorbu
limonády je stejný jako u malinovky.
Přejeme dobrou chuť a svěží léto :)
-es-
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• PIZZA • INSALATE
• PASTA GNOCCHI • KEBAB DONER

608 349 938

OBJEDNÁVKA A ROZVOZ

OTEVŘENO:
Po - Čt, Ne od 10.00 do 22.00
Pá, So od 10.00 do 23.00

PIZZERIA POD ZÁMKEM
Tyršova 11 | Děčín 1
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LUKRAM s.r.o.
se sídlem v Horním Podluží,
hledá posilu do výrobních týmů:

Operátor/-ka
ve výrobě

Nabízíme:
•

BEZPLATNÝ firemní svoz

•

25 dní dovolené

z Českolipska, Děčínska a Šluknovska

• bonus za aktivní přístup/efektivitu

2.500,- Kč za každý měsíc

• stravenkový paušál 72,-

Kč za každou
odpracovanou směnu

•

2 dny zdravotního volna
za odpracovaný kalendářní rok

• příspěvek 3.600,-

Kč/rok na penzijní připojištění

Zaujala Vás nabídka?
Své životopisy prosím zašlete na emailovou adresu:

prace@

nástupní mzda

22.000,- Kč
(120,-Kč/hod pro 1. tarifní třídu)
mzda po zapracování

až 29.000,- Kč
náborový a stabilizační
příspěvek pro nové operátory

v celkové výši

30.000,- Kč

Požadujeme:
• schopnost jemné manuální práce a dobrý zrak
• práce ve 3-směnném provozu
• týmová spolupráce

@belden.com

DÁLE HLEDÁME:
• Vedoucí linky • Seřizovač
• Směnový mistr
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Již druhý ročník festivalu dobrého jídla a pití pro celou rodinu se bude
konat v Litoměřicích v areálu Výstaviště Zahrada Čech. Jednodenní
festival bude probíhat od 11 do 20 hodin. Součástí akce bude
i Den pro děti a rozloučení s prázdninami. Festival pak proběhne
i v Chomutově, a to 4. a 5.9. s bohatým programem.

AKCE

28.8. | FAMILY FOOD FESTIVAL
LITOMĚŘICE
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MĚSTO DĚČÍN

Více informací k akcím najdete na

Kalendář akcí 2021 SRPEN
1.8.

Rogalo DC

4.8.

Malé divadelní léto – nádvoří divadla
– Jana Vébrová

5.8.

Dixieland v Růžové zahradě – Old Boys
Pohádky v zoo
– Gabriel a Málinka / Divadlo Na Klice

5. – 6.8.

Cesta je cíl (besední show s promítáním filmu)
– Letní kino na zámku

6.8.

PADLEBOARDING RACE, TANČÍRNA III
/ DANCING NIGHT III, ŽIJEME! – Labské nábřeží

7.8.

Železný knedlík, Dětský triatlon
Kočkiáda v rytmu salsy v Pivovaru Nomád

8.8.
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Malé divadelní léto – nádvoří divadla
– Vojtaano s kytarou

12.8.

Edit Piaf: Dnes nechci spát sama
– Zámek Děčín
Pohádky v zoo
– Tři malá prasátka / Sváťovo dividlo

13.8.

Talk show 7 pádů Honzy Dědka
– Zámek Děčín

MĚSTO DĚČÍN

11.8.

Zoo – večerní prohlídky
14.8.

Gastonův memoriál

13. – 14.8.

Noční prohlídky zámku

14. – 15.8.

Sochaři Děčínu „Maxičky 350 let“

15.8.

Rogalo DC

18.8.

Malé divadelní léto – nádvoří divadla
– recitál Pinky Jane
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19.8.

Pohádky v zoo – Jak se slonovi splnil sen
/ Štěpánčino divadélko

20.8.

Koncert známých děčínských kapel
– Jižní zahrady zámku
JELEN + Žyhadloo – Letní kino Bažantnice

21.8.

Děčínská kotva revival fest
– Letní kino Bažantnice
Běh na podporu Vojenského fondu
solidarity a nadace policistů a hasičů
– Smetanovo nábř.
Děčín vpřed – nádvoří Oblastního muzea Děčín

22.8.

MĚSTO DĚČÍN

25.8.

Rogalo DC
Běh kolem Chmelníku – Konkordia
Malé divadelní léto – nádvoří divadla
– Tomáš Kostka a Iva Šulcová

26. – 28.8.
26.8.

Literární festival Zarafest
www.zarafest.cz/program
Dixieland v Růžové zahradě – Brass Band Rakovník
Pohádky v zoo
– Zvířátka a loupežníci / Sváťovo dividlo

27. – 28.8.
28.8.

Noční prohlídky zámku
Představení kočičí pracky (Činoherák)
– Zámek Děčín
MČR v jízdě pákových drezín
Slavnosti medu a vína – Pivovar Nomád
A New Chapter - 10 let! – Kemp Děčín

29.8.

Rogalo DC
Děčín RUNFEST 2021
– Děčínský půlmaraton a další běhy

Více informací k akcím najdete na
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KŘÍŽEM KRÁŽEM
Sportovní den pro výkonnostní běžce i rodiny s dětmi na Mariánské
louce a Labské cyklostezce. Na programu je kromě půlmaratonu závod
na 5 km, rodinný běh, dětský běh, štafeta dvojic a Nordic Walking
půlmaraton. Prezentace a prodej sportovních potřeb a oděvů. Zábavné
aktivity pro děti. Více info na Jaw.cz

AKCE

29.8. | DĚČÍNSKÝ JAW.CZ PŮLMARATON
POBĚŽTE S NÁMI
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Srpen 2021
čt 5. 8. Dixieland v Růžové zahradě
17.30 Růžová zahrada | K poslechu i tanci tentokrát zahrají děčínští
Old Boys | Jednotné vstupné: 40 Kč.
Čt 12. 8. Edith Piaf: Dnes nechci spát sama

ZÁMEK DĚČÍN

19.30 Jižní zámecké zahrady | Divadelní představení inspirované
knihou Simone Berteaut. | Jednotné vstupné: 390 Kč, vstupenky na
www.ticketportal.cz
Pá 13. 8. Talk show 7 pádů Honzy Dědka
19.30 Jižní zámecké zahrady | Známá televizní talk show, jejímiž
hosty budou Dana Morávková a Marek Taclík.
Jednotné vstupné: 390 Kč, vstupenky na www.ticketportal.cz
Pá + so 13.-14., 27.-28. 8. Noční prohlídky
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 | Zcela nové noční prohlídky nás zavedou
do časů, kdy zámek navštívil slavný skladatel Fryderyk Chopin.
Vstupné dospělí: 220 Kč, děti 160 Kč
Pá 20. 8. Červánek - koncert
19.00 Jižní zámecké zahrady | Koncert děčínské legendy Čevánek.
Host Černý Pepr a taneční studio FRI.DA. | Jednotné vstupné: 150 Kč.
Čt 26. 8. Dixieland v Růžové zahradě
17.30 Růžová zahrada | Řadu dixielandových večerů zakončí kapela Brass
Band Rakovník. | Jednotné vstupné: 40 Kč.

So 28. 8. Bratrstvo kočičí pracky – Činoherák
17.30 Jižní zahrady | Nahlédněme na dobrodružství populární
pětice z perspektivy údajně největších záporáků
v dějinách Mladého hlasatele. | Jednotné vstupné: 300 Kč.

www.zamekdecin.cz
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Připravujeme na září
So 4. 9. Slavnosti vína
ochutnávka vín přímo od vinařů, cimbálová muzika,
stánky s občerstvením.
Čt 9. 9. Chopinovský koncert
Marek Kozák, letošní laureát mezinárodní klavírní soutěže Gezy Andy
v Curychu, jedné z nejprestižnějších a nejobtížnějších klavírních soutěží.
Pá 10. 9. Sprint Dlouhou jízdou
Pořádá Zámek Děčín ve spolupráci s Konkordia Děčín.

SPRINT
DLOUHOU JÍZDOU

slavná one man show, která vás
rozesměje až k slzám. O tom, co dělá
muže mužem a ženu ženou, o rozdílech
mezi nimi, o lásce, partnerství
a vtipně utajených kvalitách obou
pohlaví.

ZÁMEK DĚČÍN

Út 21. 9. Caveman

St 29. 9. Multimediální, hudebně literární večer
soubor špičkových českých a německých hudebníků uvede skladby
L. v. Beethovena a dalších, večer je provázen poezií F. Schillera.

Děkujeme všem příznivcům
a podporovatelům, kteří přispěli k realizaci
nových nočních prohlídek.
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NOVINKY

KNIHOVNA

Procházka

60

s městským
architektem #5
3.8. 16.00

Komenského nám. Děčín

Další, v pořadí již pátá procházka s městským architektem Ondřejem
Benešem, začíná na místě, kde předchozí skončila – na Komenského
náměstí. Okolo kostela Sv. Václava budeme pokračovat
až na Masarykovo náměstí.
Všichni, kterým město Děčín a jeho vývoj není lhostejný,
jsou srdečně zváni!
Ve spolupráci s Kanceláří městského architekta
a Děčínsko-podmokelskou vlastivědnou společností.

KNIŽNÍ NOVINKA - FRANTIŠEK KOTLETA:

UNDERGROUND: REVOLUCE

Svět se ponořil do temnoty, ale Praha City je šťastné město plné neonů
a milionů spokojených lidí. Alespoň to tvrdí zprávy City News. Jenže
i redaktoři všudypřítomného televizního kanálu vědí, že pod povrchem
bublá revolta. Korporace se rozpadají a po mnoha letech se chystají
volby, které přinášejí nejen slovní přestřelky, ale i krev v ulicích.

TVOŘÍME S KNIHOVNOU

JIŽ NYNÍ SE MŮŽETE HLÁSIT DO

NOVÝCH KURZŮ

NA ŠKOLNÍ ROK 2021/22

•
•
•
•
•

Jazykové dopolední i odpolední kurzy různých úrovní (angličtina,
němčina, francouzština, italština, španělština, portugalština,
hebrejština) – sleva pro studující a ZTP
Výtvarné kurzy (knihvazačství, keramika, šití, výtvarka
pro děti, animace)
Hudební kurzy (individuální i skupinová výuka,
různé hudební nástroje)
Počítačové kurzy a kurzy účetnictví
NOVĚ: cvičení pro seniory na terase knihovny
(v případě špatného počasí uvnitř)

KNIHOVNA

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS TRADIČNÍ KURZY
+ NABÍDKU OBOHATILI O NĚKOLIK NOVINEK:

Přehled kurzů a přihlašovací formuláře najdete na:
www.dcknihovna.cz v sekci Vzdělávání

BRIDGERTONOVI: NEVHODNÝ NÁVRH

Sophii Beckettové se nikdy ani nesnilo, že se jí podaří vklouznout na
vyhlášený maškarní ples lady Bridgertonové, natož se tam seznámit
s „krásným princem“. Přestože je dcerou hraběte, zlá nevlastní matka
ji coby nemanželského potomka odsoudila do role služebné a zachází
s ní jako s otrokyní.

NOVINKY

KNIŽNÍ NOVINKA - JULIA QUINN:
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ZARAFEST:
ŽIVÉ PROPOJENÍ
ČTENÁŘE A AUTORA

62

Literární festival Zarafest má v Děčíně dlouhou tradici. Každým rokem sem
přijíždí mnoho zajímavých hostů z různých koutů republiky i ze zahraničí
a diváci se tak každoročně mohou těšit na velký, nejen literární zážitek.
O festivalu jsme si popovídali s jeho organizátorkou Alicí Prajzentovou.
Literární Zarafest se v Děčíně
koná nepřetržitě už od roku 2001,
přesto je pro někoho možná trochu
neprozkoumanými vodami. Jak
byste jej jako organizátorka popsala?
Zarafest je třídenním literárním a kulturním
setkáním, které není jen lokálního
charakteru. Většinou se jej účastní autoři
z celé republiky, míváme ale i zahraniční
hosty (např. ze Slovenka, Rumunska,
Německa atd.). Autorská čtení, prezentace
nakladatelství a literárních projektů se
střídají s koncerty, součástí festivalu je
výstava v Ukradené galerii a Literární
procházka Děčínem, pro děti bývají
připraveny výtvarné workshopy. Nejvíce
mě ale na Zarafestu baví živé propojení
čtenáře a autora, to bych vyzdvihla jako gró
celého festivalu.
Letos měl mít festival spíše
komornější nádech, ale při pohledu
na program to opět vypadá na nabitý

kulturní svátek. Na jaké hosty se
můžeme těšit?
Program festivalu nabízí od všeho něco
a myslím, že každý návštěvník si vybere
„toho svého" autora. Zajímavý počin se
nám ale podařil na sobotu, kdy svoji tvorbu
přijedou prezentovat finalisté Drážďanské
ceny lyriky Ernesto Castillo, Pavel Kolmačka,
Ondřej Krystyník, Atrin Matuštík, Arnold
Maxwill, Ondřej Škrabal a na závěr festivalu
vystoupí slameři Tim Postovit, Óňa Králová
Šulc, Dave Bolech, Anna Beata Háblová
a Víťa Adamec.
Co od letošního ročníku Zarafestu
očekáváte vy?
Každý rok očekávám, že nebude pršet,
že do sebe zapadnou všechny technické
detaily a že přijdou návštěvníci. Spíše
to jsou přání než očekávání. A tomu
letošnímu Zarafestu bych hlavně přála, aby
byl bohatý na milá i neočekávaná setkání
a aby byl inspirativní.
-es-

Literární
Zarafest
Čt 26.

SRPEN 2021, DĚČÍN

Velké obcování — Tereza Bínová a Radek Štěpánek

UKG 19.00

Pá 27.

CAFE PROSTORU_ 19.00, VSTUP 100 KČ

So 28.

11.00 Literární procházka - sraz před Barem
Bodenbach // 14.00 Finalisté Drážďanské ceny lyriky

2020: Ernesto Castillo / Ondřej Krystyník / Atrin Matuštík
/ Arnold Maxwill / Pavel Kolmačka / Ondřej Škrabal
/ Christoph Wenzel / Radek Fridrich // 18.00 SLAM
POÉTOVÉ: Teodor Kravál / Tim Postovit / Óňa Králová
Šulc / Dave Bolech / Anna Beata Háblová / Víťa Adamec

KŘÍŽEM KRÁŽEM

Ivana Myšková / Štěpán Kučera (text) a Karel Pazdera
(hudba) / Ivana Kašpárková / Jan Sojka / Martin Trdla

OBLASTNÍ MUZEUM V DĚČÍNĚ, VSTUPNÉ 150 KČ

HUDBA:

DebbiLove
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Hello!
salut

Oi
Hallo

Hola

V HUSOVĚ SBORU

KŘÍŽEM KRÁŽEM

JAZYKOVÉ KURZY
25 let kvalitní a dostupná výuka cizích jazyků v Děčíně

• ANGLIČTINA • NĚMČINA • ŠPANĚLŠTINA •
• FRANCOUZŠTINA • PORTUGALŠTINA •
Výběr z kurzů mnoha úrovní od začátečníků po pokročilé
Kurzy začínají v říjnu, hlásit se můžete od 6. září!
Veškeré informace, časové rozpisy a registrace na:

www.husitidecin.cz/kurzy

e-mail: jazyky@husitidecin.cz • tel.: 778 159 110
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KŘÍŽEM KRÁŽEM

AKCE
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7.8. | KRÁSNOLIPSKÁ NÁDHERA
KŘINICKÉ NÁMĚSTÍ

Hudebně-pivovarský festiválek k 8. výročí otevření Pivovaru
Falkenštejn. Hudební program od 16:00. 16:00 Lake Stopper
(Crossover/Chomutov),17:30 The Desperate Mind (Punk-rock/Brno),
19:00 Shoe Cut (Alternative-funk/Karlovy Vary), 20:30 Surovej Stefan
(Rock/Rumburk).

KŘÍŽEM KRÁŽEM
Víkendová párty ve stylu retro od 80. let po současnost. V sobotu bude
program pro děti, hostem bude také Latoya Damita Jo. Akci pořádá
DJ Kamikaze.Kemp s přírodním koupalištěm se nachází v krásném
prostředí Národního parku Českého Švýcarska.

AKCE

13.-15.8. | RETRO KEMP
JETŘICHOVICE
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AKCE
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14.8. | DEN V RŮŽOVÉM - TEPLICE

Během dne Vás čeká: Pultová degustace perlivých vín - všechna
perlivá vína přihlášená do soutěže KRÁL VÍN České republiky 2021.
Upozorňujeme milovníky vín, že na podzimních Královských koštech
je nenajdou! Degustační porci vyměňujete za poukázky na víno.
Pultová degustace rosé a klaretů, hudební vystoupení, občerstvení.
Vstupné od 250 Kč.

KŘÍŽEM KRÁŽEM
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Poslední
volná místa
Termíny srpen:
16. – 20. 8. 2021
23. – 27. 8. 2021

Cena: 2 800 Kč

• soutěže o ceny
• výlety a naučné stezky
• stezky odvahy
• pohádky, hry, skotačení
• strava (svačina, oběd, svačina)
celodenní pitný režim
• využití naší herny po celý týden

Přihlášky najdete na FB Hopsária Děčín.
Odevzdat je můžete na recepci Hopsária po otevření (až vláda dovolí),
nebo poslat na email: bartonova@hopsarium.cz.

Pro více informací volejte 728 304 231.
Centrum Pivovar Děčín, Sofijská 2, 405 02, Děčín VI |
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hopsarium.decin

T. J. SOKOL MAXIČKY
ODDÍL SPARTAN OCR
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KŘÍŽEM KRÁŽEM

21.8-27.8.2021
21.8-27.8.2021
21.8-27.8.2021

KONTAKT:
KONTAKT:
Martin
Hendl, +420 775 707 676, registrace@sokolmaxicky.cz
www.sokolmaxicky.cz
KONTAKT:
KONTAKT:
KONTAKT:
www.sokolmaxicky.cz
Martin
Hendl, +420 775 707 676, registrace@sokolmaxicky.cz

Martin
Hendl,
+420775
775707
707 676,
Martin
Hendl,
+420
676,registrace@sokolmaxicky.cz
registrace@sokolmaxicky.cz
www.sokolmaxicky.cz
www.sokolmaxicky.cz
www.sokolmaxicky.cz
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= u vody spolu
KŘÍŽEM KRÁŽEM

aquaparkdecin.cz
21. ročník festivalu skotské kultury - SKOTSKÉ HRY proběhne jako
obvykle na státním zámku Sychrov u Turnova 21. srpna 2021. A na co
vše se mohou návštěvníci těšit? Součástí budou skotské těžkoatletické
soutěže (každý se může zúčastnit), skotská a irská hudba, skotští dudáci,
skotské tance (ukázka i výuka), sraz britských autoveteránů, historické
ukázky a mnoho dalšího.

AKCE

21.8. | 21. SKOTSKÉ HRY - SYCHROV
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KARATE
KŘÍŽEM KRÁŽEM

NÁBOR KARATEDÓ STEKLÝ 2021

DOŠPĚLÍ
PRO ŽIVOT, ZDRAVÍ A VITALITU

tradiční karate
přímo z Japonska,
účinná sebeobrana

DĚTI 8+

JAPONSKÉ KARATE

výuka karate pro všestranný
fyzický, mentální a morální
rozvoj cvičence

DĚTI 4-7 LET
VŠEOBECNÁ PŘÍPRAVA KARATE

všestranný motorický rozvoj,
trénink disciplíny a koncentrace,
obecný základ pro karate

PŘIJĎTE I VY NA INFORMAČNÍ SCHŮZKU
(účast dětí není nutná)

8. 9. 2021 od 18:00 h.

KS CENTRUM POHYBU & RELAXACE
Žerotínova 379; 405 02 Děčín - Staré Město
M: (+420) 603 523 770
E: kks@karatestekly.cz
karatedostekly

karatestekly.cz
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TRÉNINK DOSPĚLÝCH
Potřebujete zlepšit kondici, zredukovat hmotnost, uvolnit a protáhnout celé tělo
a zrelaxovat po náročném dni? Vše toto a další jsou přínosy tréninku karate. Naučíte
se účinné sebeobraně, získáte sebedůvěru a vyrovnanost. Cvičit karate můžete začít
v každém věku. Je vhodné jak pro muže, tak i pro ženy. Trénink se uzpůsobí dle vaší
aktuální zdatnosti.

TRÉNINK DĚTÍ

CO VÁS ČEKÁ?
V našem klubu, který založil v roce 1995 Jan Steklý 5.dan, se cvičí karate stylu Shotokan
a klub je členem celosvětové organizace JKA (Japan Karate Association). Tréninky karate
probíhají pod vedením kvalifikovaných trenérů v 17 městech. Mimo pravidelné tréninky
klub pořádá semináře, soustředění, souteže, tábory, sportovní a kulturní akce.

KŘÍŽEM KRÁŽEM

Děti se seznamují se základy karate. Výuku karate přizpůsobujeme jejich věku
a postupně se naučí i složitější techniky, zapamatují si japonské výrazy a naučí sestavy
kata. Koncepce tréninku je zaměřena na rozvoj sportovních dovedností pomocí
celomotorických cvičení, atletických a gymnastických cvičení, rozvoji koordinace,
flexibility. Vzhledem ke specifice bojových umění (naučené znalosti se dají použít
i v běžném životě) dbáme zvýšenou pozornost výchovnému působení na děti. Disciplína,
přísná etiketa, sebevědomí, ovládání vlastní agresivity, vyrovnanost, to vše se u nás děti
naučí. První rok cvičení by měla většina začátečníků splnit zkoušky na první technický
stupeň – bílý pás a pak pokračují v tréninku karate pro vyšší technické stupně.

Hledáte-li tradiční formu bojových umění, doplněnou o prvky sebeobrany a výbornou
partu lidí, kteří se rádi pobaví při tréninku i po něm, jste na správném místě. Právě pro
Vás je určeno karate v našem klubu Karatedó Steklý.

M: (+420) 603 523 770
E: kks@karatestekly.cz
karatedostekly

karatestekly.cz
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KŘÍŽEM KRÁŽEM

FITNESS KS CENTRUM

KS CENTRUM DĚČÍN
Žerotínova 378/9
405 02 Děčín
(+420) 603 523 770
karatestekly.cz
KSCentrumDecin
kscentrumdecin

KŘÍŽEM KRÁŽEM

Milí sportovní nadšenci,
po ,,Covidovém temnu" jsme pro vás v KS centru Děčín
připravili několik novinek, které rozšiřují naši nabídku
služeb.
To nejlepší, co vás může potěšit, je provozní doba - u nás
můžete jít cvičit kdykoliv, ať jsou svátky či prázdniny.
Když máte chuť, můžete si přijít zvednout činku.
Dále jsme zprovoznili kardiozónu s Airbike a mnoho
dalšího.
Aby toho nebylo málo, tak jsme si pro vás připravili
několik permanentkových balíčků s možností využít
osobního trenéra.
Tělocvična je pokrytá Wi-Fi s možností připojení na TV.
Sledujte nás a naše novinky na FB či IG KS centra Děčín.

TÝM KS CENTRA

TĚŠÍME SE
NA VÁS!
Míša

T: (+420) 604 614 081

Honza

T: (+420) 607 180 420
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H I S T OZ R
ÁB
I EA VD AĚ Č Í N A

VELKÁ VODA
V DĚČÍNĚ A OKOLÍ
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Začíná se stávat letním pravidlem, že se Děčínem čas od času prožene velká
voda. Nejinak tomu bylo i v červenci, kdy přívalové deště způsobily na několika
místech velké škody na majetku a komplikace v dopravě. Ostatně velká voda
není pro Děčín nic nového. Pojďme se podívat na živel i do minulosti...
První fotograficky zdokumentované
povodně v muzejním archivu pochází
z roku 1897, kdy velká voda v průběhu
několika dní zasáhla celou řadu obcí
děčínského okresu. Na fotografii situace ve
Staré Olešce, 30. 6. 1897.

Dlouhodobý problém s povodněmi
trápil v této době Českou Kamenici. Říčka
Kamenice se zde rozvodňovala víceméně
pravidelně. Od roku 1887 probíhala
postupná výstavba opěrných zdí, které
měly její tok regulovat. Velká voda však
škodila i nadále. Na snímku povodeň z r.
1897 u továrny v Rabštejně.

Nejničivější vlnu přinesly prudké lijáky ve
dnech 27. – 28. 7. 1897. Jejich následky
si do města přijel prohlédnout i tehdejší
místodržící Karl von Coudenhove. Na
snímku řádící živel v Dívčí ulici.

Práce na regulaci Kamenice probíhaly až
do vypuknutí 1. světové války. Ani poté
ovšem město nebylo zcela v bezpečí. Velká
povodeň, kterou způsobila průtrž mračen
5. 6. 1926 zničila opěrné zdi, protrhla dva
jezy v Horní Kamenici a zaplavila střed
města. Koncem července se navíc stejná
situace ještě jednou opakovala.

Nakonec musela být na pomoc povolána
i armáda, konkrétně 25 ženistů pěšího
pluku 42 z Terezína. Pohyb zeminy se
nakonec zastavil zhruba po týdnu. Celkem
bylo zničeno asi 24,5 ha půdy.

Silné srážky nemusely nutně vést jen
k záplavám. Velké škody způsobovaly také
sesuvy podmáčené půdy. K nejznámějšímu
došlo na jaře 1914 v oblasti mezi
Chrochvicemi, Krásným Studencem a Popovicemi. Po dlouhých deštích byla půda
doslova nacucaná a místní toky již nestačily
odvádět. O Velikonocích se dala masa
zeminy do pohybu...

H I S T OZ R
ÁB
I EA VD AĚ Č Í N A

Následkem sesuvu se vytvořila i tato
zhruba 300 metrů dlouhá brázda...
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H I S T OZ R
ÁB
I EA VD AĚ Č Í N A

...nebo nový rybníček v místě, kde sesutá
zemina přehradila potok.
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Fotograficky nejvíce zdokumentované jsou
povodně na jílovském potoce, které bývaly
velmi prudké a ničivé. Také zde řádila
velká voda v již vzpomínaném roce 1897.
Mimo jiné se prohnala také areálem, ve
kterém právě probíhala podmokelská
hospodářská výstava (viz úvodní fotografie
článku).
Ještě lépe je zdokumentována katastrofa
z roku 1927, při které bylo postiženo celkem
deset obcí děčínského okresu, především
v údolí jílovského potoka. Záběr z Modré.

Centrum obce se záplavou kamenů,
které přinesl rozvodněný potok z Horního
Jílového.

Škody na majetku byly později vyčísleny na
8 200 000 prvorepublikových korun.

Právě tato událost vedla k vybudování
dodnes dochované přehrady v Martiněvsi
(postavena roku 1932), která měla ochránit
alespoň obce pod ní.

V paměti některých našich čtenářů může
být ještě rozvodnění jílovského potoka, ke
kterému došlo 1. července 1987 po obědě.
Snímek pořízený v 13:15 v Modré.

Ve stoupající vodě uvízl i autobus ČSAD.

Prostor před podmokelskou poštou bývá
zaplavován poměrně pravidelně a tímto výjevem, který můžete vidět bohužel i v dnešní době, historické okénko uzavřeme.

H I S T OZ R
ÁB
I EA VD AĚ Č Í N A

Okolo 14 hod. v Bynově.

A v Podmoklech...

-zjaČlánek vznikl ve spolupráci s Oblastním
muzeem v Děčíně. Foto OMVD.
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TIP NA ZÁBAVNÉ
ODPOLEDNE S DĚTMI

HISTORY PARK
LEDČICE

TIP NA VÝLET

Tentokrát jsme pro vás vyzkoušeli velice zdařilý archeopark
v Ledčicích pod Řípem. Vrátili jsme se do dětských let a i naši dětští
inspektoři odcházeli nadšení. History Park se nachází v okrese Mělník a nabízí
hravou i poučnou zábavu pro celou rodinu.
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History Park provádí návštěvníky historií člověka. V parku se nachází mnoho zastavení,
kde se děti dozví o tom, jak dřív lidé žili
a zároveň si mohou vyzkoušet i pravěké
dovednosti. Postupně projdete Římským
táborem, obdobím neolitu a paleolitu,
podíváte se na to, jak lidé dříve pěstovali
plodiny nebo jak vypadá práce archeologa.
Děti si mohou například na 3D pískovišti
vymodelovat terén krajiny, zaskotačit v dřevěném hradu kde najdou i minibludiště,
vyzkoušet si střelbu z luku, omrknout
jámu na mamuta, zkusit si, jak se hledají
pradávné artefakty včetně podmořské
(bazénové) archeologie, vyrobit si pravěký
suvenýr, vyzkoušet si hledačku kovů,
nakrmit místní zvířátka, rozdělat oheň,
vyrobit si vlastní sekeru, nitě z vlny, pec
a mnoho dalšího. Program zde navíc najdete
za každého počasí, park je vybaven i mnoha
zastřešenými atrakcemi.

Jednotlivými zastaveními provázejí zdejší
průvodci, kteří dětem ukážou, co a jak mají
dělat a vše jim vysvětlí. K dispozici je pak také
hřiště na pétanque nebo kroket. Když vám
po návratu do minulosti vyhládne, můžete
se občerstvit ve zdejším bistru U mamuta.
Zde zároveň zakoupíte třeba i špekáčky
nebo další masové dobroty místního řezníka
a opéct si je můžete na volně přístupném
ohništi, kde je k dispozici dostatek dřeva.
No a pro velké nechybí ani lahvové pivní
speciály z minipivovaru ve Ctiněvsi.
Zajímavostí History Parku je to, že není
dotovaný z žádných fondů ani státem.
Založila jej skupina archeologů, kteří se
starají o park zapáleně a se srdcem na
dlani a je to vidět. Parku proto dáváme pět
hvězdiček z pěti :)
Více info na www.historypk.cz

-es, zja-

TIP NA VÝLET

Osobně výlety testujeme
a hledáme pro vás ty nejlepší!

STEZKA PRAOTCE ČECHA

V Ledčicích můžete navštívit ještě jednu zajímavost, a to naučnou
stezku Praotce Čecha. Ta vás zavede místy, kudy kdysi vedla Lužická
cesta a dozvíte se spoustu zajímavostí o zdejší historii. Stezka vede
do Mnetěše, odkud se můžete vydat až na Říp. Stezka je vhodná
i pro cyklisty.
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LEHKÉ
SUDOKU

TĚŽKÉ

ZÁBAVA

SUDOKU

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

VTÍPEK PRO DOSPĚLÉ 18+

V letadle do Bulharska letuška diskrétně přistoupí k jednomu cestujícímu a povídá: "Teď
vám řeknu něco, čemu se budete smát celou cestu. Máte rozepnutý poklopec a trčí vám
z něj konec penisu." Cestující: "A já vám povím něco, čemu se budete smát ještě při zpáteční
cestě. To není konec penisu, to je celý."
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KAM pro bystré hlavy
PARTNEREM KŘÍŽOVKY V ENTERU JE WWW.KAMPOCESKU.CZ

Sprá

KAM PO

Celkem d
z toho 2 0
Víte, kde

odpověď 1:
odpověď 2:
odpověď 3:
soutěžilo: 3
95 špatně

Do Tábor

odpověď 1:
odpověď 2:
odpověď 3:
soutěžilo: 4
5 špatně

Edice ČT

otázka: Hos
také Cédric V
odpověď: a

Kartogra

otázka: Náš
do výšky 100
od hladiny v
most jmenu

Tripper.c

ZÁBAVA

odpověď 1:
odpověď 2:
odpověď 3:
soutěžilo: 3
49 špatně

Kláštere

odpověď 1:
odpověď 2:
odpověď 3:
soutěžilo: 4
21 špatně
výherci: J. C

Po stopá

odpověď 1:
odpověď 2:
odpověď 3:
soutěžilo: 4
15 špatně

Lázně Bě

odpověď 1:
odpověď 2:
odpověď 3:
soutěžilo: 3
118 špatně

Lom Kristýna u Hrádku nad Nisou se nachází v místě, kde se setkávají hranice České

Poznáte
místo na
fotografii? Nejenom díky své poloze je oblíbeným turistickým cílem.
republiky,
...(TAJENKA).
Nejvíce odpov

ědí na soutěžní
otázky do redak
z okolí distribučního
ce zaslali čtenář
i
místa Břeclav.
Poměr počt
v

Fotohád

otázka: Poz
odpověď: c
soutěžilo: 3
5985
špatně

Křížovka

ZÁBAVA
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Moudrý stařec jim poradil, aby si velbloudy jednoduše
vyměnili. Rychlejšího bratra velbloud pak bude druhý.

HÁDANKA

Bohatý šejk si na smrtelné posteli zavolal své dva syny. Prozradil jim, že
všechen svůj majetek přenechá tomu z dvojice, jehož velbloud dorazí
do města jako druhý. Bratři se tak několik dní jen tak poflakovali při
městě, dokud nepotkali moudrého starce. Ten jim pošeptal cosi, po
čem oba rychle vyskočili na velbloudy a hnali k městu. Co to bylo?

A DRUHÁ...

CAS NA
ODPOCINEK!

PRYYYC!!!

TROCHA CUKRU
MI JEN PROSPEJE

A HELE VOSICKA.
TAKY BY SIS
DALA?

CERNÁ KACHNA: SRPEN, VOSA KAM VLEZEM

ZÁBAVA

PŘÍLOHA DOMOVNÍČEK

OTOČTE ENTER

NÁSLEDUJE

Píše: Joky
Kreslí: Igor

