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SRPNOVÝ ÚVODNÍK
Drazí přátelé,
léto je v plném proudu a osud nám znovu
a znovu dává do cesty nové problémy, se
kterými my, jako jednotlivci, nemůžeme
příliš moc dělat. Jsme zkoušeni situacemi, které většina z nás doposud znala
pouze z literatury, či učebnic dějepisu.
Světová pandemie nebo
válka nepříliš daleko našich hranic, dvě
pohromy, které si málo
kdo z nás uměl před pár
lety představit. Teď je to
realita a je jen na nás, jak
se s ní vyrovnáme.
V náladě, která v současné
době ve společnosti
vládne, není vůbec snadné přesvědčovat veřejnost
o tom, že kultura není
zbytná, ale právě naopak.
I v dobách nejtěžších
je nutné přijímat také
duševní stravu, kterou kultura a vše, co s ní souvisí, dozajista je. I z toho
důvodu mnoho významných děl vzniklo
v neveselých dobách pandemií, válek či jako
reakce na živelné katastrofy.
Není ostudou se i v těchto časech umět pobavit, utéct od starostí a na chvíli zapomenout na vše zlé. Je složité obhajovat kulturu
v kontextu katastrofálních událostí v Českém
Švýcarsku a okolí. Krajina a místa, která mám
nejraději a kam se velmi často a rád uchyluji,

jsou na dlouhá léta fatálně poškozená. Díky
všem statečným jedincům, kteří se podíleli a podílejí na řešení situace. Hodně síly
lidem, kterých se požár dotknul přímo lidsky
či materiálně, myslíme na vás. Sám jsem
přemýšlel, jak vlastně ven z blbé nálady,
která je tak nějak všude kolem nás.
Vymyslel jsem si metodu,
kterou se snažím aplikovat. Její největší výhoda je,
že nedělá radost jen mně,
ale také dalším lidem.
Stačí alespoň jednou
denně jedné osobě udělat
malou radost. Tu pochválit zakaboněné paní na
přepážce na poště účes, tu
prohodit pár vlídných slov
s prodavačem v supermarketu, tu se usmát a vyjádřit
sounáležitost s průvodčím
v neklimatizovaném vlaku. Drobnosti, které nic
nestojí a mohou potěšit.
Zkuste to, uvidíte, že se vám tato malá investice vrátí několikanásobně.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kdo stále
kulturu podporují v jakékoliv podobě a také
chci vyjádřit dík všem, kdo navštívil festival
KAMEN!CE, jehož druhý ročník návštěvnostně předčil naše očekávání.
Jakub Bureš
hudební manažer

ORIGINÁL JIŽ OD ROKU 2009
DĚČÍN - ÚSTÍ NAD LABEM

TÉMA MĚSÍCE

GASTONŮV
MEMORIÁL
PO ČTRNÁCTÉ
Unikátní plavecký závod v Labi vedoucí z Ústí nad Labem do Děčína
začínal jako zábava několika kamarádů v roce 2008, dnes už se těší i hojné
mezinárodní účasti. Dálková plavba řekou je atraktivní jak pro plavce, tak
pro diváky a o zážitky není nouze. To potvrzuje i Tomáš Česnek, organizátor
a závodník, se kterým jsme si o závodu popovídali.
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šestkrát vyhrál. Na tehdejší časy plavců
ovšem nemáme šanci dosáhnout, protože
na jaře teče Labe daleko rychleji. My plaveme
v období kolem 20. srpna, což odpovídá
úmrtí lachtana Gastona. Tou dobou je vody méně a je pomalejší. Nejrychlejší čas
zaplaval kolega Tomáš Kolegar někdy před
šesti lety, kdy byla vyšší voda a on byl ve
skvělé formě. Dostal se na čas 2:34 hodin,
ale poslední roky se časy pohybují kolem 3
až 4 hodin.

Uplavat celou trasu jako Gaston asi při
závodech nelze, ale kolik kilometrů na
plavce ve skutečnosti čeká?
Plaveme z Ústí nad Labem, začíná se pod
zdymadly na Střekově. Končí se v Děčíně
u soutoku Ploučnice a Labe, takže celková
trasa činí 25 kilometrů.

Začínalo vás dvanáct. Kolik závodníků se
zúčastní letos?
Letos už je na startovce přihlášeno okolo
110 závodníků. Hodně jezdí Poláci, Němci
a závodil také Rus nebo kluk z Havaje.
Ale nejvíc jezdí Poláků, stalo se to u nich
populární. Jezdí sem do kempu na dva
dny a mají to zároveň i jako výlet. Hrozně
se jim to tady líbí. Každoročně se zde objeví
také někdo od Černých koní, což je spolek
handicapovaných sportovců.

Jak vůbec vznikl nápad uspořádat takový
závod?
Poprvé se nás sešlo dvanáct. Vymysleli jsme
to v restauraci U Gastona, která byla dříve
v basketbalové hale. Jednalo se o partu lidí
kolem vodního póla a vlastně jsme vůbec
nevěděli, co od toho čekat. Vůbec jsme
nevěděli, jak rychle to plavat, jaké tempo
zvolit, tak jsme si říkali, že to bude v klidu a že
to nebudeme přehánět. Ale Marek Peterka,
děčínský triatlonista, tehdy prohlásil: „Mně
je jedno, jestli budete závodit nebo ne, ale já
chci bejt první“. Takže od té doby závodíme :).
Plavaly se podobné závody v Labi už
někdy v minulosti?
V 80. letech se tu podobné závody plavaly.
Starší pólisté vzpomínali, že se jednalo
o mistrovství republiky v ploutvovém plavání pod hlavičkou Svazarmu. Plavalo se
v květnu jako Maraton vítězství, já jsem
dokonce vypátral pamětníka. Většinou to
vyhrával českolipský plavec jménem Šírek,
který byl nadaný sportovec. Bohužel, zemřel
ve 30 letech na rakovinu. Před tím ale závod

TÉMA MĚSÍCE

Komu je závod věnován?
Je to závod věnovaný památce lachtana
Gastona, který v roce 2002 při povodních
doplaval z Prahy až do Drážďan, což je
nějakých 300 kilometrů. Gaston zemřel
vyčerpáním a závod tak plaveme na jeho
počest. Spolupracujeme s pražskou zoo
a poslední tři roky vždy věnujeme výtěžek
ze závodu na krmení pro lachtany a na
oplátku dostáváme volné vstupenky do zoo
a možnost se s lachtany setkat.

V jakých kategoriích lze závodit?
Abychom zachovali tradici, tak jednou z kategorií jsou plavci s ploutvemi. Ale jinak
máme pouze kategorii ženy a muži. V tomto závodě totiž nejde o medaile, ale o to
překonat sám sebe a uplavat těch 25 km.
Závod se určitě neobejde bez podpory.
Kdo vám pomáhá, ať už s organizací
nebo ﬁnancemi?
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Výroba a prodej
stavební chemie
Sídlo: Oldřichovská 16, Děčín, 405 02

Nabízíme:

• Zajímavou práci v oboru stavební chemie
• Motivační ohodnocení
• Práce na plný úvazek, nástup dle dohody

Přijmeme: Dělník do výroby
Místo výkonu práce: Oldřichovská 16, Děčín
Popis pracovního místa:
• Výroba produktu stavební
chemie (malty, omítky, nátěry)
• Práce v úzkém kolektivu

Požadujeme:
• Loajální a aktivní přístup k práci
• Schopnost týmové spolupráce
• Bezúhonnost a zdrav. způsobilost

Přijmeme: Řidič, skladník
Místo výkonu práce: Oldřichovská 16, Děčín
Popis pracovního místa:
• Rozvoz materiálu externí
sklady (Praha, Brno, Pardubice)
• Výdej a expedice zboží
• Pomocné práce ve výrobě
stavební chemie

Požadujeme:
• Loajální a aktivní přístup k práci
• Řidičské oprávnění sk. C
• Základní znalost práce na PC

Bližší informace:
+ 420 602 696 369 | www.sanax.cz
Životopis pošlete na liska@sanax.cz

www.sanax.cz

Vy sám se účastníte závodu?
Ano, už počtrnácté, nechci vynechat. Závodu
se vždy účastní spousta fajn lidí, večer se
sejdeme v kempu, kde je raut a celkově je to
vždy velice příjemný den.
Jsou v závodě nějací tradiční favorité?
Určitě, například Tomáš Ludvík, Václav

Šonka či dvojice českolipských plavců Tomáš
Kolegar a Michal Spurný. V ploutvích nám
každoročně “zatápí” Jakub Valníček. Ten
má na svém kontě i přeplavbu kanálu La
Manche. Ale těch pokořitelů La Manche se
každoročně na startu objeví několik.
Jsou na Labi místa, kde je plavání
náročnější?
Určitě, nejhorší je těchlovický úsek, kde

to vůbec neteče a je to tam nekonečné.
Celkově se ale jedná o závod pro chytré
plavce. Je třeba si hlídat proudnici a najít
si tu nejrychlejší vodu. Může se tak stát, že
vedle vás poplave soupeř, nebude se nijak
zvlášť snažit, a přesto bude rychlejší než vy.
Mohou si závodníci po cestě odpočinout?
Na bezpečnost plavců a jejich občerstvení
každoročně dohlíží několik doprovodných
lodí. Přeci jen startovní pole je někdy i několik kilometrů dlouhé. Takže bez člunů
bychom se neobešli. Tradicí je účast plavidla
Povodí Labe se jménem Gaston.
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Určitě to je Povodí Labe a Jirka Mach, firma
Mikov každoročně věnuje vítězům nože ze
své produkce. Důležitým sponzorem jsou
Severočeské vodovody a kanalizace, díky
jejich čistírnám lze vůbec v Labi plavat. Kluci
z oddílu vodního póla, děčínští kajakáři
a samozřejmě Město Děčín. Jinak mezi ceny
patří také keramické medaile s Gastonem,
které pro nás vytváří jedna šikovná
keramička z Mikulášovic.

Co nečekané situace během závodu?
Vloni jsme měli příhodu, kdy vedle Václava
Šonky plaval bobr. Ten nám po závodě se
smíchem vyprávěl, že si říkal “sakra, co je to
za hnědou čepici”
a on to byl bobr.
Myslím, že existuje
i video, které natočila posádka doprovodné
lodi.
Jinak standardně
někdo vždy nabourá do bojky,
což je vždy velká
šupa. Nikdy jsme
ale neměli žádný
úraz nebo větší
problém. Během
jednoho z ročníků
dokonce Oliver
Tonder (tehdy ve svých 14 letech) zachránil
na soutoku s Ploučnicí tonoucího se kluka.
Dostal za to cenu primátora Děčína.
Existují u nás nějaké podobné závody?
Myslím, že tak dlouhý závod v Čechách
nikdo neorganizuje. Náš závod dokonce
patří k nejdelším v Evropě.
Děkuji za rozhovor.

-es9
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Premiéra 5.8. | více na str. 18
Brad Pitt, Joey King, Logan Lerman a další se objeví v novém 127 minut trvajícím
akčním thrilleru Davida Leitcha Bullet Train. Režisér David Leitch je také známý jako
spolurežisér Johna Wicka, ﬁlmu, který v roce 2014 vrátil akční žánr do áčkových
ﬁlmových pater. Bullet Train by ale měl disponovat i jistými vypravěčskými kvalitami
vzhledem k opoře v knižní předloze japonského autora Kōtarō Isaky. Je pravdou,
že ﬁlm se zjevně od svého předobrazu v mnohém liší. Jak ale tahle japonská jízda
dopadne se dozvíme už brzy. Brad Pitt zde ztvární nájemného zabijáka Berušku, který
je odhodlán vykonávat svou práci mírumilovně, jelikož se mu spousta předchozích
kšeftů vymkla z rukou a smůla se mu lepí na paty. Osud má nicméně jiné plány.
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ARVÉD
Vojtěch Mašek přichází s novým psychologicko-mysteriózním dramatem, které nejen
režíroval, ale sám se i podílel na scénáři spolu s Janem Poláčkem. Rozporuplnou
hlavní postavou ﬁlmu je Jiří Arvéd Smíchovský, známý okultista, hermetik a mimořádně inteligentní člověk, kolaborant s nacisty a spolupracovník StB. Snímek
Arvéd vybočuje ze stojatých vod českého historického ﬁlmu a přináší magickorealisticky stylizovaný portrét nejen ústředního hrdiny, ale i doby 40. a 50. let.
Samotný film Arvéd vypráví o tom, kam až
jsme schopni zajít, abychom dosáhli svého
cíle. Jiří Arvéd Smíchovský byl ochoten jít
až k hranicím samotného pekla. Život a smrt
Jiřího Arvéda Smíchovského jsou dodnes

obestřeny mnoha tajemstvími. Za války
jako nacistický konfident zachránil před
koncentračním táborem Štěpána Plačka.
Po válce se jejich role otáčí, Plaček splácí
dluh a zařídí, že soud za spolupráci s nacisty

Ve filmu se objeví
řada skvělých herců,
jejich výběr a obsazení
popisuje Vojtěch Mašek:
„Od začátku jsem věděl,
že Arvéd je Michal Kern.
Shodou okolností jsem
se v době, kdy jsem
s ním připravoval divadelní představení
Mimo zápis, začal také zabývat myšlenkami
na film o Arvédovi. Jsem velmi rád, že
nabídky dalších hlavních rolí přijali moji
oblíbení herci a herečky jako Saša Rašilov,
Martin Pechlát, Jaroslav Plesl a Vojtěch
Vodochodský, už při prvních zkouškách
a přípravách potvrdili, že jsou ideální volbou.
V menších rolích se objeví Ivana Uhlířová,
Pavlína Štorková, Vojtěch Vondráček a Tomáš
Kobr. Důležitou součástí hereckého obsazení
jsou i vynikající slovenští herci Robert Jakab,

Zvonko Lakčevič nebo Marian Labuda
ml. v roli bachaře.“ Příběh Jiřího Arvéda
Smíchovského vyšel knižně v roce 2016
pod názvem Malostranský ďábel a ihned
tento portrét jedné z nejrozporuplnějších
osobností české historie vyvolal velký
ohlas. Autor knihy, spisovatel Jan Poláček,
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nepožaduje pro Arvéda smrt, ale odsuzuje jej
pouze na doživotí. Tím však vzájemné služby
nekončí. Plaček jako vyšetřovatel státní
bezpečnosti využívá Arvéda ke svým cílům,
k usvědčování nepohodlných osob. Za jeho
služby mu oplácí výhodami prominentního
vězně a především Arvédovou největší
drogou – vzácnými
okultistickými knihami
ze zkonfiskovaných knihoven. Arvéd a Plaček
rozehrávají
šachovou
partii. Hra o duši vstupuje
do finále.

je i spoluscénáristou filmu společně s režisérem snímku - debutujícím Vojtěchem
Maškem. Filmový příběh se rodil od roku
2017. Podstatná část natáčení proběhla
v Praze v ateliérech ve Kbelích, kde filmaři
pod vedením režiséra Vojtěcha Maška
a kameramana Dušana Husára natáčeli
v dekoracích, které jsou na pomezí
surreálného snu a uvěřitelné skutečnosti.
Tyto scény tvůrci následně propojili s reálnými lokacemi a vytvořili svébytný svět
hlavního hrdiny Arvéda.
-red-
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Po

1.8.

17.30
21.30

Velká premiéra
film s největší návštěvností nebo náhradní projekce

Út

2.8.

17.30
21.30

Velká premiéra
Spider-Man: Bez domova

St

3.8.

17.30
21.30

Hádkovi
Co jsme komu všichni udělali?

Čt

4.8.

17.30
21.30

Top Gun: Maverick | titulky
Arthur: Prokletí

Pá

5.8.

17.30
21.30

Elvis
Bullet Train

So

6.8.

15.00
17.30
21.30

DC Liga supermazlíčků
Thor: Láska jako hrom | dabing
Střídavka

Ne

7.8.

15.00
17.30
21.30

DC Liga supermazlíčků
Thor: Láska jako hrom | dabing
Planeta Praha

Po

8.8.

17.30
21.30

Humorista | Podmokelský filmový klub
film s největší návštěvností nebo náhradní projekce

Út

9.8.

17.30
21.30

Thor: Láska jako hrom | titulky
Smrt na Nilu

St 10.8.

17.30
21.30

Všechno, všude, najednou
Zpívej 2

Čt 11.8.

17.30
21.30

Krásky z Dubaje
Sirotek: První oběť

Pá 12.8.

17.30
21.30

Arthur: Prokletí
Bestie

So 13.8.

15.00
17.30
21.30

Planeta Praha
Bullet Train
Arvéd | Exkluzivní předpremiéra

Ne 14.8.

15.00
17.30
21.30

Planeta Praha
Krásky z Dubaje
Jan Koller: Příběh obyčejného kluka

Po 15.8.

kino nehraje / deinstalace letního kina

Jan Koller: Příběh obyčejného kluka
Krásky z Dubaje

St 17.8.

17.30
20.00

Tygři
Jan Koller: Příběh obyčejného kluka

Čt 18.8.

17.30
20.00

Střídavka
Podezřelá

Pá 19.8.

17.30
20.00

Princezna rebelka
Nene

So 20.8.

15.00
17.30
20.00

Princezna rebelka
Střídavka
Bestie

Ne 21.8.

15.00
17.30
20.00

Princezna rebelka
Střídavka
Podezřelá

Po 22.8.

19.00

Hon | Podmokelský filmový klub

Út 23.8.

17.00
20.00

Všechno, všude, najednou
Bestie

St 24.8.

17.30
20.00

Střídavka
Podezřelá

Čt 25.8.

17.30
20.00

Arvéd
After: Pouto

Pá 26.8.

17.30
20.00

After: Pouto
Sirotek: První oběť

So 27.8.

15.00
17.30
20.00

DC Liga supermazlíčků
After: Pouto
Pozvánka do pekla

Ne 28.8.

15.00
17.30
20.00

Planeta Praha
After: Pouto
Arvéd

Po 29.8.

19.00

Všechno, všude, najednou

Út 30.8.

17.30
20.00

DC Liga supermazlíčků
Tygři

St 31.8.

17.30
20.00

After: Pouto
Arvéd

KINO

17.30
20.00

KALENDÁŘ PŘEDSTAVENÍ

Út 16.8.

15

VELKÁ PREMIÉRA
KOMEDIE

1., 2. 8. | po, út /17.30/

KINO

ČR / 2022 / premiéra / 90' / 12+ / 130,- Kč
V komedii plné nečekaných situací, která vznikala pod pracovním názvem
Šnajdr, uvidíte v hlavních rolích Pavla Šimčíka a Ivu Janžurovou. Na scénáři
svého třetího celovečerního filmu spolupracoval Miroslav Krobot opět
v tandemu s Lubomírem Smékalem. Režie: M. Krobot. Hrají: P. Šimčík, aj.

SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
DOBRODRUŽNÝ / AKČNÍ / SCI-FI

2. 8. | út /21.30/

USA / 2021 / repríza / 148' / dabing / 12+ / 100,- Kč
Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena totožnost Spider-Mana a náš
dobrý soused již nedokáže oddělit svůj běžný život od riskantního života
superhrdiny. Spider-Man požádá o pomoc Doctora Strange. Jenže tím
rozpoutá nebezpečný chaos. Režie: J. Watts. Hrají: T. Holland, Zendaya, aj.

HÁDKOVI
KOMEDIE

3. 8. | st /17.30/
ČR / 2022 / repríza / 98' / 12+/ 130,- Kč
Když se sejde rodina, je to vždy radost. Dva bratři se svými ženami se
potkávají v bytě svého dědy, který je v nemocnici a už to s ním vůbec
nevypadá dobře. Bráchové jsou každý úplně jiný, ale mají se svým
způsobem rádi. Režie: V. Moravec. Hrají: S. Nováková, J. Prachař, aj.
= TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)

Jaroslav Čermák, Váš makléř
Dlouhodobě dosahuji vysoké míry spokojenosti klientů

CO JSME KOMU VŠICHNI UDĚLALI?

3. 8. | st /21.30/

KOMEDIE

Francie / 2022 / repríza / 98' / 12+ / dabing / 120,- Kč
Claude a Marie Verneuilovi v prvním filmu provdali i čtvrtou dceru a ve druhém
úspěšně udrželi všechny své dcery i jejich rodiny ve Francii. A právě když se
jim je podařilo přesvědčit, aby nikam neodjížděli, nečekali, že všichni skončí
v jejich malebném Chinonu. Režie: P. de Chauveron. Hrají: Ch. Clavier, aj.

TOP GUN: MAVERICK

USA / 2022 / repríza / 131' / titulky / 12+ /140,- Kč
Pete „Maverick“ Mitchell (Tom Cruise) k smrti rád pilotuje stíhačky.
Dokonce tak, že se už přes třicet let úspěšně brání povýšení ve strukturách
amerického letectva, protože to by ho z kokpitu vyhnalo do vyhřáté
kanceláře. Režie: J. Kosinski. Hrají: T. Cruise, J. Connelly, M. Teller, aj.

ARTHUR: PROKLETÍ

4., 12. 8. | čt /21.30/ pá /17.30/

HOROR

Francie / 2022 / premiéra / 87' / 12+ / titulky / 130,- Kč
Alex je už od dětství fanoušek filmu Arthur a Minimojové.Na svoje narozeniny
ho jeho nejlepší přátelé překvapí a vezmou do domu, kde se film točil. Nikdo
z nich netuší, že jde o zlověstnou a smrtelnou past. Z dětského snu se brzy
stává hrůzná noční můra. Režie: B. Grossmann. Hrají: M. Berger, aj.

ELVIS

5. 8. | pá /17.30/

ŽIVOTOPISNÝ / DRAMA / HUDEBNÍ

USA / Austrálie / 2022 / repríza / 159' / titulky / 12+ / 130,- Kč
Film Baze Luhrmanna Elvis o životě a hudbě Elvise Presleyho z pohledu jeho
komplikovaného vztahu s tajemným manažerem, plukovníkem Tomem
Parkerem. Příběh se zabývá složitou dynamikou mezi Presleym a Parkerem,
která trvá více než 20 let. Režie: B. Luhrmann. Hrají: A. Butler, aj.
– LETNÍ KINO NA ZÁMKU

732 422 757
cermak@dumrealit.cz
Husovo náměstí 69/14
405 02 Děčín
Jaroslav Čermák - certiﬁkovaný realitní makléř
jaroslavcermak_realitnimakler

www.dumrealit.cz/cermak

KINO

4. 8. | čt /17.30/

AKČNÍ / DRAMA

BULLET TRAIN

5., 13. 8. | pá /21.30/ so /17.30/

AKČNÍ / THRILLER

USA / 2022 / premiéra / 127' / titulky / 15+ / 130,- Kč
Brad Pitt hraje ve filmu Bullet Train nájemného zabijáka Berušku, který
je odhodlán vykonávat svou práci mírumilovně, jelikož se mu spousta
předchozích kšeftů vymkla z rukou a smůla se mu lepí na paty. Režie:
D. Leitch. Hrají: B. Pitt, J. King, A. Koji, A. Taylor-Johnson, aj.

DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ

ANIMOVANÝ / AKČNÍ / DOBRODRUŽNÝ / KOMEDIE / RODINNÝ

6., 7., 27., 30. 8. | so, ne, so /15.00/
út /17.30/

KINO

USA / 2022 / premiéra / dabing / 106' / 140,- Kč, děti 120,- 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.

THOR: LÁSKA JAKO HROM
AKČNÍ / DOBRODRUŽNÝ / FANTASY

6., 7., 9. 8. | so, ne, út /17.30/

USA / 2022 / repríza / 119' / dab. + tit. / 12+ / 2D 130,- Kč, 3D 150,- Kč
Thor se nachází na své nejtěžší životní cestě – k nalezení vnitřního
míru. Jeho cestu za odpočinkem však přeruší galaktický zabiják
Gorr the God Butcher, který usliuje o zánik bohů. Režie: T. Waititi.
Hrají: Ch. Hemsworth, T. Thompson, N. Portman, aj.

STŘÍDAVKA
KOMEDIE

6., 18., 20., 21., 24. 8. | so /21.30/
čt, so, ne., st /17.30/
ČR / 2022 / premiéra / 90' / 12+ / 130,- Kč
Komedie režiséra Petra Nikolaeva plná rodinných a partnerských zmatků.
Její hrdinové si uvědomí, že když se ze tří rodin stane jedna velká,
budou potřebovat pořádný plán. Režie: P. Nikolaev. Hrají: J. Čvančarová,
M. Hofmann, A. Polívková, E. Holubová, K. Svarinská, aj.
= TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)

sportovní přenosy • kurzové sázky • číselné loterie

PLANETA PRAHA

7., 13., 14., 28. 8. | ne /21.30/
so, ne, ne /15.00/

DOKUMENTÁRNÍ / RODINNÝ

ČR / 2022 / premiéra / dabing / 100,- 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).

HUMORISTA

Rusko, Lotyšsko, ČR / premiéra /2019 / 100' / tit / 12+ / 90,- Kč
Borise Arkadije živí humor v době,kdy vás smích může existenčně zlikvidovat.
Polovina 80. let. Brežněv zemřel, Andropov zemřel a o Černěnkovi se šeptá,
že to má taky za pár. Boris vystupuje s neškodným skečem o opičce a žije
život prominenta. Režie: M. Idov. Hrají: A. Agranovič, aj.

SMRT NA NILU

9. 8. | út /21.30/

KRIMI / DRAMA

USA / 2020 / repríza / 127' / titulky / 15+ / 100,- Kč
Podle románu Agathy Christie z roku 1937 je Smrt na Nilu odvážným
tajemným thrillerem režiséra Kennetha Branagha o emocionálním
chaosu a smrtících následcích vyvolaných milostnou posedlostí.
Režie: K. Branagh. Hrají: K. Branagh, G. Gadot, A. Hammer, aj.

VŠECHNO, VŠUDE, NAJEDNOU
AKČNÍ / SCI-FI / FANTASY / DRAMA / KOMEDIE

10., 23., 29. 8. | st /17.30/
út /17.00/ po /19.00/

USA / 2022 / premiéra / 140' / titulky / 15+ / 120,- Kč
Stárnoucí provozovatelka prádelny Evelyn svádí kromě angličtiny boj i se
svou rodinnou situací. Manžel i otec jsou jí dávno vzdálení a teď se zdá,
že přijde i o dceru Joy Režie: D. Kwan, D. Scheinert. Hrají: M. Yeoh, Ke Huy
Quan, S. Hsu, J. Hong, aj.
– LETNÍ KINO NA ZÁMKU

NOVÝ SPORTBAR
v Děčíně!
28. října 225/1

KINO

8. 8. | po /17.30/

DRAMA / ŽIVOTOPISNÝ | PODMOKELSKÝ FILMOVÝ KLUB

ZPÍVEJ 2

10. 8. | st /21.30/

ANIMOVANÝ / KOMEDIE

USA / 2021 / repríza / 110' / dabing / 100,- Kč. Velké sny a ještě
větší hudební hity. To je svět Bustera Moona, odvážného koaláka, který
se odhodlal uspořádat největší talentovou show. A i když musel Buster
zdolávat překážky, které by porazily slona, tak v animované komedii Zpívej
uspěl. Režie: G. Jennings. Hrají: hlasy v českém znění: L. Bouček, E. Farna, aj.

KRÁSKY Z DUBAJE

DRAMA / KRIMINÁLNÍ / ŽIVOTOPISNÝ

11., 14., 16. 8. | čt, ne /17.30/
út /20.00/

KINO

Polsko / 2021 / premiéra / 146' / dabing / 15+ / 120,- Kč
Erotické drama plné vysokých podpatků, šampaňského, značkových
kabelek, neřestně upnutých šatů a samozřejmě sexu. Některé dívky
se nespokojí s obyčejným šedivým životem. Režie: M. Sadowska.
Hrají: P. Gałązka, K. Figura, K. Sawczuk, O. Kalicka, aj.

SIROTEK: PRVNÍ OBĚŤ
HOROR / DRAMA / KRIMINÁLNÍ

11., 26. 8. | čt /21.30/ pá /20.00/

USA / 2021 / premiéra / 90' / titulky / 12+ / 120,- Kč
Pokračování oceňovaného hororu Sirotek z roku 2009. V něm se krvavým
a šokujícím způsobem ukázalo, že malá nevinná holčička Esther je ve
skutečnosti šílená a zlá dospělá žena v těle dítěte. Režie: W. Brent Bell.
Hrají: I. Fuhrman, J. Stiles, R. Sutherland, H. Kanagawa, aj.

BESTIE
THRILLER

12., 20., 23. 8. | pá /21.30/ so, út /20.00/
USA / 2022 / premiéra / 93' / titulky / 12+ / 140,- Kč
Vyvézt rodinu na Safari vypadá na první pohled jako báječný nápad.
Snadno se ale může stát, že to bude poslední nápad, který budete
v životě mít. Stačí zkřížit cestu naštvanému lvu, jak se to povedlo Idrisi
Elbovi v thrilleru Bestie. Režie: I. Kormákur. Hrají: I. Elba, aj.
= TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)

ARVÉD

13., 25., 28., 31. 8. | so /21.30/ čt /17.30/
ne, st /20.00/

DRAMA | EXKLUZIVNÍ PŘEDPREMIÉRA

ČR / Slovensko / 2022 / premiéra / 120' / 12+ / 130,- Kč
Jiří Arvéd Smíchovský byl významný hermetik, okultista, vyznavač černé
magie a mimořádně vzdělaný člověk s geniální pamětí. Film Arvéd
vypráví o tom, kam až jsme schopni zajít, abychom dosáhli svého cíle.
Režie: V. Mašek. Hrají: M. Kern, S. Rašilov nejml., M. Pechlát, aj.
DOKUMENTÁRNÍ / SPORTOVNÍ

14., 16., 17. 8. | ne /21.30/
út /17.30/ st /20.00/

ČR / 2022 / premiéra / 111' / 130,- Kč
Příběh Jana Kollera se řadí mezi světový unikát. Spoustu prestižních
zahraničních serverů se mu v minulosti věnovalo a shodly se na tom,
že story “Českého Honzy“ je skutečnou pohádkou, která je asi už navždy
nenapodobitelná. Režie: P. Větrovský. Hrají: J. Koller, Z. Sophia Petzold, aj.

TYGŘI

17., 30. 8. | st /17.30/ út /20.00/

DRAMA

Švedsko, Itálie, Dánsko / 2020 / premiéra / 116' / tit. / 110,- Kč
Skutečný příběh mladého fotbalového talentu Martina Bengtssona,
cesta na život a na smrt moderním fotbalovým průmyslem, kde všechno
a všichni mají svou cenu. Martin je jedním z nejslibnějších fotbalových
talentů, jaké kdy Švédsko vidělo. Režie: R. Sandahl. Hrají: E. Enge, aj.

PODEZŘELÁ

MYSTERIÓZNÍ / DRAMA / THRILLER / ROMANTICKÝ / KRIMI

18., 21., 24. 8. | čt, ne, st /20.00/

Jižní Korea / 2022 / premiéra / 138' / titulky / 15+ / 100,- Kč
Detektiv Hae-joon je povolán k případu úmrtí muže, který se zabil za
nejasných okolností při pádu ze skály. Stín podezření ihned padá na
čerstvou vdovu, krásnou Seo-rae, která touto skutečností nevypadá
vůbec rozhozená. Režie: Chan-wook Park. Hrají: Hae-il Park, W. Tang, aj.
– LETNÍ KINO NA ZÁMKU

KINO

JAN KOLLER: PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO KLUKA

PRINCEZNA REBELKA
ANIMOVANÝ / RODINNÝ

19. – 21. 8. | pá /17.30/ so, ne /15.00/

Francie / 2022 / premiéra / 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.

NENE

19. 8. | pá /20.00/

HOROR / SCI-FI

KINO

USA / 2022 / premiéra / 130' / titulky / 15+ / 140,- Kč
Ten den by proběhl jako každý jiný, kdyby se na nebi neobjevilo „cosi“,
co sourozencům Haywoodovým zabilo otce. Bylo to UFO? Nebo je
vysvětlení mnohem racionálnější? Nikdo nic neví. Režie: J. Peele.
Hrají: D. Kaluuya, K. Palmer, S. Yeun, M. Wincott, aj.

HON

DRAMA | PODMOKELSKÝ FILMOVÝ KLUB

22. 8. | po /19.00/

Dánsko, Švédsko / 2012 / repríza / 115' / titulky / 12+ / 90,- Kč
Stačí jedna malá lež a nic už nebude jako dřív... Čtyřicátník Lucas má
za sebou rozvod a pracovní přeložení z postu učitele na vychovatele
ve školce. Ale postupně se začíná upínat k optimistickým vyhlídkám.
Režie: T. Vinterberg. Hrají: M. Mikkelsen, aj.

AFTER: POUTO
DRAMA / ROMANTICKÝ

25. – 28., 31. 8. | čt /20.00/
pá, so, ne, st /17.30/
USA / 2022 / premiéra / 95' / titulky / 12+ / 130,- Kč
Čtvrtá kapitola filmového a knižního fenoménu After zavede Hardina
a Tessu na životní křižovatku, ze které se vydávají každý jinou cestou. Byli
si souzeni, ale Hardinovy běsy jsou příliš divoké a Tessa prahne po svém
osobním štěstí. Režie: Castille Landon. Hrají: H. Fiennes Tiffin, aj.

= TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)

POZVÁNKA DO PEKLA
HOROR / THRILLER

27. 8. | so /20.00/

KINO

USA / 2022 / premiéra / titulky / 15+ / 130,- Kč
Po smrti své matky a bez příbuzných podstoupí Evie (Nathalie
Emmanuel) test DNA… a objeví dlouho ztraceného bratrance,
o jehož existenci neměla tušení. Režie: Jessica M. Thompson. Hrají:
N. Emmanuel, A. Boden, T. Doherty, H. Skinner, aj.
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Kontakt: Kino Sněžník, tel.: 412 531 431 – Po-Ne 15.00-20.00
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DIVADLO

22.—27. srpna 2022 Činoherní studio v zahradě Českého rozhlasu Sever
6 inscenací Spolek Kašpar jako host vstupenky na cinoherak.cz

DIVADLO

DIVADELNÍ ZAHRADA
ČINOHERNÍHO STUDIA
Již 7. ročník divácky oblíbené Divadelní zahrady se bude konat v termínu 22. 27.8. v romantickém lesoparku prvorepublikové Wolfrumovy vily, v současném
sídle Českého rozhlasu Sever. I letos se bude pod širým nebem hrát divadlo
a program je jako vždy velice atraktivní.
V loňském roce se zde odehrálo představení
Zkrocení zlé ženy, Býk Ferdinand a další.
Letos zahájí přehlídku dne 22.8. venkovní
premiéra nejnovějšího titulu Činoherního
studia, adaptace stejnojmenného románu
Josefa Formánka Mluviti pravdu, kterou
režijně nastudoval Filip Nuckolls. Sám Josef
Formánek příběhem provází jako vypravěč.
Inscenace podtrhuje historické zvraty 20.
století, které hlavní hrdina Bernard Mares
prožívá.

26

I letos se pak diváci mohou těšit na
melancholickou komedii Najal jsem si vraha,
divadelní adaptaci slavného filmu finského
režiséra Aki Kaurismäkiho, která se odehraje
v úterý 23.8. Kaurismäkiho hrdinové jsou
v pravém slova smyslu nehrdiny všedního
dne: neokázalí, naprosto obyčejní, na první
pohled nezajímaví. Jenže zdání klame. Ve
skutečnosti berou svůj život naprosto vážně,
a pokud se k něčemu rozhodnou, jsou ve
svém jednání urputně důslední.

Přehlídku uzavře v sobotu 27.8. už od
16 hodin hostující pražský Spolek Kašpar
se svou dobrodružnou inscenací pro
nejmladší diváky i jejich rodiče Mikulášovy
prázdniny. Mikuláš je s kamarády na letním
táboře, kde na něj čekají stany, bojové hry
a nečekaná dobrodružství! Tentokrát se
s Mikulášem přeneseme ke břehům Loiry,
na svahy mocných Vosgés, kde si vybudovali
chlapci stanový tábor.

Ve středu 24.8. přijdou na řadu Pábitelé lehkonohá koláž obrazů a zápisků Bohumila
Hrabala, v níž se proplétá raná humoreska
o tlupě pojišťováků na lovu, s pozdní
melancholií bilancujícího autora. Koláž se
mění v konfrontáž. Zve nás do hospody,
která je alfou i omegou Hrabalovy tvorby.
Zve nás do divadla na pivo, párek a pábení
všeho druhu.
Shakespearův Sen noci svatojánské, jeho
patrně nejhranější veselohra, najde své
místo na festivalu ve čtvrtek 25. 8.. Patrně
nejsvéráznější titul letošní edice Divadelní
zahrady, nekompromisní komedie Harila
aneb Čtyři z punku a pes, vás pobaví
v pátek 26. 8. „Nejdrsnější a současně

DIVADLO

nejzábavnější hra René Levínského. Závratná
jízda čtyř punkerů, která nekompromisně
posouvá hranice reality. Všechno začíná
únosem gorily a končí kšeftem snů. Punk
is not dead. René Levínský, zde skrytý za
jedním ze svých četných pseudonymů,
vystudoval teoretickou fyziku na ČVUT
v Praze a získal doktorát z teoretické
ekonomie na CERGE University Karlovy.
Jako vědec je velmi seriózní. Jako divadelník
naprosto nepředvídatelný.“

Všechna představení v zahradě Českého
rozhlasu Sever až na sobotní výjimku
začínají ve 20 hodin, v areálu se občerstvíte
sortimentem od Čajovny U vysmátý žáby.
V případě nepřízně počasí se představení
přesouvají do Činoherního studia. Informace
o přesunu bude zveřejněna v den konání

představení na webu Činoherního studia
(www.cinoherak.cz) a také na sociálních
sítích Činoherního studia.
-red, čs27

28

DIVADLO

29

DIVADLO

30

DIVADLO

31

DIVADLO

32

DIVADLO

33

DIVADLO

HUDBA

v letním kině v Ústí nad Labem

MIRAI, JELEN, KAPITÁN DEMO,
SEBASTIAN, LIPO, O5 A RADEČEK

neděle 28. 8.
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HUDBA
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H U D B A / TA N E C
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HUDBA

Hana Blažíková,
umělecká garantka

2022

HUDBA

20/8–15/10

4/9/17.00
Zámek Děčín,
Knihovní sál
450 / 300 Kč

Na dechu
andělů
Hana Blažíková – soprán
Bruce Dickey – cink
The Breathtaking Collective
Gesualdo / Palestrina / d‘India /
Cavalli / Wachner / Bononcini ad.

Více informací a vstupenky v síti Vstupenka Děčín a na
Festival se koná za laskavé podpory:

Zlaté listy:
Děčín

38

www.lipamusica.cz
Za mediální
podpory:
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HUDBA
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AKCE

Rogalo
DC
již 7. ročník

Smetanovo nábřeží, Děčín

PROGRAM NA SRPEN

14.8.

21.8.

28.8.

15.00

Šouflšou – kapela, která vznikla v r. 2015 o sobě na svých stránkách říká: „Vypráskaná

16.00

The Villains – kapela, jejíž začátky sahají neuvěřitelně až do r. 1966, kdy se na střední

trumpeta, pohlavkující banjo a cit k dobře předrženým stopkám, to jsou hlavní ingredience naší tvorby.

škole potkali 4 kamarádi a založili kapelu. Po létech hraní i nehraní se opět dali dohromady.

17.00

Štěpán a Brigita – folkové duo, ve kterém Štěpán skládá hudbu a Brigita texty.
Jejich písničky jsou usměvavé stejně jako oni. A určitě vyloudí úsměv i na Vaší tváři.

15.00

Sarah & The Adams – Šárka Adámková zřejmě udělala dobře, když své anglické
texty, které vydala na dvou deskách, vyměnila na třetí desce za texty české.

16.00
17.00

Kronwell
Pekelné koně – rockový projekt slovenských muzikantů, žijících v Praze.

15.00
16.00
17.00

20 minutes – jednovaječná dvojčata Simona a Denisa Katzer překvapí něčím novým každý rok.
Holborn Stereo – česká tříčlenná kapela, ovlivněná britskou hudbou z minulého století.
Igor Barboi + Petr Zelenka – brilantní ruský akordeonista se svým novým

15.00
16.00
17.00

MarZ – ústřední postavou skupiny je frontmanka – zpěvačka, kytaristka a skladatelka M. Zdeňková.
Stará škola – ústecká rocková legenda.
Nina Radnická – absolventka oboru populární zpěv na teplické Konzervatoři

HUDBA

7.8.

Jejich hudba se pohybuje na pomezí folku, punku, blues a country.

kolegou – percussistou.

spojila své síly s pianistou Jiřím Panchartkem a výsledkem je příjemný set šansonových melodií.

PRO AKTUÁLNÍ PROGRAM SLEDUJTE FACEBOOK

ROGALO DC

nebo na www.mala-pariz.cz/Rogalo DC.
DC
Projekt Rogalo DC je finančně zajištěn Statutárním městem Děčín - děkujeme!
Pořádá Malá Paříž z.s. Změna programu vyhrazena.

Kulturní projekt Rogalo DC se koná každou neděli až do 18. září!
41

INTERN
PRÁÁÁZ
ZADA

777 151 151 / www.ja

* Rychlost až 1 Gigabit
2 měsíce zdarma
pro nové zákazníky
při uvedení hesla
PRÁZDNINY

NET NA
ZDNI
DNINY
NY
ARMO
*

aw.cz / info@jaw.cz
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AKCE / HUDBA
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AKCE / HUDBA

XXIII. ročník

Kyjovský festiválek

19. ––––– 20.08.
Kyjov 2 u Krásné Lípy

sobota 14.00

HUDBA

pátek 20.00

Nechvalně proslulý DJ Standa

China Shop Bull Punk Rave, Leeds, UK
Basement Jazz Crew Villnius, Lithuania
Whowhooz Dresden
FLY… Vladimír Václavek, Pavel Šmíd, Jacob Růžička
Shoe Cut alternative-funk, Karlovy Vary
dance
La Banda de Contenedor music-Lo-Fi,
Hrob
The Cubes alternative-rock, Liberec
Fluggegecheimen Nový Bor
Scream of the lambs HC, Česká Lípa
Změna programu vyhrazena

koná se za každého počasí
Vice info na
Ubytování
Kyjov 2
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www.facebook.com/kyjovsky.festival

vstup 250 Kč
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AKCE

HUDEBNÍ FESTIVAL

BZUKOT
HUDBA

Děčín
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Křížová Ulice

2.-3.9. 2022

Abraxas

Žyhadloo

Sklap

DCRadio

Ruhelos
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GASTRO

GASTRO

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

PO–NE 11–23 hod.

/1

a 225

jn
28. ří
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GASTRO / HUDBA
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GASTRO
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GASTRO

KŘÍŽEM KRÁŽEM

LITERÁRNÍ
ZARAFEST 2022
Zarafest je literárním a kulturním setkáním, který již dávno přesahuje region
Děčína a severních Čech. Jeho hosty byla celá řada významných literátů, a to
nejen z českých zemí, ale i ze zahraničí. Nedílnou součástí festivalu jsou hudební
vystoupení, která literární maratón koření. Ani letos nebude o skvělé hosty
a aktivity nouze, přibyla dokonce i jedna novinka. Literární Zarafest 2022
proběhne ve dnech 25.-27. srpna 2022. Již tradičně jsme si o festivalu popovídali
s Alicí Prajzentovou.
Rok 2022 přináší již 22. ročník
oblíbeného Literárního Zarafestu, který
opět propojí milovníky literatury a kulturního života. Festival se každoročně
koná na různých místech po Děčíně, kde
to bude letos?
Zarafest má již tradiční podobu, první
den festivalu začíná výstavou v Ukradené
galerii, páteční program se uskuteční v Baru
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Bodenbach a sobota proběhne v Oblastním
muzeu Děčín.
Hlavní náplní budou opět nejen autorská
čtení, ale také hudební vystoupení.
Prozradíte, na koho se tentokráte
můžeme těšit, ať už z řad básníků,
spisovatelů či hudebníků?
Rozhodně bude stát za zhlédnutí výstava

I letos čeká návštěvníky
festivalu Literární procházka s básníky Josefem
Strakou a Vítem Janotou.
Jak taková procházka probíhá?
Literární procházku v rámci Zarafestu děláme
již několik let, trasu, náplň i odborný výklad
zajišťují Josef Straka a Vítek Janota. Každý
rok je trasa jiná a na jednotlivých zastaveních
oba básníci čtou buď své texty, nebo texty
autorů s tématem Zarafestu či Děčínem
spjatých. Tento rok nás provedou trasou
industriálně environmentální s duchovním
přesahem, zakončenou autorským čtením
u Thunské kaple a společným obědem.

Můžeme se v rámci festivalu těšit na
nějaké novinky?
Tím je právě oběd s básníky Josefem Strakou
a Vítem Janotou. Myslím si, že to je výborná

příležitost se s autory více poznat a zároveň
to může být i velmi inspirativní. Oba jsou
charismatičtí a dobří společníci.

Je nějaký host, na kterého se Vy osobně
těšíte nejvíce?
Těším se na všechny! Zní to alibisticky, ale
je to pravda. Program jsme tvořili tak, aby si
každý našel toho svého autora nebo autorku
a doufám, že někdo objeví i někoho pro sebe
doposud neznámého.
Další podobnou akcí jako je Literární
Zarafest je i akce Zažít Děčín jinak, která
se loni v září setkala s úspěchem. Bude se
tato “sousedská slavnost” konat i letos?
Loňský první ročník byl takovým
vykopávacím pokusem, který dopadl dobře
a lidem se líbil. Letos proběhne v sobotu 24.
září v ulici Křížová a jeho podoba se pomalu
začíná tvořit. Během srpna bude uveřejněna
výzva k zapojení se do Zažít Děčín jinak,
připojit se a spoluutvořit program může
opravdu každý, takže kdo rád peče, zpívá
nebo by chtěl třeba zahrát divadlo pro děti,
je vítaný. Akce podporuje lokální komunity
a je založena na filozofii lidé lidem. Obě
akce by ale nemohly být uskutečněny bez
podpory města Děčína.
Děkuji za rozhovor.

KŘÍŽEM KRÁŽEM

Helen Čubové Píseň v tísni v Ukradené
galerii, na páteční večer přijal pozvání
například Jiří Hájíček nebo Kateřina
Bolechová. Sobotní program
patří převážně pražským
autorům a těšit se můžeme na
Petra Borkovce, Vojtu Vacka,
jenž je členem i vystupující
kapely Představy postavy,
Tomáše Míku nebo Kateřinu
Rudčenkovou. Festival vyvrcholí koncertem děčínské kapely Jack Siuh.

-es55

Program
Čt 4. 8. Dixieland v Růžové zahradě

17:30 Růžová zahrada | K poslechu i tanci tentokrát
zahrají O.V.J. Dixie z Liberece. | Jednotné vstupné: 50 Kč.
Pá 5. 8. Červánek

19:00 Jižní zahrady | Koncert děčínské kapely se svým
tradičním ukradeným repertoárem, jako host vystoupí
Černý Pepr v čele s kytarovým mágem „Bandaskou“.
Jednotné vstupné: 150 Kč.

ZÁMEK

So 6. 8. Chvála létu

18:00 zámecká galerie | Slavnostní zahájení výstavy
jihočeské malířky Ivany Kotýnkové. Výstava potrvá do
30. srpna. | Vstup volný.
Čt 11. 8. Žalman & Spol

18:30 Jižní zahrady | Koncert české folkové legendy se
koná u příležitosti vydání výběrového alba složeného
z nově natočených „starých hitů“, které si vybrali sami
fanoušci. Jako host vystoupí děčínská folkrocková
formace Vomiště. | Jednotné vstupné: 300 Kč.
Pá 19. 8. Radúz a Mahulena

20:30 Jižní zahrady | Poetické drama Julia Zeyera přináší
příběh velké lásky příslušníků dvou znepřátelených
rodů. V roli královny Runy se představí Valérie Zawadská.
Uvádí DIVADELNÍ SPOLEK JIŘÍ - Poděbrady.
Jednotné vstupné: 300 Kč.
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srpen 2022
Pá 19., so 20., pá 26., so 27. 8. Hrané
Noční prohlídky

19:00, 20:00, 21:00, 22:00 hlavní nádvoří
Hrané noční prohlídky nás tentokrát zavedou do časů,
kdy zámek navštívil slavný skladatel Fryderyk Chopin.
Vstupné: dospělí 220 Kč, děti 160 Kč.
25. 8. Dixieland v Růžové zahradě

Hrané noční prohlídky
19.8. , 20.8., 26.8. a 27.8. 2022
19:00, 20:00, 21:00, 22:00 hlavní nádvoří

ZÁMEK

17:30 Růžová zahrada | Dixielandové večery zakončí
děčínské Jazz Trio a hosté. | Jednotné vstupné: 50 Kč.

57

Výstavy:

Dějiny udatného národa českého | do 31. 8. 2022
Vhodné pro rodiny s dětmi. | Jednotné vstupné: 60 Kč.
Chvála létu | 1. 8.–30. 8. 2022
Výstava jihočeské malířky Ivany Kotýnkové. | Vstup volný.
Úniková hra:

Rozpolcený rytíř
Rezervace nutná na www.zamekdecin.cz.

ZÁMEK

Připravujeme na září:

so 3. 9. Tradiční zářijové Slavnosti vína
ne 4. 9. Koncert v rámci MHF Lípa Musica

Monkey Business
pá 16. 9. | Jižní zahrady

www.zamekdecin.cz
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KŘÍŽEM
Z OKOR Á Ž E M

V pořadí již druhé bleší trhy proběhnou u Hostelu Děčín na Skřivance.
Přijďte prodat, nakoupit nebo si prostě jen tak užít odpoledne do
Podmokel. Nedělní bleší trhy potrvají od 7:00 do 12:00.

POZVÁNKA

28.8. | BLEŠÍ TRHY V PODMOKLECH
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8/2022
Otevírací doba:

Hlavní půjčovna a studovna:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota, Neděle
Knihovna je uzavřena:

9 - 12, 13 - 19
9 - 12, 13 - 19
Zavřeno
9 - 12, 13 - 19
Zavřeno
Zavřeno
Od 29. 7. do 14. 8.

KNIHOVNA

Dětské oddělení:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota, Neděle
Knihovna je uzavřena:

9 - 12, 13 - 18
9 - 12, 13 - 18
Zavřeno
9 - 12, 13 - 18
Zavřeno
Zavřeno
Od 29. 7. do 14. 8.

KNIHOVINKA

Otevírací dobu na pobočkách zjistíte na www.dcknihovna.cz
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KNIŽNÍ NOVINKA - DARCY COATES:

ŠEPOT V MLZE

Clare a Dorran navzdory všem předpokladům stále žijí. Dorranovi, je
ale po experimentální léčbě stále hůř. Clare tuší, že jedinou šancí je
ústav v Evandalu. Je to pořádný kus cesty a není jistota, jestli k němu
vůbec dorazí. Děsivý nový svět poznamenal všechny kolem a Clare
musí bojovat, aby ochránila své nejbližší.

KNIHOVNA

Již se můžete hlásit do kurzů
na nový školní rok!

Připravili jsme pro vás kurzy:
jazykové, výtvarné, počítačové
hudební, aj.

KNIŽNÍ NOVINKA - LUCIE BECHYNKOVÁ:

OPRAVDOVÉ ZLOČINY 2

Vydejte se do nejtemnějších koutů lidské duše s vydatnou
dávkou slavných zločinů. Lucie Bechynková, moderátorka a spoluzakladatelka podcastu Opravdové zločiny, vás neochudí ani o ty
nejmorbidnější detaily. Případy doplňují rozhovory s kriminalistou
i s lidmi, kteří strávili část života za mřížemi.

KNIHOVINKA

Přehled a přihlašovací formulář na vzdelavani.dcknihovna.cz
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KŘÍŽEM KRÁŽEM

Termín srpen:
15. – 19. 8. 2022

Cena: 2 800 Kč

KŘÍŽEM KRÁŽEM
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• 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, nebo poslat na email: bartonova@hopsarium.cz

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

PŘIHLAŠ SE TEĎ

SPORT

PŘIDEJ SE
K NÁM

RoBeRt LaNdA - šéfTrEnér mládEže

mlAdEz@bkDeCiN.cz
VálEčníCi Děčín

14.8. | BESTRONGMAN

První ročník silových závodů BeStrongMan v Děčíně! Nenechte si
ujít skvělou podívanou prostřednictvím mnoha silových disciplín.
Celá akce se bude konat v Děčíně na nábřeží a bude rozdělena do
dopoledního bloku (Beginners) a do odpoledního bloku (Amatéři ČNFS). Nebude chybět dobré jídlo, pití a doprovodný program!

POZVÁNKA

774 597 780
mlAdEz.bkDeCiN.cz
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AQUAPARK

Dejte dětem to nejlepší

PLAVÁNÍ A CVIČENÍ
MIMINEK
PLAVÁNÍ A CVIČENÍ DĚTÍ

6M od šesti měsíců

CVIČENÍ DĚTÍ

3M od třech měsíců

Cvičíme a plaveme podle metodiky celosvětově uznávané
a vyhledávané odbornice Evy Kiedroňové, autorky
unikátní metody péče o dítě a rozvoje kojenců v souladu
s jeho psychomotorickým vývojem.
Program vedou výhradně instruktorky s platným
certifikátem o proškolení v kurzu akreditovaném MŠMT
a Institutu vzdělávání Evy Kiedroňové.
Více informací
T: (+420) 773 649 920
E: kurzyplavani@aquaparkdecin.cz
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PŮJČOVNA
PŮJČOVNA
Z
ÁŽITKY
Z
Á Ž aI aktivity
TKY
zážitky
v Děčíně
a okolí
zážitky
a aktivity
Objednávejte on-a
line okolí
v Děčíně
Book now
Objednávejte on-line
Book now

REZERVUJ
REZERVUJ
a pojEĎ
a pojEĎ

s námi
s námi
SLEVA

10 %
NASLEVA
PŘÍŠTĚ

10 %
SPORT

NA PŘÍŠTĚ

WWW.ACTIVE-POINT.CZ
WWW.ACTIVE-POINT.CZ
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SPORT

NÁBOR 2022

K A R AT E D Ó S T E K LÝ
8 - 15 let » DĚTI A MLÁDEŽ

4 - 7 let » DĚTI

JAPONSKÉ KARATE
výuka karate pro všestranný
fyzický, mentální a morální
rozvoj

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

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

středa 7. 9. 2022 od 18:00 h.
KS CENTRUM POHYBU & RELAXACE
Žerotínova 379; 405 02 Děčín - Staré Město

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

E: kks@karatestekly.cz
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SPORT

TIP NA VÝLET

SKÁLA SMRTI
U KUNRATIC

ZÁBAVA

Ano, víme, že tento název turistického cíle nejspíš nevyvolá
pozitivní emoce, ale věřte, že stojí za to jej vidět. Smrt k životu patří a při
procházkách naším krajem můžeme potkávat spoustu upomínek na ní - v podobě
smírčích křížů, pomníčků, božích muk či upomínek vytesaných ve skalách. A právě
na takovou vás zveme tentokrát. Vydáme se za ní do skal u Kunratic u Cvikova.
Skála smrti se nachází poblíž říčky Svitávky,
zhruba 1,5 km od centra Kunratic u Cvikova.
Skála, které se dříve říkalo také rytířský skok,
je vysoká 15 metrů a je v ní vytesán reliéf
rytíře na vzpínajícím se koni, který se nachází
nad dívkou padající ze skály. Jedná se o výjev
popisující pověst o místní mlynářské dívce,
která byla pronásledována zlým rytířem Kunem. Než aby upadla do jeho zajetí, raději
skočila ze skály. Dívce se však podařilo skok
přežít, když dopadla do měkkého mechu.
To rytíř se ze skály i s koněm zřítil a utopil se
v bažině.
Reliéf byl vytesán v roce 1910 dvěma místními obyvateli - učitelem Karlem Beckertem
a strážmistrem Karlem Bundesmannem.
V místních skalách najdete i další reliéf
z jejich dílny, a to reliéf básníka Theodora
70

Körnera u vyhlídky Dutý kámen. Na trase ke
Skále smrti je navíc mnoho dalších zajímavostí. Jak se k ní dostat?
Z centra Kunratic se vydejte po zelené,
která vás po dvou kilometrech zavede až
ke skále. Pokud si chcete užít delší výlet
s více zastávkami, pak začněte v Jablonném
v Podještědí u zámku Nový Falkenburk.
I odtud vás povede zelená trasa vedoucí
kolem místních rybníků. Po cestě potkáte
ruiny bývalého hostince, krásné vyhlídkové
místo, lidový reliéf Slunce a několik jeskyní
vytesaných do místních skal u břehu říčky
Svitávky. Pokud byste raději vyrazili na
kole, Skálu smrti najdete poblíž cyklostezky
č. 3055 vedoucí přes Kunratice.
-zja, es-

ZÁBAVA

Osobně výlety testujeme
a hledáme pro vás ty nejlepší!
DUTÝ KÁMEN

Vyhlídku Dutý kámen najdete mezi Kunraticemi a Cvikovem, od hlavní
silnice tam vede zelená trasa. Na kruhové skalní plošině je kamenný
stůl s lavicí. Na kamenném stole jsou vidět zbytky slunečních hodin
a astronomicko-geografické orientační tabule. K vidění jsou také
ojedinělé pískovcové sloupce.
71
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ZÁBAVA

ha?

Hřebčín Kladruby nad Labem je oblíbeným turistickým cílem. Jedná se o nejstarší hřebčín

na světě,ozaložený
roku 1563 císařem Maxmiliánem II. Dnes se zabývá chovem
soutěž
vstupenky
starokladrubských běloušů. Je zde možnost prohlídky stájí,... (TAJENKA).
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Ve kterém roce byl poprvé publikován komiks
Muriel a andělé?

ZÁBAVA

najdi
všechny
obrázky
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