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Zdravím čtenáře Enteru,

jak je již u nás v Děčíně zvykem několik let, 
je tu pro Vás připraveno nové číslo pravidel-
ného zdroje informací v našem městě, a to 
nejen z kultury, ale z mnoha odvětví různých 
směrů, které mají všechny společné jedno. 
Tím je naše město v krásné krajině, které je 
někdy také označováno jako vstupní brána 
do krás přírody Českého 
Švýcarska. 

Historie města sahá 
hluboko do minulo-
sti, která je již dávno 
zapomenuta. Od dob 
prvního datovaného osí-
dlení byli tehdejší lidé 
- stejně jako my dnes -  
okouzleni kaňonem ře-
ky Labe, který obklopují 
mohutné kopce a skalní 
města. Museli být - stej-
ně jako jsem já dnes 
- uchváceni pohledem 
například ze skal na 
Kvádrberku, který se na- 
bídne po doslova pár minutách chůze  
z centra města. Dávní obyvatelé zde zase 
zanechali úžasné stavby, některé z nich stojí 
více či méně podobné jako kdysi až dodnes, 
jiné vzal čas a známe je jen z historických fo-
tografií. Jak vypadají některá místa nyní a jak 
vypadala před sto lety? 

Proměn bylo za tu dobu mnoho, ale přesto 
vše se stal Děčín naším domovem v podobě, 

jak ho známe dnes. Proto vždy, kdykoliv 
jsem na cestách po koncertech na různých 
místech v naší vlasti, se nemůžu dočkat, až 
zase uvidím nejprve členité kopce Českého 
středohoří, které následují Krušné hory 
přecházející v Tiské stěny a Děčínský Sněžník. 
Vím totiž, že zanedlouho dorazím do míst, 
která mi jsou domovem už od narození  
a kde se nacházejí jedny z největších krás 

přírody, které naše země 
může nabídnout. Proto 
si vždy vážím, že právě 
město Děčín je mým do-
movem a že se řadí mezi 
nejhezčí místa v České 
republice. Posledních 
několik let mám díky 
koncertování s kapelou 
Jaksi Taksi možnost 
poznat spoustu měst 
a míst, které bych ji-
nak nepoznal a ani 
bych nevěděl, kolik za-
jímavých míst poznám  
a o to víc si našeho měs-
ta a lidí v něm vážím. 
Protože opravdu můžu 

s klidnou hlavou říct, že tady se cítím jako 
doma a vždy se sem budu rád vracet. 

Přeji i Vám, ať se také ze svých cest - například 
na některou z nabízených akcí v tomto vy-
dání Enteru - v pořádku vrátíte do svého 
domova ve městě Děčín.  

Michal Pflanzer
bubeník JAKSI TAKSI a programátor

Ú N O R O V Ý  Ú V O D N Í K

V Ý Z N A M N Ý  D E N  V  Ú N O R U :

V A L E N T Ý N  1 4 . 2 .



Jak jste začali s otužováním?
LedoBorci Děčín vznikli už někdy v roce 
2008. Vzniklo to tak, že jsme uspořádali 
netradičního Silvestra s tím, že se půjdeme 
vykoupat. Jako všechny naše nápady i ten-
hle vznikl v hospodě. Měli jsme k tomu 
respekt, tak jsme se začali otužovat doma 

pod sprchou. Pak jsme vlezli do vody a řekli 
jsme si, že bychom to mohli dělat častěji. 
Silvestrovské cachtání se stalo tradicí. Pak 
jsme si řekli, že je to škoda, když do té 
vody jen vlezeme a neplaveme. Tím vznikla 
myšlenka, že se budeme chodit pravidelně 
někam koupat. První roky jsme chodili tak ve 

Když se řekne Železný knedlík, Gastonův memoriál, Silvestrovské cachtání v Labi nebo 
nově i Otužilý Valentýn, po organizátorech těchto akcí byste se měli poohlédnout 
v okolí Labe nebo přímo v něm. A kdy? Ideálně v zimě. Děčínská otužilecká skupina 
LedoBorci dnes má už velmi silnou základnu a otužovat se chodí pravidelně a za 
každého počasí. A protože je otužilecká sezóna v plném proudu, tak jsem si popovídala 
s několika děčínskými LedoBorci - Tomášem Česnekem, Ivanem Parlesákem a Petrem 
Hochmanem. 

LEDOBORCI: 
UZEL NA PLAVKÁCH 
JE NOČNÍ MŮRA
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třech, ve čtyřech a pak to vzalo rychlý spád. 
Největší boom byl loni během Covidu, kdy 
se všichni začali otužovat, protože tělocvičny 
i bazény byly zavřené. Spektrum lidí, kteří 
se otužují, je dost pestré. No a když už 
jsme začali plavat, tak jsme se rozhodli, že 
začneme i soutěžit. Přihlásili jsme se do 
oddílu za pražský klub PKO - I. plavecký klub 
otužilců a začali jsme za ně závodit. 

Jak vypadá takové otužilecké závodění? 
Existuje Český pohár v zimním plavání, který 
je zastřešen Svazem plaveckých sportů. 
Má vlastní pravidla, kdy se plavou delší  
i kratší tratě na čas s tím, že na těch kratších 
tratích se začíná a dle výsledků se pak může 
pokračovat do těch delších. Nejznámější 
závod je Memoriál Alfreda Nikodéma, který 
se koná  vždy 26.12. v Praze. Začíná se na 
nejkratší trati a je třeba si vyplavat 
postup na tu delší. Voda musí 
mít pod 4 stupně Celsia, jinak 
se nic neuzná. Vlastně jde o to 
si vyplavat třídy, během roku se 
nemůžete posunout třeba na  
1. výkonnostní stupeň, je třeba 
toho dosáhnout postupně. 
Nejdelší trať měří kilometr. 

Když chce někdo začít, jak je 
ideální postupovat?
My jsme začali tou studenou sprchou, což 
je fajn, ale jinak je ideální začít se chodit 
otužovat v září a pak pokračovat společně  
s ochlazující se vodou. Ale přišla za námi 
třeba paní, která si k 70. narozeninám dala 
dárek, že se začne otužovat a začala s námi 
chodit už v lednu. 

No a co dělají otužilci v létě? Také studená 
sprcha?
To je trapný (smích). Během léta chodíme 
normálně plavat, tréninky se obvykle 
rozpustí v březnu nebo dubnu, někdo 
končí dřív, někdo déle. Další tréninky jsou 

pak svolány na listopad. Jinak když je Labe 
ještě teplé, tak občas jezdíme na Klokotský 
vodopád, protože ten si udržuje relativně 
nízkou teplotu i přes léto. A taky chodíme 
plavat na Miladu.

Jak často trénujete?
Chodíme třikrát týdně - v úterý, ve čtvrtek  
a v neděli. V neděli je ranní služba a večerní 
služba. Kluci, kteří si dopoledne rádi přispí, 
tak jdou večer od šesti a ostatní dopoledne. 
No a když je tma, tak plaveme s čelovkama. 

A jak na vás reaguje okolí, když se třeba 
takhle v lednu koupete v Labi?
Tak lidi to určitě zajímá. Ale zajímavý je, když 
tam stojí německá hotelová loď a ti němečtí 
důchodci v neděli ráno popíjí kafe nebo 
šampíčko, kouknou se z okýnka, které je  

v úrovni hladiny a vidí tam ty naše hlavy… 
Bývají překvapeni. 

Jaké jsou podle vás ideální podmínky na 
otužování?
Sníh, sluníčko a mráz, to je to nejhezčí, co 
může být (shodují se všichni). Když je hodně 
zima a do toho fouká vítr, tak je to horší,  
i když je venku třeba jen 0 stupňů. 

Proč se vlastně otužovat? Vnímáte sami 
na sobě nějaké benefity?
Každý ten trénink bojujeme sami se sebou, 
abychom se zvedli a šli tam. Ale jakmile si 
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to odplaveme, tak se vyplaví endorfiny a je 
to paráda. Ale překonat ten začátek, první 
tři minuty ve vodě a vůbec do té vody vlézt 
a svléknout se, tak to je někdy náročnější. 
No a co se týká těch nemocí, tak třeba já 
(Ivan) jsem nemocnej pořád stejně, ale 
mám mnohem kratší průběh. Když už 
třeba dostanu rýmu, tak trvá jen dva dny.  
A funguje to tak, že i když na vás něco leze, 
tak je dobrý si vlízt do studený vody a ono to 
zase odleze (Tomáš). Teda může to fungovat 
tak, že se zbavíte nemoci, nebo se vám 
splní přání se otužovat do smrti, protože 
už z tý vody nikdy nevylezete… (smích). Já 
musím říct, že co jsem s otužováním začal, 
tak nejsem nemocnej. Lékař mi tvrdil, že 
s mýma plotýnkama je dobré být v suchu 
a v teple, a tak jsem šel přesně opačným 
směrem - studená voda a vlhko. No a ono mi 
to pomáhá. 

Jak dlouho vydržíte ve vodě?
Většinou tak kolem 10 a 15 minut, ale 
někdy i méně nebo naopak více. Záleží na 
podmínkách a například na těch závodech 
je to jiné, když jsou kolem záchranáři, 
vyhřívané stany a podobně. Ale tady, když 
se musíme pak převléct jen venku na 
břehu, tak si raději necháváme rezervu. 
Bezpečnostní limit je nějakých 22 minut. 
Například když pomalejší plavci v tomto 
limitu nestihnou uplavat na závodech 
svou trasu, tak musí z vody ven, 
protože už by to mohlo být 
nebezpečné. 

A bolí to někdy?
Asi to nejhorší je strčit pod vodu i hlavu  
a plavat kraula. Kdo si to někdy zkusil, tak  
v okamžiku, kdy má pocit, že v tý vodě vydrží 
všechno a strčí tam obličej, tak se mu téměř 
zastaví všechny životní funkce a je to hodně 
o sebezapření. Hodně bolí spánkové kosti 
a když ztuhnou rysy v obličeji, tak ani pak 
necítíte, jestli máte pusu ve vodě nebo venku 

a můžete se i nalokat vody. Jinak tohle je asi 
jedinej sport, kde dávaj ženský chlapům na 
p*del. Ženský maj ten tuk jinak rozloženej 
a tam, kde ony vylézají z vody vysmáté  
a v pohodě, tak my chlapi vylejzáme úplně 
zdevastovaný, vypadáme, jako když máme 
Alzheimera nebo Parkinsona, ztrácíme 
rovnováhu a nejsme si schopni ani nazout 
boty, protože necítíme ruce… No a ženský 
jsou v pohodě. 

Dětem se vždycky říká “pojď už z vody, 
máš modrou pusu”. Platí něco takového 
i u vás?
No tak třeba Petr, ten má vždycky takovou 
fialovou barvu, Ivan je růžovej a já jsem 
takovej bledě zelenej (Tomáš). Jde spíš  
o to, aby se člověk nedostal do třasu. Ten 
by neměl nikdy nastat, když je člověk ve 
vodě. Zcela pravidelně ale nastává po výlezu  
z vody. No a noční můra otužilcova je pak 
uzel na plavkách. Těma zmrzlýma rukama 
nemáte šanci ten uzel rozvázat (smích). 

Když se tedy řekne LedoBorci Děčín,  
o kolika lidech mluvíme?

Celkem je nás kolem 30, ale určitě 
nechodíme vždycky všichni, navíc 

někdo chodí třeba na Maxičky se 
otužovat nebo jinam. Slovy 

Tomáše Krause - “je nás asi 
15, ale chodíme tak 

4”. Tomáš s námi 
chodí plavat taky 
a vlastně skrze 

něj začala plavat i Eva 
Samková (Petr). Ale když spočítáme lidi, 
kteří se během sezóny objeví, tak to kolem 
těch 30 bude. Ještě se ale nestalo, že by 
se sešli míň jak 4 lidi. Vždycky, za každého 
počasí, někdo přijde i bez toho, že bychom 
spolu nějak výrazně komunikovali nebo se 
domlouvali. A navzájem se hlídáme, což je 
důležité. 
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Zeptali jsme se také organizátora 
Otužilého Valentýna Honzy Kočky z Pi- 
vovaru Nomád, kde se vzal nápad 
oslavit svátek zamilovaných zrovna 
otužováním? 
V Děčíně je príma parta otužilců, někteří 
jsou i u Nomáda štamgasti. Už vlastně 

v prvním roce fungování pivovaru jsem 
uvařil Bábovku, 22° polotmavý belgický 
styl saison, kam se místo grogu přidávají 
rozinky utopené v rumu. A proč Bábovka? 
Tak nějak to vzešlo z toho, že v té době jsem 
se neotužoval, prostě jsem byl bábovka :).  
A Nomád je kousek od Labe, pár minut chůzí 
přes park. Největší otužilecký happening, 
silvestrovské plavání 31.12., je právě pod 
zámkem. Takže myšlenka spojit speciální 
pivo a otužování do jedné akce mi vrtala 
hlavou dlouho. Co také jiného v únoru dělat, 
než si jít zaplavat do řeky.  

Na co se mohou závodníci i návštěvníci 
během Otužilého Valentýna těšit? 
První část, řekněme závodní, je štafeta dvojic, 

když už je ten Valentýn, u Rogala. O čas ani 
nejde, spíš o to se překonat. Od prvního 
mola k Tyršovu mostu vodou, po souši na 
start. Druhá část je pak u nás v Pivovaru 
Nomád. Zde bude vyhlášení závodu  
a aby to nebylo fádní předání perníkových 
srdíček účastníkům, plánujeme přehlídku  

v plavkách a káď pro ty, co si chtějí otužování 
zkusit. K tomu spoustu pivních speciálů  
a navíc pivní svařák, vymražované pivo. Na 
své si přijdou i děti, protože díky báječným 
holkám ze sdružení Andělé bez křídel jsou 
přichystány dílničky, soutěž o nejhezčího 
sněhuláka a jiné aktivity. Pro všechny bez 
rozdílu věku stánky spřátelených firem, kde 
najdou jak sladké pokrmy, tak i čokoládu, 
maso… Myslím, že to bude príma sobotní 
zábavný, pro někoho i sportovní den.  
Hlavně nezapomeňte dobrou náladu  
v dnešní smutné době.

Děkuji za rozhovor.                                     -es-
 
ZIMNÍ VODĚ ZDAR!

T
É

M
A

 M
Ě

S
ÍC

E

9



Titulní mimořádnou událost způsobí 
strojvedoucí lokálky, který neplánovaně zastaví 
mezi poli a vystoupí z vlaku, aby vyřešil drobný 
technický problém. Bohužel zastavil v mírném 
protisvahu a vlak mu ujede. Samospádem  
a tam, odkud vyjel. Brblající cestující ocení, že 
zase jedou, ale záhy si uvědomí, že špatným 
směrem. Hlasitě protestují a dožadují se 
informací. Kabina strojvedoucího je zamčená 
a nikdo se zpoza dveří neozývá. Mezi pasažéry 

se šíří první náznaky paniky. Kontakt s okolím 
prostřednictvím mobilních telefonů selhává 
a nepomáhá ani zoufalý křik z oken. Cestující 
za pomoci mírného násilí nakonec dveře 
kabiny strojvůdce otevřou, ale tam si pouze 
potvrdí nejhorší očekávání - motoráček nikdo 
neřídí. Velmi nesourodá skupina lidí, kterou 
na chvíli svedla dohromady jízda vlakem, má 
teď jeden společný cíl – ve zdraví tuhle cestu 
přežít.

Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve vlaku, který nikdo neřídí? Odpověď na tuto otázku 
hledá Jiří Havelka, režisér a scenárista diváckého hitu Vlastníci, ve svém dalším filmu, 
komedii Mimořádná událost. „Názvem si nadbíháme, ale samozřejmě doufám, že ano, 
že to bude pro diváky mimořádný zážitek v mnoha ohledech,“ říká o svém filmu Jiří 
Havelka.

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
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Komedie Mimořádná událost se volně 
inspirovala skutečným příběhem 
„splašeného vlaku“, který ujel svému 
strojvůdci i s cestujícími před pár lety na 
Českomoravské vrchovině. Jiřímu Havelkovi 
nešlo o věrnou rekonstrukci případu, ale 
o další zábavný ponor do světa úplně 
normálních lidí, kteří se ocitnou v extrémní 
situaci. Možná byste se divili, kolik toho 
můžou mít společného vypjatá domovní 
schůze a vlak, který nikdo neřídí.

A co o filmu říká jeho režisér Jiří Havelka, 
který se při psaní scénáře inspiroval 
několika skutečnými příběhy a situacemi 
odpozorovanými z běžného života? „On je 

to vlastně ten hlavní princip, že všechno 
jsou to skutečné příběhy, které jsou ale dost 
neuvěřitelné, respektive těžko se jim věří. Ale 
staly se. Jen jsou dány časově i prostorově do
jiného rámce. A naopak snadno uvěřitelné 
nebo představitelné příběhy jsou často 
vymyšlené. A vzniká nějaký meziprostor, 
který nás bavilo při psaní scénáře zkoumat. 
Při psaní jsme si také záměrně dávali 
s Davidem Dvořákem spíše zahraniční 
předobrazy herců, aby nám to nesklouzávalo 
k tomu, že to píšeme některému z českých 
herců na tělo.”

Sám režisér pak zve diváky do kina na svůj 
film takto: „Vím, že na první pohled tahle 
doba kinům moc nepřeje. Ale na vlastní 
kůži jsem zjistil, že je pro mě filmový zážitek 
z kina teď daleko silnější než dřív. Že jsem 
citlivější právě na to sdílení. A kupodivu 
k tomu stačí jen ještě jeden další divák. 
Takže - přijďte prosím hromadně do kina na 
Mimořádnou událost. Minimálně dva do 
jednoho sálu!”

Film pohledem Václava Kopty
Václav Kopta ve filmu ztvárňuje roli 
strojvedoucího Miloše, kterému vlak 
ujede. „Připomnělo mi to slavnou němou 
grotesku Frigo na mašině a já podobně  
v tomto filmu nemluvím, jsem takový 
Buster Keaton, který sice nejede na mašině, 
protože ona mi ta mašina ujede, ale má to 
atributy němé grotesky. Všechno jsem 
to musel odehrát zoufalým upoceným 
výrazem a jako nápad mi to připadá od 
Jirky Havelky ohromně vzrušující. Já navíc 
jsem dopravou hodně chycený a mám  
i za sebou autobusáckou praxi a pokud by 
tato situace v životě opravdu nastala, tak 
je to všechno ostatní, jenom ne legrace. 
Ale ve filmu díky tomuto nápadu to má 
zaděláno na řadu komických situací a na ně 
se mohou diváci těšit.”

-es-





Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky, trochu 
nešikovného prince Jakuba a dalších postav opustili tvůrci ve chvíli, kdy každá 
pohádka končí. Zlo bylo potrestáno, dobro zvítězilo a s ním i láska Aničky a Jakuba. A po 
letech…Z Jakuba je král, z Aničky královna a rodina se rozrostla o zvídavou princeznu 
Johanku. Ta nejraději tráví čas u milujícího dědečka Karaby, který se rozhodl věnovat už 
jenom hrnčířskému řemeslu. Zlotřilí rádcové Lorenc a Ferenc byli vyhnáni z království, 
potloukají se po světě a hledají místo, kde by mohli znovu začít kout pikle. A mladá, 
nezkušená královna Julie ze sousedního království se stane vhodným nástrojem jejich 
pomsty. Že by nastal čas oprášit tajemnou bambitku, která doposud ležela dobře ukrytá 
a povolat na pomoc loupežníka Karabu? Kdo však ví, kde mu je konec? A není to jenom 
pohádka pro malou princezničku? Lorenc a Ferenc nastraží na Karabu důmyslnou past. 
Teď je potřeba spojit síly, aby spravedlnost a láska konečně zvítězily.

Premiéra 11.2. | více na str. 19
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Srdce na dlani
Vřískot | horor

17.30
20.00

Út 1.2.

Krotitelé duchů: Odkaz | dabing
Kingsman: První mise

17.30
20.00

St 2.2.

Mimořádná událost
Bod varu

17.30
20.00

St 9.2.

So 5.2. Zpívej 2
Mimořádná událost
Moonfall

15.00
17.30
20.00

So 12.2. Tajemství staré bambitky 2
Uncharted | dabing
Smrt na Nilu

15.00
17.30
20.00

Ne 6.2. Zpívej 2
Moonfall
Mimořádná událost

15.00
17.30
20.00

Ne 13.2. Tajemství staré bambitky 2
Uncharted | dabing
Smrt na Nilu

15.00
17.30
20.00

Moonfall
Mimořádná událost

17.30
20.00

Čt 3.2.

Vem si mě
Smrt na Nilu

17.30
20.00

Čt 10.2.

Mimořádná událost
Bod varu

17.30
20.00

Pá 4.2.

Tajemství staré bambitky 2
Uncharted | titulky

17.30
20.00

Pá 11.2.

Po 7.2. Utéct | dokument19.00

Út 8.2. Kateřina a Miloš MOTANI / Velké safari 
a malé surikaty | cestovatelska show

19.00

Po 14.2. Margrete - královna severu19.00
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Út 15.2. Gump - Pes, který naučil lidi žít
Vem si mě
Uncharted | titulky

10.00
17.30
20.00

Ne 20.2. Haftaňan a tři mušteriéři
Super-Blb
V létě ti řeknu, jak se mám

15.00
17.30
20.00

Ne 27.2. Tajemství staré bambitky 2
Pes
Belfast

15.00
17.30
20.00

Út 22.2. Láska na špičkách
Super-Blb
V létě ti řeknu, jak se mám

10.00
17.30
20.00

So 19.2. Miloš Meier - Drumming Syndrome
koncert z LGN

19.00

Po 21.2. Balada o bílé krávě19.00

Po 28.2. Tove19.00

St 23.2. Banjo Band Ivana Mládka | koncert z LGN19.00

So 26.2. Zrní | koncert z LGN19.00

Vem si mě
Smrt na Nilu

17.30
20.00

St 16.2.

Super-Blb
V létě ti řeknu, jak se mám

17.30
20.00

Čt 17.2.

Pes
Belfast

17.30
20.00

Čt 24.2.

Pes
V létě ti řeknu, jak se mám

17.30
20.00

Pá 25.2.

Haftaňan a tři mušteriéři
V létě ti řeknu, jak se mám

17.30
20.00

Pá 18.2.
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1. 2. | út /20.00/VŘÍSKOT      
HOROR / THRILLER 

USA / 2022 / repríza / 114' / 15+ / titulky / 130,- Kč    
25 let po brutálních vraždách v městečku Woodsboro se na scéně 
objevuje nový vrah, který si nasadil na obličej kultovní bílou masku. 
Tentokrát se zaměří na teenagery, oživí tím dávno pohřbenou noční 
můru. Režie: M. Bettinelli-Olpin, T. Gillett. Hrají: N. Campbell, aj.

USA / 2021 / repríza / 123' / dab. / 110,- Kč. Režisér Jason Reitman  
a producent Ivan Reitman uvádějí další kapitolu z původního příběhu Krotitelů 
duchů. Ve filmu Krotitelé duchů: Odkaz se přestěhuje svobodná matka se svými 
dvěma dětmi na maloměsto, kde společně objeví svoje spojení s původními 
krotiteli duchů a tajemný odkaz. Režie: J. Reitman. Hrají: F. Wolfhard, aj.

2. 2. | st /17.30/KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ      
KOMEDIE / SCI-FI / AKČNÍ  

ČR / 2022 / premiéra / 95' / 140,- Kč    
Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás 
potká. Můžeme se zamilovat ve školce, v důchodu, na ulici, v parku. 
Kdykoliv a kdekoliv. Režie: M. Horský. Hrají: V. Polívka, E. Balzerová,  
M. Ruml, J. Pidrmanová, B. Polívka, K. Svarinská, V. Khek Kubařová, aj.

1. 2. | út /17.30/SRDCE NA DLANI    
KOMEDIE

        = TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)

FI
LM

OV
IN

KY

DRUHÝ MORTAL KOMBAT 
OFICIÁLNĚ POTVRZEN
Fanoušci fatalit a eRkové herní brutality můžou jásat, drsný Mortal 
Kombat se totiž oficiálně dočká sequelu. Pokračování napíše 
scenárista Jeremy Slater (chystaný Moon Knight), s tím, že herci  
z jedničky i režisér mají údajně podepsané smlouvy na případné 
sequely, svoji účast ale musí stále potvrdit. 
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ČR / 2022 / premiéra / 102' / 12+ / 140,- Kč    
Malebnou českou krajinou projíždí motoráček. Lidé uvnitř sedí, švitoří, 
nebo naopak mlčí, pokukují z oken nebo pospávají. Vlak se náhle 
porouchá a strojvůdce Miloš musí vystoupit z vlaku, aby poruchu 
napravil. Režie: J. Havelka. Hrají: J. Plodková, I. Chmela, J. Boková, aj.

Velká Británie / 2021 / premiéra / 92' / 12+ / tit. / 100,- Kč  
Šéfkuchaři Andymu směna v jeho restauraci ani nezačala, a už nestíhá. 
Je poslední pátek před Vánoci, a tak si chce fajnové jídlo dopřát snad 
každý. Hosteska přijala příliš mnoho rezervací a nespokojený kontrolor 
šmejdí v kuchyni. Režie: P. Barantini. Hrají: S. Graham, H. Walters, aj.

USA / Kanada / Čína / 2022 / premiéra / 124' / tit. / 140,- Kč    
Zásah asteroidu změní oběžnou dráhu Měsíce, a ten se řítí přímo  
na Zemi. Vesmírná posádka se vydává na záchranou misi s jediným 
cílem. Odvrátit zánik lidstva a zkázu naší planety. Režie: R. Emmerich. 
Hrají: H. Berry, P. Wilson, J. Bradley, M. Peña, aj.

2. 2. | st /20.00/KINGSMAN: PRVNÍ MISE   
AKČNÍ / DOBRODRUŽNÝ / KOMEDIE 

USA / VB / 2021 / repríza / 131' / 15+ / tit. / 110,- Kč 
Zatímco se sebranka nejhorších tyranů a geniálních zločinců připravuje 
rozpoutat válku, jež má zahubit miliony lidí, jeden muž musí vyhrát 
závod s časem a zastavit je. Režie: M. Vaughn. Hrají: G. Arterton,  
M. Goode, A. Taylor-Johnson, R. Fiennes, aj.

MOONFALL     
AKČNÍ / DOBRODRUŽNÝ / SCI-FI 

3., 5., 6. 2. | čt /17.30/ so /20.00/ ne /17.30/

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST       
KOMEDIE 

3. – 6., 9. 2. | čt /20.00/ pá, so /17.30/
ne /20.00/ st /17.30/ 

BOD VARU      
DRAMA / THRILLER  

4., 9. 2. | pá, st /20.00/ 

        = TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)

NOVÝ FILM JOHNA KRASINSKIHO
NABÍRÁ OBSAZENÍ
Tak to vypadá, že si hvězdy seriálu Kancl dají menší reunion. Režisér 
a herec John Krasinski (Tiché místo, Tiché místo: Část II) totiž do své 
novinky IF čerstvě obsadil Stevea Carella (Sázka na nejistotu). Není to 
ale jediný oznámený člen obsazení, vedle něj se totiž ještě dočkáme 
herečky Phoebe Waller-Bridge (Potvora), aj. FI
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10., 15., 16. 2. | čt, út, st /17.30/VEM SI MĚ       
KOMEDIE / ROMANTICKÝ 

USA / 2022 / premiéra / 112' / 12+ / tit. / 140,- Kč    
Ona je slavná popová zpěvačka, on je obyčejný učitel matematiky. Vzali 
se, aniž se předtím znali, za hodně bizarních okolností. Jennifer Lopez 
a Owen Wilson vám přesto v romanci Vem si mě budou chtít dokázat, 
že když jde o lásku, nic není nemožné.  Režie: K. Coiro. Hrají: J. Lopez, aj.

USA / 2022 / premiéra / 120' / tit. /12+ / 130,- 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, L. Wright, aj.

10., 12., 13., 16. 2. | čt, so, ne, st /20.00/ SMRT NA NILU      
KRIMI / DRAMA / MYSTERIÓZNÍ  

DK / FR / SWE / NOR / USA / SLV / EST / ESP / IT / FIN / 2021 / prem. /  
93' / 15+ / tit. / 110,- Kč. Amin Nawabi (pseudonym), 36 letý 
uznávaný akademik, zápasí s bolestivým tajemstvím, které skrývá už 20 
let. Obává se, že mu může zničit život, který si vybudoval pro sebe a svého 
budoucího manžela. Režie: J. Poher Rasmussen. Hrají: R. Aitouganov.

7. 2. | po /19.00/ UTÉCT     
DOKUMENTÁRNÍ / ANIMOVANÝ  

        = TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)

5. – 6. 2. | so, ne /15.00/ZPÍVEJ 2 
ANIMOVANÝ / KOMEDIE 

USA / 2021 / repríza / 110' / dabing / 130,- Kč, děti 110,- Kč  
Velké sny a ještě větší hudební hity. To je svět Bustera Moona, odvážného 
koaláka, který se odhodlal uspořádat největší talentovou show.  
Režie: G. Jennings. Hrají: hlasy v českém znění: L. Bouček, E. Farna,  
Z. Chlopčík, P. Soukup, D. Nesvačilová, D. Kahl, aj.
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DK / NOR / SWE / PL /  ČR / ISL / 2021 / premiéra / 120' / 15+ 
/ tit. / 110,- Kč. Píše se rok 1402. Margrete dosáhla toho, co se ještě 
žádnému muži nepodařilo. Spojila Dánsko, Norsko a Švédsko do mírově 
orientované unie, kterou sama řídí prostřednictvím svého mladého 
adoptovaného syna Erika. Režie: Ch. Sieling. Hrají: T. Dyrholm, aj.

ČR / 2021 / repríza / 90' / 50,- 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.

USA / 2022 / premiéra / 116' / dab. + tit. / 130,- Kč    
Potomek slavného hledače pokladů sira Francise Drakea, Nathan Drake, 
konečně našel stopu k prokleté zlaté sošce ze Zlatého města v El Doradu. 
Režie: R. Fleischer. Hrají: T. Holland, B. Cranston, M. Wahlberg,  
A. Banderas, T. Gabrielle, S. Ali, P. Meeden, S. Petrick, aj.

11. – 13., 27. 2. | pá /17.30/
so, ne, ne /15.00/

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 
POHÁDKA 

ČR / 2022 / premiéra / 100' / 140,- Kč, děti 120,- Kč  
Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky, 
trochu nešikovného prince Jakuba a dalších postav opustili tvůrci  
ve chvíli, kdy každá pohádka končí. Režie: I. Macharáček. Hrají: T. Klus,  
K. Janovičová, O. Vetchý, M. Vladyka, J. Lábus, aj.

UNCHARTED     
AKČNÍ / DOBRODRUŽNÝ 

11. – 13., 15. 2. | pá /20.00/ so, ne /17.30/ út /20.00/

MARGRETE - KRÁLOVNA SEVERU       
DRAMA / HISTORICKÝ

14. 2. | po /19.00/

GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT      
RODINNÝ / DOBRODRUŽNÝ

15. 2. | út /10.00/ 

        = TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)
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18., 20. 2. | pá /17.30/ ne /15.00/HAFTAŇAN A TŘI MUŠTERIÉŘI         
ANIMOVANÝ / RODINNÝ

Španělsko / 2021 / premiéra / 84' / dab. / 130,- Kč, děti 110,- Kč
Dogtanian je mladý šermíř, který sní o tom, že se přidá k legendárním 
Mušketýrům. Po prokázání svých schopností a získání jejich důvěry 
musí on a Mušketýři bránit krále před tajným spiknutím zlého kardinála 
Richelieua, který se chce chopit moci. Režie: T. García.

Írán / Francie / 2020 / premiéra / 105' / 15+ / tit. / 130,- Kč     
Minin život se obrátí vzhůru nohama, když se dozví, že její manžel Babak 
nespáchal zločin, za který byl odsouzen a popraven. Úřady se za chybu 
omluví, vdově slíbí finanční odškodnění a tím pro ně záležitost končí. 
Režie: B. Sanaeeha, M. Moghadam. Hrají: M. Moghadam, aj.

21. 2. | po /19.00/ BALADA O BÍLÉ KRÁVĚ        
DRAMA  

ČR / 2022 / premiéra / 111' / 130,- Kč   
Komedie na motivy bestselleru Evity Twardzik, V létě ti řeknu, jak  
se mám, mapuje životy party čtyřicátníků, kteří se kamarádi od dětství  
a dodnes se potkávají, už spolu se svými rodinami. Režie: M. Ferencová. 
Hrají: T. Kostková, O. Sokol, M. Hofmann, D. Rogoz, aj.

17., 18., 20., 22., 25. 2. 
čt, pá, ne, út, pá /20.00/ 

V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM       
KOMEDIE 

        = TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)

17., 20., 22. 2. | čt, ne, út /17.30/SUPER-BLB   
KOMEDIE / AKČNÍ

Francie / 2022 / premiéra / 82' / 12+ / dab. / 120,- Kč    
Konečně na velkém plátně! Filmový vesmír neohrožených hrdinů 
v kostýmech rozšiřuje nová postava. Její charakter a schopnosti  
se pohybují mezi Spider-Manem, Batmanem a inspektorem Clouseau. 
Režie: P. Lacheau. Hrají: P. Lacheau, J. Arruti, T. Boudali, E. Fontan aj.
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Velká Británie / 2021 / premiéra / 98' / 12+ / tit. / 130,- Kč
Malý chlapec a jeho severoirská rodina z dělnické třídy si procházejí 
dramatickými událostmi v bouřlivých 60. letech 20. století.  
Režie: K. Branagh. Hrají: J. Hill, J. Dornan, C. Balfe, C. Hinds, J. Dench,  
L. McAskie, L. McDonnell, G. Horan, T. Convery, aj.

Finsko / 2020 / premiéra / 116' / 15+ / tit. / 110,- Kč  
Válka skončila a pro Tove Jansson začíná nový život. Když potká divadelní 
režisérku Vivicu Bandlerovou, zamiluje se. Zároveň se její kreativita 
začíná ubírat nečekanými cestami a začíná psát příběh Muminků.  
Režie: Z. Bergroth. Hrají: A. Pöysti, K. Kosonen, S. Roney

USA / 2022 / premiéra / 100' / 12+ / tit. / 120,- Kč      
Road movie, komedie a film plný dojetí pro všechny milovníky psů  
v jednom. Channing Tatum se ve filmu Pes vydá na cestu podél pobřeží 
Tichého oceánu s jediným společníkem, se psem, kterého veze na pohřeb 
jeho bývalého pána. Režie: R. Carolin, Ch. Tatum. Hrají: Ch. Tatum, aj.

22. 2. | út /10.00/LÁSKA NA ŠPIČKÁCH   
KOMEDIE / ROMANTICKÝ 

ČR / 2021 / repríza / 94' / dab. / 50,- Kč    
Příběh romantické komedie je zasazen do malého města a okolí na 
Broumovsku. Dramatická krajina koresponduje s náladami hlavní hrdinky 
Terezy (36), bývalé primabaleríny Národního divadla, která po úrazu 
skončila kariéru profi tanečnice. Režie: P. Zahrádka. Hrají: V. Kerekes, aj.

PES       
KOMEDIE / ROAD MOVIE  

24., 25., 27. 2. | čt, pá, ne /17.30/

BELFAST         
DRAMA

24., 27. 2. | čt, ne /20.00/

TOVE        
ŽIVOTOPISNÝ / DRAMA 

28. 2. | po /19.00/ 

        = TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)
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Nabízíme práci pro lodníky
NA LUCEMBURSKOU PRACOVNÍ SMLOUVU
Díky tomu jako naši zaměstnanci  získate také všechny výhody Lucemburské pracovní smlouvy.  
Všechna administrace a support se bude vykonávat na pobočce v České a Slovenské Republice i nadále.

WWW.TMLG.LU

PŘIDEJTE SE K NÁM       +421 948 699 352  |  jiri.pilnacek@tmlg.eu

Naším cílem je
SPOKOJENÝ ZAMĚSTNANEC

M A R I T I M E    S H I P P I N G    S E R V I C E SM A R I T I M E    S H I P P I N G    S E R V I C E S

The Batman, Betlémské světlo, Proměna, 

Řekni to psem, Panství Downton: Nová éra, ad.

Kontakt: Kino Sněžník, tel.: 412 531 431 – Po-Ne 15.00-20.00
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Nabízíme práci pro lodníky
NA LUCEMBURSKOU PRACOVNÍ SMLOUVU
Díky tomu jako naši zaměstnanci  získate také všechny výhody Lucemburské pracovní smlouvy.  
Všechna administrace a support se bude vykonávat na pobočce v České a Slovenské Republice i nadále.

WWW.TMLG.LU

PŘIDEJTE SE K NÁM       +421 948 699 352  |  jiri.pilnacek@tmlg.eu

Naším cílem je
SPOKOJENÝ ZAMĚSTNANEC

M A R I T I M E    S H I P P I N G    S E R V I C E SM A R I T I M E    S H I P P I N G    S E R V I C E S

Kateřina a Miloš MOTANI
Velké safari a malé surikaty 
CESTOPISNÁ MULTIMEDIÁLNÍ SHOW  

8. 2. | út /19.00/

90-120 minutová multimediální, dynamická a velmi atraktivní projekce  
s živým komentářem autorů prošpikovaná cestovatelskými příběhy gepardí 
stezkou do lachtaní zátoky / 100,- Kč

Po přepadení zpět na místo činu, jak chutná Afrika, na procházce s gepardy, na kajaku mezi 
lachtany, velká sloní koupel a další velké africké dobrodružství mezi domorodci a zvířaty. 
Podaří se nám usmířit s Afrikou, kde nás přepadli a okradli? Budeme pozorovat gepardy 
velmi zblízka. Podnikneme na kajaku plavbu mezi lachtany. Vydáme se do skalnaté oblasti 
Spitzkoppe. Ochutnáme grilované hovězí maso, maso z kudu, oryxe, plody moře, ale  
i šneky na česneku. V parku Watterberg obchází opice popelnice a stany. Jsou tady prasata, 
veverky i hbité mangusty. V parku Etosha zažijeme velkou sloní koupel, uvidíme nosorožce, 
oryxe, zebry, žirafy, šakaly, hyeny i lvy. Setkáme se kmenem Himba, Demba a Herero, kde 
ženy nosí široké bohaté sukně a podivné turbany. Vydáme se do další chudinské čtvrtě  
a budeme doufat, že se nám mezi domorodci už snad nic špatného nestane.  
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www.fyziotoncar.cz 734 845 589

JSTE PO ÚRAZU?
AKCE -50%

Využijte 50% slevy na 
BIOMATRACI MX Pro Ametyst 
z Honolulu před terapií. 

Vaše koleno i váš fyzioterapeut budou 
překvapení účinkem a rychlostí hojení.
Ideální pro kolena, kyčle, ramena, lokty.
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Višňový sad

Višňový sad

Anšlus

Den člověka

Stepní vlk18. 2.

25. 2.

27. 2.

28. 2.

23. 2.

Ronja, dcera loupežníka19. 2.

Off-program

Pro nejmenší

Nejen pro děti

Premiéra

1. repríza

Najal jsem si vraha17. 2.

Lobby Hero15. 2.

Koncert: Lidoví léčitelé

Heda Gablerová

Den člověka

Harila aneb Čtyři z punku a pes

Americký bizon1. 2.

11. 2.

5. 2.

3. 2.

14. 2.

Býk Ferdinand6. 2.

Změna programu vyhrazena.
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Velryba Lízinka

Komediální mistrovství a obrovská energie Pavla Zedníčka 
jsou zárukou zajímavého pohledu na tento věčný lidský typ. 

sponzorem nedělních pohádek je

50, 40, 30,- Kč

45 minut

Divadlo Krapet

podle scénáře Květy Kuršové
hudba a texty písní: Marek Eben 
režie: Zdeněk Tomeš

Moliére    Divadlo Kalich

LAKOMEC 

450, 420, 390, 250,- Kč

2 hod. 25 min., s přestávkou

790, 770, 750,- Kč

cca 100 minut 

Moliére    Divadlo Kalich

LAKOMEC 
úprava a režie: Jakub Nvota / hrají: Pavel Zedníček, Ondřej Novák, 
Marika Procházková, a další

450, 420, 390, 250,- Kč

2 hod. 25 min., s přestávkou

790, 770, 750,- Kč

cca 100 minut 

aneb dobrodružství v českých řekách Režisér Filip Nuckolls 
herce nevedl k výrazné 
stylizaci, ale spolehl se na 
sílu jejich individualit. 
Každá z postav díky tomu 
působí jako běžný občan 
jednající přirozeně

Americký herec 
Tracy Letts má 
na kontě celkem 
deset her. Na 
počátku deva-
desátých let 
vstoupil 
do povědomí 
diváků groteskou 
Zabiják Joe, v roce 
2007 dokončil další 
hit, Srpen v zemi 
indiánů a nejnověji 
na sebe upozornil 
hrou Protokol 
z roku 2017. 

 
v reálném čase. A ukazuje se, 
jak zábavně a absurdně může 

„běžné chování“ politiků 
působit – skoro jako bychom 
sledovali online parlamentní 

jednání. Nejživější reakce 
publika sklízí Matouš Ruml 

v neodolatelné kreaci místního 
dobroděje s napoleonským 

komplexem, Jakub Špalek jako 
suverénní, do drsného kovboje 

se stylizující kšeftman 
Assalone či Tomáš Karger coby 
mudrlantský přestárlý hipísák 

Oldfield. 

ú
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3
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9
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0
  

 

Tracy Letts       Divadelní Spolek Kašpar  

PROTOKOL 
režie: Filip Nuckolls
hrají: Aleš Petráš, Lukáš Jůza, Martina Prášilová, 
Matouš Ruml, Jakub Špalek, Jitka Nerudová a další

video

Černá komedie 
o mýtech 

300, 270, 240, 200,- Kč

1:45, bez přestávky 

sponzorem D3 jesponzorem D3 je

kontaktinformace pro diváky
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Tři krásné mužské hlasy, světoznámý repertoár a skvělé provedení 

nabídne koncert s názvem Opera Gentlemen. Ján Kostelanský, 

Juraj Nociar, Jozef Brindzák, Milan Pelikán, za klavírního doprovodu 

Jitky Navrátilové. Zazní nejslavnější árie ze světových oper a operet.

790, 770, 750,- Kč

cca 100 minut 

270, 240, 210, 150,- Kč

300, 270, 240, 200,- Kč

2:50, s přestávkou po prvním dějství

BELFIATO QUINTET 
5. koncert abonentního cyklu KPH 2021/2022

Oto Reiprich – flétna, Jan Souček – hoboj, 

Jiří Javůrek – klarinet, Ondřej Šindelář – fagot, 

Kateřina Javůrková – lesní roh 

Špičkové české dechové těleso oceňované 

doma i v zahraničí. 

160,- Kč

program: 
Antonín Rejcha / Dechový kvintet č. 2 Es dur, op. 88 
Pavel Haas / Dechový kvintet, op. 10
Theodor Blumer / Dechový kvintet, op. 52
Leoš Janáček / Suita z opery Liška Bystrouška 
pro dechový kvintet  
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Eric Assous    Agentura Harlekýn

Francouzská komedie. 

Ne každá pravda je hezká, tak proč s ní chodit ven.

režie: Antonín Procházka

hrají: Jan Čenský, Dana Morávková, Svatopluk Skopal a další

790, 770, 750,- Kč380, 350, 320, 200,- Kč

ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA
opereta o třech dějstvích

Emmerich Kálmán    Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

MIMOPRAŽSKÁ PREMIÉRA 

Edwinových zásnub 
se sestřenicí Stasi. 
Sylva se o zasnoubení dozví 
a rozhodne se, že svého milého 
vytrestá…

režie: Michal Lieberzeit
účinkují: sbor, balet a orchestr 
Severočeského divadla 

Mladý vídeňský kníže Edwin 
se zamiluje do hvězdy kabaretu 
Sylvy. 
Ta ale odjíždí na turné 
a on je povolán zpátky ke 
svému pluku. Aby jí v odjezdu 
zabránil, nabídne jí manželství. 
Současně ale přichází od jeho 
rodičů formální oznámení 

koncert podporuje 
Nadace Český hudební fond Praha 

DIVADELNÍ PUB

místa rezervujte na čísle 

770 100 562 

QR kódy v programu

odkazují přímo na
rezervaci akce na 
vstupenkadecin.cz. 

Dodržujte aktuálně platná 

hygienická opatření, díky.

upozornění

Před návštěvou divadla se prosím podívejte ještě na naše stránky. 

V současné situaci se může stát a stává, že je v souboru vyhlášená 

karanténa a představení rušíme. Za to se omlouváme, ale nic s tím 

neuděláme. Samozřejmě vám posíláme avízo přes sms. 

Také na stránkách najdete informaci o náhradních termínech.
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Tři krásné mužské hlasy, světoznámý repertoár a skvělé provedení 

nabídne koncert s názvem Opera Gentlemen. Ján Kostelanský, 

Juraj Nociar, Jozef Brindzák, Milan Pelikán, za klavírního doprovodu 

Jitky Navrátilové. Zazní nejslavnější árie ze světových oper a operet.

790, 770, 750,- Kč

cca 100 minut 

270, 240, 210, 150,- Kč

300, 270, 240, 200,- Kč

2:50, s přestávkou po prvním dějství

BELFIATO QUINTET 
5. koncert abonentního cyklu KPH 2021/2022

Oto Reiprich – flétna, Jan Souček – hoboj, 

Jiří Javůrek – klarinet, Ondřej Šindelář – fagot, 

Kateřina Javůrková – lesní roh 

Špičkové české dechové těleso oceňované 

doma i v zahraničí. 

160,- Kč

program: 
Antonín Rejcha / Dechový kvintet č. 2 Es dur, op. 88 
Pavel Haas / Dechový kvintet, op. 10
Theodor Blumer / Dechový kvintet, op. 52
Leoš Janáček / Suita z opery Liška Bystrouška 
pro dechový kvintet  
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Eric Assous    Agentura Harlekýn

Francouzská komedie. 

Ne každá pravda je hezká, tak proč s ní chodit ven.

režie: Antonín Procházka

hrají: Jan Čenský, Dana Morávková, Svatopluk Skopal a další

790, 770, 750,- Kč380, 350, 320, 200,- Kč

ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA
opereta o třech dějstvích

Emmerich Kálmán    Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

MIMOPRAŽSKÁ PREMIÉRA 

Edwinových zásnub 
se sestřenicí Stasi. 
Sylva se o zasnoubení dozví 
a rozhodne se, že svého milého 
vytrestá…

režie: Michal Lieberzeit
účinkují: sbor, balet a orchestr 
Severočeského divadla 

Mladý vídeňský kníže Edwin 
se zamiluje do hvězdy kabaretu 
Sylvy. 
Ta ale odjíždí na turné 
a on je povolán zpátky ke 
svému pluku. Aby jí v odjezdu 
zabránil, nabídne jí manželství. 
Současně ale přichází od jeho 
rodičů formální oznámení 

koncert podporuje 
Nadace Český hudební fond Praha 

DIVADELNÍ PUB

místa rezervujte na čísle 

770 100 562 

QR kódy v programu

odkazují přímo na
rezervaci akce na 
vstupenkadecin.cz. 

Dodržujte aktuálně platná 

hygienická opatření, díky.

upozornění

Před návštěvou divadla se prosím podívejte ještě na naše stránky. 

V současné situaci se může stát a stává, že je v souboru vyhlášená 

karanténa a představení rušíme. Za to se omlouváme, ale nic s tím 

neuděláme. Samozřejmě vám posíláme avízo přes sms. 

Také na stránkách najdete informaci o náhradních termínech.

29

D
IV

A
D

L
O



Wihanovo 
kvarteto

490, 460, 430, 350,- Kč
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Princezna Čokoláda 

Pohádka o jedné princezně, která má ráda jen sladkosti, 
bonbony a hlavně čokoládu. Bolí ji z toho bříško, zoubky 
a je bledá. Naštěstí je tu moudrý čaroděj, který si se vším 
ví rady. Naučí princeznu jíst zdravě a ta díky tomu bude 
krásnější než kdy jindy.

sponzorem nedělních pohádek je 50, 40, 30,- Kč

Dobře naladěné divadlo 

pouze přízemí

čt
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6. koncert abonentního cyklu KPH 2021/2022

Leoš Čepický – 1. housle, Jan Schulmeister – 2. housle, 

Jakub Čepický – viola,Michal Kaňka – violoncello 

Přední těleso české kvartetní školy. 

160,- Kč

program: 
J. Haydn – Smyčcový kvartet op. 76/6
N. Paganini – Grand Quartet E dur
L. van Beethoven – Smyčcový kvartet F dur, op. 59/1 

koncert podporuje 
Nadace Český hudební fond Praha 

generální partner hlavní partneři divadla

květiny dodávají
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 Plíhal
Karel 

recitál

250,- Kč

Karel Plíhal je kytarista, 

zpěvák, skladatel, textař, 

básník, hudební režisér 

a aranžér. Vystudoval Střední 

průmyslovou školu strojnickou 

v Olomouci, poté pracoval jako 

konstruktér či topič 

v divadle a nakonec se stal 

písničkářem. Na kytaru hraje 

od 15 let, 

je čtyřnásobným držitelem 

ceny festivalu Porta. 

Za album Vzduchoprázdniny 

z roku 2012 získal Cenu Anděl 

v kategorii Folk & Country. 

Recitál plaché osobnosti 

naší hudební scény.
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 Freudovo Freudovo 
pozdní odpolednepozdní odpoledne

David Jařab, Jakub Kudláč    Divadlo Na Zábradlí

čt
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1

 

 

Bystrá komedie s pozoruhodnými 

dialogy, které vás vtáhnou 

do magického příběhu dvou zralých, 

životem prozkoušených lidí. 

JENOM ŽIVOT 
Veronique Olmi     Činoherní studio Bouře

režie: Jaromír Janeček

hrají: Antonie Talacková, 

Igor Bareš a další

m
uzik

ál
Psy

choanalytic
ký 

Děčínská brána 2022

2
5

.3
. 

- 
2

7
.3

.Svatba  

DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA

bez obřadu

memoriál Josefa Doležala
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V úvodních informacích na Vaší kapelní 
facebookové stránce stojí věta „Les obý-
vaný mravenci, co žerou lidské maso”. 
Už to naznačuje, že se dostáváme do 
vod alternativní muziky a snových tex- 
tů, v nichž si každý může najít svůj výz-
nam. Ve spojitosti s vámi se objevuje 
žánr alternativní rock. Jak vnímáte tyto 
hudební “škatulky”? 
Když chcete zvědavýmu sousedovi nutně 
vysvětlit, že ti Zrní, na který jedete, nehrajou 
gothic metal, bluegrass, nebo free jazz, 
tak můžete použít záhadnou škatulku 
alternativa. No a soused zakýve hlavou, 
představí si domácí porody a že jste z týhle 
sorty. A vy běžíte na autobus. Pro mě osobně 
jsou tyhle žánrový označení zbytečný. Na 

hudbě mě zajímá jak je nápaditá, jakou 
má atmosféru, musí mě bavit. Žánry už jsou 
navíc dávno promíchaný.

Když se kapela spojí ke spolupráci se 
symfonickým orchestrem nebo filharmo-
nií, je to velká věc. Vám se taková věc 
podařila v roce 2016 s Filharmonií Ostra-
va a v roce 2019 s Filharmonií Hradec 
Králové, kdy jste naživo nahráli album 
z Fora Karlín. Jak na tyto  spolupráce 
vzpomínáte?
Jenom pro úplnost doplnim, že jsme hráli 
ještě s FOK. Na ty spolupráce vzpomínáme 
v dobrym, byl to pokaždý velkej zážitek. 
Na člověka to zapůsobí tou velkolepostí. 
Jste součástí velkýho zvuku, a to je úžasný. 

Kladenská kapela Zrní se v únoru vrací zpět do Děčína, z čehož máme velkou radost. 
Koncert proběhne 26.2. a my jsme ještě před ním kapelu trochu vyzpovídali. 

ZRNÍ 
EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR
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Cítit, že tolik muzikantů je tam svym 
způsobem kvůli vám a hrají vaší písničku, 
je silný i vtipný. Přináší to zároveň pocit 
větší zodpovědnosti. Já třeba na Colours of 
Ostrava vynechal v jedný písničce sloku, což 
kapela sama o sobě v klidu přejde, mrknete 
na sebe a všichni zareagujou. Orchestr ale 
na takovouhle chybu zareagovat nedokáže 
a tak jede dál a po koncertě za váma choděj 
lidi a řikaj: tyjo to byl super úlet ty harmonie 
v tý jedný věci, totální psychedelie, to jste 
dobře vymysleli… 

Vaše poslední deska Nebeský klid vyšla  
v roce 2020 a letos chystáte další. Můžete 
o desce něco prozradit?
Když jsme vydali Nebeský klid, místo na-

plánovanýho turné začala neplánovaná 
pandemie. Takže jsme měli spoustu času na 
sebe, na rodinu, na přemýšlení o pomíjivosti 
a smrti a lásce a jinejch tématech, na 
který pandemie upozornila. A v tom čase 
jsme vymysleli písničky na novou desku.
Řekl jsem si, že texty budu tentokrát psát 
intuitivně, bez kontroly rozumu. Nebeský 
klid byl dalo by se říct angažovanej, všechny 
naše desky jsou dost zatěžkaný, tak jsem 
tentokrát chtěl nic neřešit. Spolehl jsem 
se na to, že hloubka se tam dostane sama. 
Úplně poprvé jsem navíc dělal dřív texty, než 
hudbu. To je velká změna. Nejen, že jsem 
nemusel složitě roubovat text do melodie 
(což je někdy dost složitej proces), ale text je 
výchozím bodem, a tak je jím hudba výrazně 
ovlivněná. Díky tomu nám vzniklo spoustu 
krátkejch, lehkejch písniček. Zrovna je do-
pilováváme a máme z toho skvělej pocit. 
Natáčet začneme v březnu, zase s Ondrou 
Ježkem a Jonatánem Pastirčákem.

Kde berete inspiraci pro své texty?
Inspirací je prostě život. Od dětství, 
fascinovanej všim, toužim tohle “všechno” 
s někym sdílet. Ukazovat ostatnim, co vidim. 
Neumim s tim asi bejt sám, mám strach, 
že krása, kterou vnímám, ostatní mine. No 
a tak všechno popisuju, ukazuju, volám 
celou rodinu, ať se jdou rychle podívat a díky 
kapele a písničkám to můžu posílat i dalším 
lidem. 

Na konci února, konkrétně 26.2., 
dorazíte k nám do Děčína. Váš poslední 
děčínský koncert v únoru 2019 byl bez-
nadějně vyprodán a objevili jste se zde 
i v dřívějších letech. Jak se Vám u nás 
hraje a líbí?
Nelíbí. Vždycky to pokazíme a těšíme se 
domu!

Děkuji za rozhovor.                                           -es- 
foto: Zuzana Veselá
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OtužilýOtužilý 12. 2. 2212. 2. 22
sobotasobota

11:00 rogalo pod zámkem11:00 rogalo pod zámkem

Děkujeme:

ValentýnValentýn
děčínské

otužilecké dovádění
u Labe, v Labi
a u Nomáda

INFO:
 Pivovar Nomád

www.pivovarnomad.cz

Štafeta dvojic - otužilecky voda/souš

Afterparty – vyhlášení výsledků,
přehlídka v plavkách,

soutěž o nejhezčího sněhuláka,

Město Děčín, tiskárna Korselt & Rychnovský, Florbalový klub při DDM Děčín,
Valdemar Grešík - Natura, HUDYsport a.s.

13:00 pivovar Nomád13:00 pivovar Nomád

pivní svařák,
vymražované pivo,
stánky – cukrárny, kavárny, uzeniny…
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Jak dlouho spravujete Sportovní halu 
Děčín?
Od 1. července 2020 máme v pronájmu od 
města Děčín sportovní halu “za nádražím”. 
Asi nemusím nikomu říkat,  v jaké době jsme 
halu přebírali a že jsme se opravdu trefili. No 
prostě -  první sezonu jsme zůstali až na pár 
dní zcela uzavření. 

Co je při správě haly nového? 
Nově je hala provozována bez provozního 
dotování ze strany města a musíme si tak na 
pokrytí nákladů sami vydělat. Snažíme se 
provoz vybalancovat tak, aby vše fungovalo 
a dalo se u nás sportovat za rozumné 
peníze a v příjemném prostředí.  Nově 
si hru můžete zarezervovat přes online 

rezervační systém a zaplatit můžete klidně 
online kartou, ale umíme to i postaru - 
hotovostí. Zatím se nám daří a můžeme tak 
získané prostředky dávat zpět do haly, tak 
abychom zvedli komfort pro návštěvníky. 
Napadají mne nově pořízené uzamykatelné 
skříňky v šatnách nebo nově dokončená 
infrasauna pro 4 osoby, kterou si můžete 
také zarezervovat přes náš online rezervační 
systém.  

Jaký povrch je v hale k dispozici?  
V hale je položen tenisový koberec značky 
Marka tennis grain court - champion, který 
je ideální jak pro sportovní, tak i hobby hráče 
tenisu. Bohužel, na ostatní sporty tak úplně 
ideální není. 

Sportovní hala za nádražím je s novým provozovatelem opět v plném síle a na 
tenisových kurtech se prohánějí nadšení sportovci nejen s tenisovými raketami. 
Pana Ing. Davida Hronka jsme se zeptali na to, co je v hale nového a co vše je zde 
pro návštěvníky k dispozici. 

HALA 
ZA NÁDRAŽÍM  
NENÍ JEN O TENISE
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Kolik kurtů je v provozu?  A mohou se vy-
užívat i k jiným účelům?
V naší hale jsou tři tenisové kurty. Co se u nás 
rozhodnete hrát je svým způsobem 
na vás. Možná pro představu: 
hrál se u nás mezinárodní turnaj 
v Korfbalu, soutěžili tu letečtí 
modeláři, pravidelně se konají 
fotbalové turnaje, sportovní 
dopoledne pro mateřské školky, 
soustředění gymnastek. V plánu 
je také volejbalový turnaj či soutěž 
v Judu. Prostor se tak snažíme 
nabídnout i ostatním a není to jen 
o tenise. 

Nabízíte tedy halu k pronájmu 
například i pro firemní, spole-
čenské akce a podobně?  
Ano, jsme otevření možnostem spolupráce, 
ať už z oblasti sportu, tak třeba i kultury. 

Například taková taneční lekce salsy vás 
rozhodně sedět nenechá.  

K hale samozřejmě patří i restaurace  
s možností zajištění cateringu pro různé 
akce, je to tak?  
Ano, zmodernizovali jsme prostor bývalé 
restaurace, která má nyní kapacitu 50 míst. 
Před hrou či po hře si můžete posedět  

a dát si kávu, točené pivo nebo něco ma- 
lého k snědku a koukat se přitom jak to 
tenistům na kurtu jde. Prostor restaurace 

- my říkáme spíše bistra - je velmi vhodný 
pro nejrůznější firemní i soukromé oslavy, 
maturitní večírky, narozeninové párty, třídní 
srazy a dokonce i svatby. Spolupracujeme 
se zkušeným šéfkuchařem Lukášem Uhrem 
a dokážeme tak nabídnout sestavení 
cateringu tématicky od vegetariánské přes 
staročeskou až po středomořskou kuchyni.  

Co dalšího může hala nabídnout? Máte 
k dispozici např. i ubytovací prostory?  
V době Covidu jsme měli čas a rozhodli jsme 
se zrekonstruovat ubytovací prostory. Máme 
7 jednoduše, ale moderně zařízených 
pokojů. 4 pokoje Sport s oddělenými 
postelemi a 3 útulněji vybavené rodinné 
pokoje s celkovou kapacitou 20 lůžek.  
Vánoce již sice byly, ale pro ty budoucí 
Ježíšky už přání máme - modernizaci 
osvětlení a vytápění haly a výhledově 
univerzálnější povrch, který bude vyhovovat 
více sportům, i když nadále dominantním 
sportem zůstane tenis. Přijďte si k nám 
zahrát nebo se jen tak podívat, protože 
velmi často slyším, jak lidé říkají, že ani 
nevěděli, že tu nějaká taková hala je. Tak 
brzy u nás na viděnou :)                                 -es-
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 777 151 151
www.jaw.cz

        Nejlevnější 

         na Děčínsku!

  Zjednoduším Vám to! 

Internet za 300 Kč/měsíc 

BEZ ZÁVAZKŮ!

Vyznáte se

nabídekv DŽUNGLI

INTERNETU?



 777 151 151
www.jaw.cz

        Nejlevnější 

         na Děčínsku!

  Zjednoduším Vám to! 

Internet za 300 Kč/měsíc 

BEZ ZÁVAZKŮ!

Vyznáte se

nabídekv DŽUNGLI

INTERNETU?
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Svatba 
na zámku

Nabízíme možnost 
ubytování v romantickém 
zámeckém apartmánu.

www.zamekdecin.cz
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Těšíme se na vás 
v naší nově zrekon-
struované zámecké 
pokladně.

„Proměnit Vaši vysněnou svatbu 
ve skutečnost je snazší, než si 
myslíte.“

Díky krásnému zámeckému  
prostředí a našim službám 
se Váš svatební den stane 
nezapomenutelným.

Váš Zámek Děčín

Foto: Michaela Otrubová
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Tou dobou noční opozdilci chodí spát. On vstává. Ve 2:30 ráno mu začíná 
závodní mumraj. Je půlka října a letní teploty jsou již dávno pryč. Nasouká se 
do neoprenu. Bude ho potřebovat. Teplota vody nepřesahuje 14° C. Zima mu ale 
rozhodně nebude. Po devítikilometrovém plavání v proudu řeky Labe ho čeká 
velmi náročných 180 km na kole terénem a až přestane cítit přesezený zadek, 
nazuje si běžecké boty a zaběhne si maraton. Vlastně víc než maraton, protože 
poběží 43 km zakončených velmi prudkým stoupáním k cíli na Ještědu. Tuhle 
neuvěřitelnou štreku zvládne během jednoho jediného dne s časem pod 17 
hodin. Winterman je závodem pro opravdové tvrďáky a tím 54 letý Jirka Prášek 
skutečně je. V průběhu posledního roku se zúčastnil všech pěti extrémních 
triatlonů po celém světě (od 10/20 do 7/21). Následující rozhovor je upoutávkou 
na přednášku o sérii extrémních triatlonů, která se uskuteční ve čtvrtek 17. února 
v městské knihovně. 

EXTRÉMNÍ 
TRIATLONISTA 
JIŘÍ PRÁŠEK
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Ahoj Jirko, valná většina čtenářů si 
pravděpodobně neumí vůbec představit, 
jak moc fyzicky je takový závod náročný. 
Dokážeš jim to nějak slovy přiblížit? Jak 
se na závody připravuješ? 

Nepřipravuji se nějak cíleně. Samozřejmě 
chodím běhat, plavat a jezdím na kole. To 
člověk, když chce dělat triatlon, potřebuje. 
Ale také dělám jiné sporty. Běžky, skialpy, 
potápění, telemarky, turistiku, kajak… 
Celkově tak 10 -11 hodin sportu týdně. 
 
Která část závodu bývá nejtěžší? A který 
ze sportů nejvíc bolí? 
Pro mne je asi nejtěžší částí běh mezi 10-30 
km. To už bolí skoro všechno a cíl je daleko. 
Lehká část není žádná. Každá z disciplín má 
svoje. Někde je plavání ve tmě, v proudu, 
proti proudu, proti přílivu… Kolo je do 
dlouhých prudkých kopců, dlouhé sjezdy 

– to u nás nemáme. Při WM je kopců zase 
strašně moc. A běh? Zase každý závod je 
jiný – 13 km běhu z kopce, seběh v korytu 
potoka, prudké výběhy (ty už jen chodím), 
seběh po sjezdovce, po sněhovém poli. 

 
Zúčastnil jsi se všech pěti 
extrémních triatlonů. Kde se 
tyto závody konají? 
Budu je brát popořadě, jak jsem 
je absolvoval. Winterman je 
český závod, který začíná u nás 
v Děčíně a končí na Ještědu. 
Knysna v Jihoafrické republice, 
Pyrenees ve Španělsku kousek 
od Andory, Austria začíná  
v Grázu a končí v Ramsau pod 
Dachsteinem, Brixiaman v Itálii 
- plave se v Lagu d‘Isero a končí 
nad Passo Tonale 

Trasy, kterými plavete, 
jedete na kole či běžíte jsou 
i vizuálně zajímavé. Stíháš 
se kochat? Který závod je 
nejhezčí? 
Já se snažím si každý závod 
užít. Nemám potřebu být 
mezi prvními, nemám na to 

ani fyzicky. Můj cíl je ve zdraví a v limitu 
dokončit. Takže se, hlavně na kole, kochám 
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okolní přírodou, horami, kopci. Každý 
z těchto triatlonů má přírodu jinou a každá je 
nádherná. Nedokáži vybrat jediný. Opravdu 
každý má své kouzlo. Pokud bych si musel 
vybrat, dám prvenství WM – to je moje 
opravdu srdeční záležitost. 

Za každý závod jsi dostal 
medaili, které dohromady 
vytvořily trofej. Jaké byly 
pocity z jejího získání? 
Pokud dokážeš zvládnout 
všech 5 triatlonů během tří 
let, dostaneš podstavec, do 
kterého můžeš své medaile 
vložit. Každé proběhnutí 
cílem je velká radost. Něco 
jsi zvládnul a jsi hrdej nebo 
pyšnej. Nevím jak ten pocit 
nazvat.  Přirovnávám to 
k výstupu na nějakou horu. 
Na Mont Blanc se chodí 
dva dny, ale někdo tam 
doběhl za 5 hodin. A co je 
lepší? Pro mne je to stejné  
a nejdůležitější je  vrátit se ve 
zdraví zpět. 
 
Zažil jsi nějakou děsivou 
historku? Medvěd v křoví?  

Tak do křoví běžím spíš já, když mi gely 
proběhnou střevy :).  Zvířata jsem asi vylekal. 
Asi nejvíc jsem se vyděsil, když ve sjezdu při 
70 fouklo z boku tak, že jsem se viděl na 
zemi. 
 
A naopak nějakou vtipnou? 
Na kole v Itálii vidím zákaz vjezdu aut do 
uličky. A vidím, jak tam auta jedou, říkám 
si „no jo, Italové“. A ulička se zužovala a zu-
žovala. Těch aut tam bylo asi šest, a to první 
už nedokázalo otevřít ani dveře. Couvat jim 
nešlo, tak jen troubili a já slezl z kola, vzal 
jsem ho nad hlavu a prodíral se kolem aut. 
Nemělo cenu nadávat, tak jsem se jen smál. 
 
Děkuji za rozhovor a připomínám 
čtenářům přednášku ve čtvrtek 17.2., 
která se uskuteční v Městské knihovně 
Děčín. 

-zja- 
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2/2022

Večer reprodukované vážné hudby: 
Nejkrásnější árie a sbory ze světových oper  
(G. Verdi, G. Puccini, W. A. Mozart,  
C. M. Weber aj.).  
Večerem provází Jan Bučina.

21.2. 18.15 | Přednáškový sál

Extrémní triatlon  
- Extreme Triathlon Series
Extrémní triatlonové závody po celém světě - každý je jiný, v různém 
terénu, různých vzdáleností a s různými výzvami.  Jak se na závody  
připravoval, jak to vše nakonec dopadlo a také něco o historii  
a zajímavostech spojených se závody nám poví Jiří Prášek. 

17.2. 17.00 | Přednáškový sál
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KNIŽNÍ NOVINKA - LYNETTE NONIOVÁ: 
RANHOJIČKA - KRÁLOVNA REBELŮ
Už deset let přežívá sedmnáctiletá ranhojička Kiva ve věznici Zalindov. 
Když přivezou těžce nemocnou královnu rebelů, dostane za úkol 
udržet ji naživu, aby mohla podstoupit trýznivou zkoušku čtyřmi 
elementy. Pak obdrží Kiva vzkaz od své rodiny: „Nenech ji zemřít. Už 
jdeme.“ Dívka si uvědomuje, že zkouška by královnu zabila, a tak se 
nabídne, že trest podstoupí místo ní. Má ale vůbec nějakou šanci?
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Výstava chodba 3. patro:  
Nevidíme, neslyšíme, cítíme  
– svět a problematika hluchoslepých.  
Ve spolupráci s Klubem přátel červenobílé hole. 

Výstava chodba 2. patro:   
Výstava prací žáků ZŠ Dr. M. Tyrše. 

16.2. 15.30 | Dětské oddělení

20.2. 15.00 | Dětské oddělení

Zimní pohádka – čtení a dílnička 
Pro děti od cca 4 let, vstup i materiál zdarma.

Leontýnka letí do vesmíru
Leontýnku čeká cesta do vesmíru plná kouzel a fantazie.  

Podaří se jí najít klíč k velkému tajemství? Dobrodružná nedělní 
pohádka  pro celou rodinu. Hraje divadlo Kaká.  

Vstupné 50.-/dítě, doprovod zdarma.

24.2. 18.00 | Přednáškový sál

170 dní v divočině na trailu z Mexika  
do Kanady (Pacific Crest Trail 2019)

Přednáší Jan Pacina.
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KNIŽNÍ NOVINKA - ADRIENNE YOUNGOVÁ: 
FABLE MEZI ZLODĚJI
Obstojí mladá dívka ve světě, kde se hraje podle mužských pravidel? 
Do svých sedmnácti let nepoznala Fable nic jiného než moře. Když ale 
její máma zemře v bouři a vlastní otec ji bez jediného slova vysvětlení 
vysadí na nechvalně proslulém ostrově zlodějů, musí začít bojovat 
o přežití. S vidinou toho, že toto nehostinné místo jednou opustí,  
se začne spoléhat sama na sebe.
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15.2. 16.00  | Akce mimo knihovnu

12.2. 10.00–12.00   | Výtvarná učebna 2. patro: 

8.3. 16.00  Procházka s architektem (14.)
Sraz u objektu restaurace na Pastýřské stěně. Historie objektu a plánovaná obnova.  

Provází Ondřej Beneš, městský architekt.

20.3. 15.00  Vivi tady nebydlí
Hraje divadlo Anička a letadýlko. Další z cyklu nedělních pohádek  

na dětském oddělení.

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR

www.dcknihovna.cz  |  www.facebook.com/mekdc

Procházka s architektem (13.) 
S Ondřejem Benešem, děčínským městským architektem se projdeme od kašny 
na Masarykově náměstí až ke Střelnici. Dozvíme se o možnostech řešení  
vztahu náměstí TGM a místa okolo kostela Sv. Václava a také o úpravách,  
které probíhají a které se chystají u Střelnice. Ve spolupráci s Kanceláří  
městského architekta a Děčínsko-podmokelskou vlastivědnou společností.  
Sraz: u kašny na Masarykově náměstí.

Šperky z papírového odpadu
Další z cyklu recyklačních workshopů pro rodiče s dětmi.  
Využijeme různé odřezky, které nám zbydou po knihvazačském kurzu.  
Vede Alice Pljonkina.  Cena: 70,-/os.
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12.2. | FARMÁŘSKÝ TRH 
- ZABIJAČKOVÉ HODY
První letošní sobotní farmářské trhy v Děčíně obstará i letos zabi-
jačka. Přijďte si nakoupit a ochutnat zabijačkový guláš, ovar, polévku, 
jitrnice, jelita, tlačenku, škvarky, sádlo a spoustu dalšího od mistrů 
řezníků. Ale na trzích bude i pečivo, ovoce a zelenina, med, koření  
a další klasická nabídka farmářských trhů.



Nahrajte si své vzpomínky  
- kurz pro seniory: 
Hledání pozitivních vzpomínek ze života za pomoci oblíbené hudby, 
předmětů, fotografií a vůní. Vzpomínky převedeme do písemné podoby, 
natočíme na mikrofon a doladíme hudebním podkresem. Finálním  
produktem bude vlastní audiokniha. 

Herecký kurz pro děti: 
Zaměření na rozvoj slovní zásoby, improvizaci, práci s mikrofonem, herectví 
na kameru a seznámení s audiovizuální tvorbou formou improvizací,  
pohádek a příběhů.

Přihlášky najdete na vzdelavani.dcknihovna.cz  
v sekci Ostatní kurzy. Počet míst omezen.

Nové kurzy s herečkou  
Bárou Milotovou
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15.2. | VISION QUEST 
Zveme vás na promítání filmu o přechodovém rituálu pro dospělé 
a děti The Quest. The Quest je dědictví od Amerických indiánů, 
které nám bylo darováno, abychom zlepšili náš svět. The Quest je 
o nalézání sám/sama sebe, své podstaty, své cesty. Promítání se 
uskuteční v úterý 15.2.2022 od 17.30 v Děčíně v čajovém klubu Ve 
Vlnách.  Vstupné je dobrovolné. Po skončení promítání se můžete 
účastnit besedy se Zdeňkem Káleckým formou poradního kruhu.
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Centrum Pivovar Děčín, Sofijská 2, 405 02, Děčín VI
 +420 735 036 000  |  www.hopsarium.cz

12. 2. 2022  
od 17:00 hod.

Cena 450,- Kč

Jedinečná noc  
v Hopsáriu Děčín!
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19.2. | KOCOUŘÍ MASOPUST,
PIVOVAR KOCOUR VARNSDORF
"Masopust je doba veselí, legrace, hojnosti a hostin. Kromě masa, 
mezi nimiž dominují jitrnice a klobásy, jsou to ale i sladké pokrmy 
- masopustní koblížky či koláčky nebo šišky. Symbolem masopustu 
jsou masky a maškary, které tancují, zpívají a všelijak se veselí." 
Přijďte do Pivovaru Kocour Podpořit tuto tradici.
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Návrhy podávejte prostřednictvím formuláře na 
www.tvorimedecin.cz, kde najdete také návod, 

pravidla nebo inspiraci z minulých ročníků. 
Pokud si nevíte rady, kontaktujte paní Šárku

Kalivodovou na e-mail: sarka.kalivodova@mmdecin.cz 
nebo tel. 412 593 162. Těšíme se na vaše nápady.

ÚNOR – KVĚTEN 
Podávání návrhů

ÚNOR – ČERVENEC 
Prověření 

realizovatelnosti návrhů
ZÁŘÍ 

Hlasování o návrzích 
(on-line)

Máte nápad, jak zlepšit naše město?
Participativní rozpočet města vstupuje po roční 

pauze do čtvrtého ročníku. V rozpočtu jsme
vyčlenili 2 miliony korun na vaše projekty.
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26.2. | ÚSTECKÝ MASOPUST 2022
MĚSTSKÉ SADY. 11:00 sraz účastníků masopustního průvodu, 
11:15 masopustní průvod na Lidické náměstí za doprovodu kapely 
Ústečanka, LIDICKÉ NÁMĚSTÍ 10:00 - 15:00, prodej zabijačkových 
specialit, soutěže pro děti a dospělé, soutěž o nejlepší jitrnici, 
airbrush (dočasné tetování pro děti), tématický fotokoutek. Vstup na 
akci je bezplatný. Účastníci průvodu v maskách jsou vítáni.
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Jak Vás napadlo založit vlastní únikovku?
Rádi propojujeme našeho podnikatelského 
ducha a pozitivní vztah k přípravě aktivit pro 
ostatní, který si odnášíme ze skauta. Tudíž, 
po vlastní zkušenosti v cizí únikové hře, v roli 
návštěvníků, nám bylo jasné, co bude naším 
dalším projektem. 
 
Co se vlastně pod pojmem úniková hra 
skrývá?
Je to aktivita, při které se skupina lidí nechá 
zamknout v místnosti a poté se pomocí 
spolupráce a důvtipu při luštění hádanek či 
rébusů snaží dostat ven.
 
Vaše současná úniková hra se nachází  
v České Kamenici. Jak náročné bylo 
uvést ji do provozu? A kdo vám s tvorbou 
herních kulis pomáhal?
Aktuální hru jsme vystavěli i s příběhem opět 
sami. Se splněním zákonných podmínek pro 
provoz nám pomohl úřad v České Kamenici, 

což nám ušetřilo spousty sil. Hru jsme 
budovali ve svém volném čase a veškeré 
náklady hradili z peněz, které jsme si 
vydělali na brigádách. Veškeré práce jsme si 
obstarali víceméně sami. Avšak nemůžeme 

odepřít zásadní pomoc s elektrotechnikou 
dvěma kamarádům ze skauta, Štěpánovi  
a Ríšovi.  

Zkáza severu se točí kolem příběhu 
vynálezce jménem Jackie Petrofski. Je 

Představte si, že jste zavřeni v místnosti a abyste se dostali ven, musíte se 
spolehnout na vlastní důvtip, logické myšlení a týmovou práci. Přesně takhle se 
můžete cítit v českokamenické únikové hře Zkáza severu, kterou mají na svědomí 
studenti z Děčína  - Jindřich Švihnos a Matěj Florián. 

ÚNIKOVÁ HRA 
ZKÁZA SEVERU
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tento příběh něčím inspirován, nebo se 
jedná čistě o váš vlastní scénář? Můžete 
jej trochu popsat? 
Jedná se čistě o vlastní scénář. Proslulý 
vědec a vynálezce prof. Jackie Petrofski 
ZMIZEL. Zanechal po sobě opuštěnou 
kancelář a mnohá tajemství. Jeho asistent 

proto svolal vás, tým dobrovolníků, kterým 
není budoucnost Čech ukradená. Dokážete 
včas zakročit?

Jaké typy úkolů musí návštěvníci řešit  
a pro jakou skupinu lidí je hra určena?
Ve hře se nachází úkoly založené na týmové 
spolupráci. Jedná se konkrétně o různé šifry, 
hledání předmětů, hádanky apod. Občas je 
potřeba někam sáhnout, něco posunout, 
zmáčknout správné tlačítko atd. 
Nejsou k tomu potřeba žádné 
odborné znalosti. Stačí důvtip  
a třeba pohled z jiné perspektivy. 
Naším návštěvníkům bývá 12 
až 80 let. Občas přijde i rodinka 
s miminkem v náručí. Hra je ur- 
čena pro 2-6 hráčů, kteří si chtějí 
zpestřit den novým zážitkem, 
stmelit svou partu či se jen po- 
bavit. Návštěvníci v 99 procen-
tech odchází veselí a s úsměvy 
ve tvářích. 

Co se stane, když si hráči neví 
rady s řešením úkolů?
Pokud si hráči nevědí rady, tak si 

mohou zažádat o nápovědu.
 
Máte do budoucna v plánu vymýšlet 
další herní příběhy a úkoly?
Momentálně spouštíme venkovní hru v Dě- 
číně na téma Mafiáni. Ke hře je potřeba 
mobilní telefon a více informací je na 
stránce www.getoutfun.com. Dále již nyní 
pracujeme na nových projektech, které  
v průběhu roku 2022 chceme spustit.

Co vás na únikovce Zkáza severu čeká?
Zábava:
> Moderní aktivita, která vás odtrhne od 
každodenního stereotypu
Teambuilding:
> Ideální pro stmelení party kamarádů  
a nebo kolegů
21 úkolů:
> unikátní šifry, rébusy, hlavolamy či jiné 
mechanické úkoly
75 m² prostoru:
> Prvorepublikový, steampunkový styl

-es- 
 
Zarezervujte si svůj termín:
www.lockyescape.cz 
nebo na telefonním čísle 722 588 784. K
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hcdecin.cz hokejdecin

ZIMNÍ STADION DĚČÍN
PROGRAM • ÚNOR 2022

pátek 4. 2. |1600

neděle 6. 2. |1600

neděle 13. 2. |1600

středa 2. 2. |1600

středa 9. 2. |1600

sobota 12. 2. | 830

středa 16. 2. |1600

sobota 19. 2. | 830

středa 23. 2. |1600

sobota 26. 2. | 830

sobota 19. 2. |1800

sobota 26. 2. |1800

neděle 27. 2. |1600

sobota 5. 2. |1800 BK Nová Paka
sobota 12. 2. |1800 HC RODOS Dvůr Králové
středa 16. 2. |1800 HC Letci Letňany
středa 23. 2. |1800 Mostečtí Lvi
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NADSTAVBA A2 • 4. KOLO

BK ARMEX Děčín 
BK REDSTONE Olomoucko16|2

ST 18:00

NADSTAVBA A2 • 3. KOLO

BK ARMEX Děčín 
NH Ostrava12|2

SO 18:00

ČESKÝ POHÁR • ČTVRTFINÁLE

BK ARMEX Děčín 
BK Opava2|2

ST 18:00

NADSTAVBA A2 • 5. KOLO

BK ARMEX Děčín 
GBA Fio banka J. Hradec19|2

SO 18:00

!

!!Termíny utkání se mohou měnit.
Pro více informací sledujte web bkdecin.cz

a naše sociální sítě.
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16.2. | BLUDIČKOVÝ BĚH 
NA CYKLOSTEZCE V DĚČÍNĚ
Již šestý ročník oblíbeného všednodenního běžeckého závodu na 
Labské cyklostezce proběhne dne 16.2., poběží se trasa dlouhá 4,6 
km k zahradnictví HIT Flora v Křešicích a zpět. 
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Zdravá závislost.
KRAV MAGA, KONDIČNÍ TRÉNINKY, SOUKROMÉ LEKCE, 
STŘELBA, CAPOIERA, JÓGA, VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ.

+420 725 836 612

Drill point, Mírové náměstí 575/3a, 405 02 Děčín DrillPointDC

drillpoint_inzerce_115x170.indd   3 16.01.2022   14:26:28
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Dvoumotorový Douglas DC-9-32 s ima-
trikulací YU-AHT letěl na lince Stockholm–
Kodaň–Záhřeb. Ze švédského hlavního 
města odstartoval ve 14:30. O hodinu 
později přistál v Kodani, kde se vyměnila 
posádka. Za kniply usedli zkušený kapitán 
Ludvig Razdrih a druhý pilot Ratko Mihič, 
do stroje nastoupil i mechanik a mezi 
palubními průvodčími byla také Vulovičová, 
která původně letět neměla.

Z dánského hlavního města odlétl stroj  
v 16:15 a postupně nabíral výšku, až do-
sáhl plánované letové hladiny 10 050 me- 

trů. Přes Berlín mířil na Prahu, kde měl 
změnit kurz na jihovýchod na Vídeň. Let 
byl klidný, meteorologické podmínky 
byly příznivé, do zad foukal mírný severní 
vítr. V 16:47 se posádka ozvala řídícímu 
středisku v Chotěbuzi s tím, že právě 
přeletěla nad Fürstenwalde. O čtyři minuty 
později navázala spojení s řízením letového 
provozu v Praze: „Yugoslav 367. Dobrý den. 
Žádáme o vstupní povolení, udržujeme 
letovou hladinu 10 050.“ Dispečer posádce 
odpověděl, aby dál udržovala výšku letu 
a ohlásila se, až překročí radiomaják HD  
v Hermsdorfu u hranic s ČSSR. 

Před padesáti lety se začalo krátce po páté hodině odpoledne stmívat, když zmizel  
z obrazovky radaru letištní věže letoun Douglas DC-9 jugoslávských aerolinek JAT. Ve 
středu 26. ledna 1972 totiž letadlo rozervala nad územím Československa exploze. 
Pád z desetikilometrové výšky jako zázrakem přežila z 28 lidí na palubě 22 letá letuška 
Vesna Vulovičová. Okolo havárie se vzhledem k mimořádným okolnostem stále 
objevují spekulace. 

HAVÁRIE 
LETADLA U SRBSKÉ 
LETUŠKA PŘEŽILA PÁD Z 10 KM
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V 16:56 piloti oznámili chotěbuzskému 
středisku, že letí nad Boxbergem s tím, že se 
znovu ohlásí, až budou nad hermsdorfským 
radiomajákem. O jeho přeletu informovali 

Chotěbuz v 16:00. Německý dispečer 
posádku vyzval, ať se naladí na 

pražské středisko. Piloti 
se rozloučili slovy 

„auf Wiederhö-
ren“, na slyše-
nou. Byla to po-

slední slova, která 
od nich byla slyšet.

V 17:01 roztrhla stroj mohutná exploze, 
která narušila spodní část trupu i podlahu 
kabiny od náběžné hrany křídel až ke kabině 
pilotů. Krátce poté se odlomila přední část 
trupu s pilotní kabinou. Z rotující zádi trupu 
se také utrhl levý motor. Na obrazovce radaru 
v Chotěbuzi se značka letounu neobvykle 
zvětšila a přestala se pohybovat. Pak 
zmizela. S posádkou stroje jugoslávských 
aerolinek se marně pokoušeli spojit piloti 
nedaleko letícího bulharského stroje i ří-
dící středisko v Chotěbuzi, 
které let monitorovalo i po 
opuštění vzdušného prostoru 
NDR.

Z NEBE „PRŠELA“ TĚLA
Jugoslávský stroj se marně 
pokoušeli kontaktovat také 
dispečeři v Praze. Obrátili 
se na Němce, protože stroj 
zmizel i z vojenského radaru. 
Nakonec vyhlásili pohotovost, 
neboť se s osádkou Douglasu 
nedokázala spojit ani Vídeň. 
Panovaly obavy z nejhoršího. 
V 17:25 byla spuštěna 
záchranná operace. To už vo-
lali záchranou službu v Srb- 
ské Kamenici svědci, kteří nej-
prve uslyšeli výbuch. O něko-

lik minut později začaly z nebe padat trosky 
i těla cestujících.

K Srbské Kamenici byly vyslány všechny 
dostupné sanitky. Do rozsáhlé oblasti o roz- 
loze přes 20 kilometrů čtverečních bylo 
vysláno pět set příslušníků různých složek 
ozbrojených sil. Do večera bylo nalezeno 
jedenáct těl obětí a levý motor, který dopadl 
u Olešského rybníka, zadní část trupu se pak 
našla u sousední Srbské Kamenice. Tu našla 
skupina lidí, která z trupu slyšela nářek.  
O pomoc volala těžce zraněná Vulovičová. 
Modrou uniformu měla zakrvácenou, horní 
polovina jejího těla visela ven z vraku, dolní 
byla pod tělem další letušky a vozíkem na 
jídlo. Lesník Bruno Henke, který za války 
sloužil jako zdravotník, ji udržoval při životě 
do příjezdu zdravotníků. Vulovičovou 
převezli do nemocnice v České Kamenici.

Záchranné práce komplikovaly tma a ne-
přístupný terén. Po rozednění začalo hustě 
sněžit a rozfoukal se vítr, takže do pátrání 
nebylo po většinu doby možné nasadit 



přivolaný vrtulník Mi-8. Přední část trupu 
Douglasu s pilotní kabinou a oběma piloty 
zaklíněnými v sedačkách byla z vrcholu 
kopce u Lužné vyzvednuta až 28. ledna. 
Poslední dvě těla byla nalezena 29. ledna.

VULOVIČOVÁ ZŮSTALA U AEROLINEK
Vulovičová byla jedinou přeživší z 28 lidí 
na palubě, utrpěla však mimořádně těžká 
zranění. Měla frakturu spodiny lebeční  
a s ní související otok mozku, zlomeniny 
dvou obratlů, kvůli nimž měla nějakou 
dobu ochrnutou spodní část těla, zlomeniny 
žeber, bérce a předloktí i pohmožděná játra 
a ledviny. V kómatu byla 27 dní. Napřed ji 
léčili v České Kamenici, ale pak ji přepravil 
vrtulník do vojenské nemocnice v pražských 
Střešovicích. Nakonec se ji podařilo i roz-
chodit, rehabilitace, které pokračovaly po 
jejím návratu do vlasti v březnu 1972, však 
zabíraly několik hodin denně.

Život jí zřejmě zachránilo místo, kde se 
nacházela. Sice uváděla, že byla v prostřední 
části trupu, ale zřejmě byla v kuchyňce 
vzadu u toalety a přibouchly se dveře, takže 
na ni nezapůsobila tak silně dekomprese, 
k čemuž přispělo i to, že měla nízký krevní 

tlak. Měla štěstí i v tom, že zadní část trupu 
dopadla ocasními plochami napřed, navíc 
tvrdost dopadu zmírnily stromy.

Vulovičová se po vyléčení chtěla vrátit k létání, 
ale aerolinky ji přeřadily na 
místo organizátorky letecké 
přepravy. U JAT pracovala 
ještě 18 let, než odešla v roce 
1992 do důchodu. Zemřela 
v prosinci 2016 ve věku 66 
let. V posledních letech měla 
zdravotní problémy, začala 
se ozývat stará zranění. Žila 
sama a na její smrt se přišlo 
až po několika dnech, kdy 
byla zavolána policie, protože 
se několik dní neozývala.

AKCE USTAŠOVCŮ?
Současně s léčením letušky 
se také rozběhlo vyšetřování 
příčin pádu stroje, který byl 

zánovní; JAT si ho pořídily jen o rok dříve a 
měl nalétáno pouze 2100 hodin. Ani černé 
skřínky nezachytily nic divného, v 17:01:29 
však záznam letových zapisovačů zachycující 
klíčové údaje i hlasy v pilotní kabině končil. 
Přerušila se dodávka energie.
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Analýza rozptylu trosek ukázala, že nejprve 
odpadly části potahu z místa, kde se 
nacházel přední zavazadlový prostor. Na 
ten se soustředili i vyšetřovatelé a zjistili, že 
byl silně poškozen jeden z panelů vnitřních 
dveří zavazadlového prostoru, v němž se 
nacházely kusy hnědého kufru, který byl 
roztržen silou zevnitř. Vybuchla v něm 
nálož, kterou, jak ukázala analýza, tvořily 
trinitrotoluen, dinitrotoluen a dusičnan 
amonný. Nálož byla obalena ještě směsí 
práškového uhlí a pyroluzitu, což je oxid 
manganičitý, který se používá pro vytváření 
patiny na keramice. Jde o silné okysličovadlo. 
Směs, která měla vyvolat požár, však byla 
rozmetána, takže se nerozhořela, letadlo 
zničila exploze samotné nálože.

Podle závěrů vyšetřování se letoun stal obětí 
teroristického útoku. Po jeho pachateli však 
českoslovenští vyšetřovatelé nepátrali. Útok 
se připisuje nacionalistickým chorvatským 
Ustašovcům. Den po pádu, ráno 27. ledna, 
zavolal do švédských novin Kvällsposten 
anonym a špatnou švédštinou se představil 
jako člen Chorvatského národního odporu. 
Prohlásil, že tato organizace stála za útokem. 
Ve stejný den také vybuchla bomba ve vlaku 
z Vídně do Záhřebu, která zranila šest lidí. 
Chorvatští nacionalisté podnikli mezi lety 
1962 až 1982 přes 120 útoků na jugoslávské 
civilní a vojenské cíle. Jugoslávské úřady 
údajně znaly jméno člověka, který bombu 
na palubu propašoval.

Vulovičová si sice z letu a výbuchu nic 
nepamatovala, trpěla amnézií, ale uvedla, že 
si v Kodani stejně jako další členové posádky 
všimla cestujícího, který se choval podezřele 
a působil velmi nervózně. Zřejmě v dánské 
metropoli vystoupil a dál nepokračoval.

SPEKULACE O SESTŘELU
Protože se nikdy nepodařilo dopadnout 
pachatele, vznikl prostor pro spekulace, že 

vše mohlo být jinak a že byl letoun sestřelen. 
Tato verze, pro kterou se nenašly přímé 
důkazy, se opět objevila třeba v roce 2009. 
Douglas prý měly zasáhnout dvě rakety 
země vzduch S-75 Volchov, které obsluha 
odpálila, když si operátor radaru spletl 
relativně malý odraz DC-9 s nepřátelskou 
stíhačkou. Důvodem jeho unáhleného 
činu mělo být, že poblíž letěl stroj s vysoce 
postaveným komunistickým funkcionářem. 
Jasné důkazy však chybějí.

Podle nikdy nepotvrzených spekulací měla 
první raketa stroj poškodit ve výši deseti 
kilometrů a druhá, až když poškozený stroj 
klesal a byl ve výši něco přes tisíc metrů. 
Důkazy pro to se však nenašly. Černé skříňky 
se zkoumaly v centrále KLM v Amsterdamu 
a byli u toho Američané z Douglasu i švédští 
experti, protože na palubě bylo několik 
švédských občanů. Závěry vyšetřování nikdo 
z nich nezpochybnil. 

Pravdou však zůstává, že Douglas nad 
Českem spadl cizím zaviněním a s ním  
i letuška Vulovičová, která se dokonce do-
stala do Guinnessovy knihy rekordů jako 
člověk, který přežil nejdelší volný pád!

Pokud byste se chtěli podívat do místa 
dopadu ocasu letadla, vydejte se k Srb- 
ské Kamenici, kde mezi vesnicí a při-
lehlým rybníkem (směr Nová Oleška) 
najdete pomníček letecké havárie. 

-A. Švamberk, zdroj: novinky.cz, foto: ČTK-
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Krušnohorská magistrála začíná v obci 
Sněžník, kousek od Kaple Jména Panny 
Marie. Zde se napojíte na cyklotrasu 3017 
a tím vstoupíte na magistrálu. Zdejší upra-
vované stopy zároveň v některých částech 
trasy kopírují naučnou stezku Zapomenuté 
pohraničí, takže si po cestě můžete přečíst 
na informačních cedulích spoustu zajíma-
vostí zdejšího kraje. 

Trasa vede kolem Tiských stěn a Rájeckého 
rašeliniště k Mordovně, dále do Krásného 
lesa, Adolfova a odtud na Komáří hůrku. 
Pokračovat lze samozřejmě i dál, ale na 
jednodenní běžkařský výlet postačí i část  
z této cesty. Pokud budete mít odvoz z Komá-
ří hůrky, bude to ideální (trasa je dlouhá  
cca 30 km a je vhodná pro zkušenější běž-
kaře). Pokud ne, můžete se vydat magis-

trálou a pak se stočit zpátky na některou  
z dalších tras, které jsou k dispozici. Pěkná 
je například trasa vedoucí od začátku 
magistrály v obci Sněžník k rozcestí Nad 
Rájcem, odkud lze pokračovat doprava po 
červené. Zde zároveň pokračuje naučná 
stezka Zapomenuté pohraničí. Stezkou pak 
projedete kolem rybníku v Ostrově, skrz 
Ostrovské skály a odtud ke křižovatce pod 
Sněžníkem. Po silnici už je to pak kousek do 
obce Sněžník, kde okruh začíná. Tato trasa je 
dlouhá cca 14 km. Okruhů a možných tras 
je v tomto úseku několik, vydat se můžete 
také za hranice a vyzkoušet některou z ně-
meckých běžkařských tras. Základem je ale 
samozřej-mě dostatek sněhu, tak doufejme, 
že nám bude v tomto ohledu letos ještě 
přáno.

-es, zja-
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Krušnohorská lyžařská magistrála představuje jednu z nej-
krásnějších dálkových tras v Česku. A můžete si ji užít nejen v zi-
mě na běžkách, ale také na jaře, v létě či na podzim pěšky nebo na kole. 
V zimě jsou pravidelně strojově udržovány dva úseky, a to západní od Bublavy 
přes Boží Dar k Horní Halži a východní od Děčínského Sněžníku k Mezihořskému 
vrchu. Celkem trasa měří 148 kilometrů.

TIP NA VÝLET

NA BĚŽKÁCH  
KRUŠNOHORSKOU 
MAGISTRÁLOU



Osobně výlety testujeme
a hledáme pro vás ty nejlepší!

KAM NA LYŽE?
Pro ty, kteří mají raději sjezdovky, je v okolí Děčína několik dobrých 
možností. Kousek je to například na Polevsko, kde se jezdí od čtvrtka 
do neděle (i s možností večerního lyžování do 19:00). Klasikou je také 
Horní Podluží, které funguje každý den do 20:00 a daleko to není ani na 
Telnici, která má v provozu 4 sjezdovky. Tady se však jezdí jen do 16:00. 
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Rozšiřujeme tým.
Práce je u nás dost.

Jsi...
Zedník?
Pokrývač?
Ozvi se nám.

Sejmi mě

Máte zájem pracovat 
STAVBY JOŽÁK?

www.stavbyjozak.cz

Volejte

+420 603 292 373



Rozšiřujeme tým.
Práce je u nás dost.

Jsi...
Zedník?
Pokrývač?
Ozvi se nám.

Sejmi mě

Máte zájem pracovat 
STAVBY JOŽÁK?

www.stavbyjozak.cz

Volejte

+420 603 292 373

PARTNEREM KŘÍŽOVKY V ENTERU JE: STAVBY JOŽÁK

Zámek Bechyně stojící ve stejnojmenném městě vznikl z původního hradu ze 13. století.  
Prohlídková expozice zde představuje především nejznámějšího majitelel zámku... 

(TAJENKA).  V bývalé zámecké sýpce je umístěno muzeum Vladimíra Preclíka.
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najdi 
všechny
obrázky

HÁDANKY
1/ Mám města, ale ne domy. Mám hory, ale ne stromy. Mám řeky, ale ne 
ryby. Kdo jsem?
2/ Jak je možné, že předevčírem mi bylo 13 let a příští rok mi bude 16?

Odpovědi: 1/ Mapa. 2/  Protože jsem se narodil 31.12. 
 a větu z hádanky jsem řekl 1.1.
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OTOČTE ENTER           NÁSLEDUJE 
PŘÍLOHA DOMOVNÍČEK
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