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Milí přátelé, vážení čtenáři, 

píši tento úvodník v den, kdy začalo 
druhé kolo prezidentské volby. Na rozdíl 
od vás tedy ještě neznám výsledek. Nic-
méně, ať již vyhraje jeden anebo druhý 
kandidát, zanechá to velkou část spolu-
občanů zklamanou a fru-
strovanou. To se praktic-
ky děje a bude dít po 
každých volbách. Je to ale 
nedílná součást demokra-
cie a svobody, a i když ne-
jsme spokojeni s výsled-
kem těchto nebo jiných 
voleb, měli bychom si té 
možnosti žít ve svobodě 
a demokracii vážit, pro-
tože to není samozřejmé. 
Napadají mne k tomu 
dvě důležité věci, které 
je, myslím, dobré si při-
pomenout. 

Svoboda je náročná věc. Biblická kniha Exo-
dus popisuje, jak Mojžíš vyvedl izraelský lid 
z egyptského otroctví. Když s ním putoval 
po Sinajské poušti, objevily se brzo nářky. 
Nepřívětivost pouště přinesla nostalgické 
vzpomínky na to, co bývalo, tj. živoření 
v otroctví a v dřině, zato ale s hrnci plnými 
jídla. Jednoduchý a srozumitelný život. Nově 
zažívaná svoboda má v sobě prvek nestabi-
lity a ohrožení. Avšak ono vyjití z otroctví je 
příležitostí, jak se společnost na cestě začne 
vyvíjet a učit se v kontaktu s novými věcmi 
a situacemi, které na pouti potkává. Někde 

jsem četl, že i ty nejstarší stromy na planetě, 
i když mají tisíce let, stále rostou. Jakmile 
přestanou růst, zemřou. Věřím, že svoboda 
je způsob růstu společnosti. 

V Exodu najdete ještě další důležité posel-
ství: každý jeden člověk je důležitý a jeho 

individuální postoj ke spo-
lečnosti a Bohu je jeho 
vlastní odpovědnost. Ono 
totiž ve složitosti světa se 
často zdá být hlas jednot-
livce nevýznamný. Může-
me podléhat skepsi, že 
já sám přece nemohu 
nic změnit. Proto mnozí 
noví faraónové dneška 
nabízejí „plné hrnce“, když 
se přestaneme zajímat 
a starat. Oni to zařídí za nás, 
ochrání nás a ukazují na 
jiné faraónské země, že se 
lidem žije lépe, když vládne 
autoritářská ruka. Lákání 

do tohoto stavu odevzdanosti jde často přes 
strašení a manipulaci. Nebojme se spojit 
svůj život s nejistotou svobody a převzít část 
odpovědnosti za stav společnosti. Je to často 
nepohodlné, náročné, ale jen tak může být 
svět lepším místem, neboť žádný pozitivní 
krok v duchu demokracie se neztratí.  

Vše dobré! 

Vladimír Volráb 
farář Církve čs. husitské v Děčíně 
volrab@husitidecin.cz 

Ú N O R O V Ý  Ú V O D N Í K
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Dvojice superhrdinů Scott Lang (Paul Rudd) a Hope Van Dyneová (Evangeline Lilly) 
se vrací jako jako Ant-Man a Wasp. Společně s rodiči Hope prozkoumávají fantaskní 
Říši kvant, setkávají se se zvláštními novými bytostmi a prožívají dobrodružství, 
které je posune za hranice všeho, co považovali za možné. Film režíruje Peyton Reed, 
producenty fi lmu jsou Kevin Feige a Stephen Broussard. Kanga Dobyvatele hraje 
ve fi lmu Ant-Man a Wasp: Quantumania Jonathan Majors. Zatímco první dva fi lmy 
s malým/velkým hrdinou v hlavní roli byly spíše humorného, rodinného ladění, tak 
režisér Peyton Reed prohlásil, že Ant-Man 3 má „natrvalo změnit Marvel Cinematic 
Universe“ a že „Scott Lang je v centru této změny“. 

Premiéra 16.2. | více na str. 14

ANT-MAN A WASP: 
QUANTUMANIA
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Po 6.2. Fúsi | Podmokelský fi lmový klub19.00

Po 13.2. Všechno dobře dopadne | dokument19.00

Út 14.2. Divoký Madagaskar | cestovatelská show19.00

Pá 3.2. Asterix a Obelix: Říše středu17.00

St 1.2. Víly z Inisherinu
Ve znamení býka

17.30
20.00

Čt 2.2. Asterix a Obelix: Říše středu
Ostrov

17.30
20.00

St 8.2. Avatar: The Way of Water | dabing
Spravedlnost pro Emmetta Tilla

16.00
20.00

Čt 9.2. Korzet
Bez kalhot: Poslední tanec

17.30
20.00

Pá 10.2. Korzet
Uteč! | horor

17.00
20.00

St 15.2. Bez kalhot: Poslední tanec
M3GAN | horor

17.30
20.00

So 4.2. 15.00
17.30
20.00

Asterix a Obelix: Říše středu
Muž jménem Otto
Ostrov

So 11.2. 14.00
16.00
20.00

Mumie
Titanic: 25. výročí | dabing
Bez kalhot: Poslední tanec

Ne 12.2. 15.00
17.30
20.00

Mumie
Bez kalhot: Poslední tanec
Titanic: 25. výročí | titulky

Út 7.2. 10.00
16.00
20.00

Buko
Avatar: The Way of Water | dabing
Někdo klepe na dveře | horor

Ne 5.2. 15.00
17.30
20.00

Asterix a Obelix: Říše středu
Muž jménem Otto
Ostrov

HFR

HFR

HFR
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Čt 16.2. Ant-Man a Wasp: Quantumania | titulky
Julie, co by bylo kdyby…

17.30
20.00

Pá 17.2. Avatar: The Way of Water | dabing
Ant-Man a Wasp: Quantumania | titulky

15.30
20.00

St 22.2. Ant-Man a Wasp: Quantumania | dabing
Muž jménem Otto

17.30
20.00

Pá 24.2. Medvěd na koksu
Nezvěstná

17.30
20.00

Čt 23.2. Děti Nagana
Velryba

17.30
20.00

Út 28.2. Tár
Medvěd na koksu

17.00
20.00

St 1.3. Láska podle plánu
Tár

17.30
20.00

So 18.2. 15.00
17.30
20.00

Matýsek a jeho kamarádi | dětská show
Ant-Man a Wasp: Quantumania | dabing
Julie, co by bylo kdyby…

Út 21.2. 10.00
17.30
20.00

Ennio | dokument
Ant-Man a Wasp: Quantumania | dabing
Bez kalhot: Poslední tanec

So 25.2. 15.00
17.00
20.00

Děti Nagana
Velryba
Medvěd na koksu

Ne 26.2. 15.00
17.30
20.00

Děti Nagana
Láska podle plánu
Velryba

Ne 19.2. 15.00
17.30
20.00

Mumie
Ant-Man a Wasp: Quantumania | dabing
Je mi ze sebe špatně

Po 20.2. Velká nádhera | Podmokelský fi lmový klub19.00

Po 27.2. Šťastně až na věky | dokument19.00

HFR



1. 2. | st /20.00/ VE ZNAMENÍ BÝKA        
DRAMA / HUDEBNÍ  

USA / 2022 / premiéra / 98' / titulky / 15+ / 120,- Kč   
Nemilosrdný portrét světoznámého rappera, který přestože se na první 
pohled topí v luxusu, těžce bojuje se samotou a depresemi a pomalu 
se propadá do spirály plné drog, prostitutek a alkoholu. Režie: T. Sutton. 
Hrají: C. Baker, M. Hasson, M. Fox, A. Fornero, aj.

Francie / 2023 / premiéra / 111' / dabing / 130,- Kč, děti 120,- Kč  
Píše se rok 50 př. n. l. Proradný princ Deng Tsin Ruin právě nechal 
uvěznit čínskou císařovnu. Jeho jedinou touhou je ovládnutí říše. 
Režie: G. Canet. Hrají:  G. Canet, G. Lellouche, P. Richard, M. Cotillard, 
V. Cassel, J. Cohen, aj.

2. – 5. 2. | čt /17.30/ 
pá /17.00/ so, ne /15.00/ 

ASTERIX A OBELIX: ŘÍŠE STŘEDU        
DOBRODRUŽNÝ / KOMEDIE / RODINNÝ    

Irsko, VB, USA / 2022 / premiéra / 114' / titulky / 12+ / 110,- Kč 
Na odlehlém ostrově západně od pobřeží Irska sledujeme celoživotní 
přátele Pádraica a Colma, kteří se ocitnou v nejednoduché situaci, 
když Colm nečekaně jejich přátelství ukončí. Režie: M. McDonagh. 
Hrají: C. Farrell, B. Gleeson, B. Keoghan, K. Condon, aj.

1. 2. | st /17.30/ VÍLY Z INISHERINU    
DRAMA  
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        = TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)        = TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)



Island / Dánsko / 2015 / 93' / titulky / 12+ / 90,- Kč      
Hrdinou fi lmu je zavalitý čtyřicátník Fúsi, který sbírá odvahu vstoupit do 
dospělého světa. Prochází životem jako náměsíčný, jeho všední dny ovládá 
rutina. Když do jeho světa nečekaně vtrhnou temperamentní žena a osmileté 
děvčátko, je donucen to risknout... Režie: D. Kári. Hrají: G. Jónsson, aj.

ČR / 2022 / repríza / 112' / 60,- Kč  
Buko je kůň. A taky je to „dar z nebes“, který vypadá jako špatný vtip, 
protože jeho nová majitelka se koní bojí. Film Alice Nellis vypráví o tom, 
že štěstí přeje připraveným a taky těm, kteří se svému strachu dokážou 
postavit. Režie: A. Nellis. Hrají: A. Cónová, P. Špalková, aj.

USA / Švédsko / 2022 / premiéra / 126' / titulky / 130,- Kč. Film, 
jehož předlohou je celosvětový knižní bestseller „Muž jménem Ove“, vypráví 
příběh mrzouta Otta Andresona, který po ztrátě manželky ztratí smysl života. 
Otto je připraven všechno ukončit, ale plány mu naruší mladá živá rodina, 
která se nastěhuje do sousedního domu. Režie: M. Forster. Hrají: T. Hanks, aj.

2., 4., 5. 2. | čt, so, ne /20.00/OSTROV                     
KOMEDIE / DOBRODRUŽNÝ / ROMANTICKÝ  

ČR / 2023 / premiéra / 100' / 12+ / 140,- Kč. Richard a Alice se na 
exotické dovolené pohádají, protože Richard se chce nechat rozvést. 
Rozhodnou se, že odletí předčasně domů, ale jejich malý letoun 
ztroskotá na opuštěném ostrově, Richard a Alice jsou tak nuceni společně 
čekat na záchranu. Režie: R. Havlík. Hrají: J. Langmajer, J. Plodková, aj.

MUŽ JMÉNEM OTTO                         
DRAMA / KOMEDIE 

4., 5., 22. 2. | so, ne /17.30/ st /20.00/

FÚSI           
DRAMA | PODMOKELSKÝ FILMOVÝ KLUB

6. 2. | po /19.00/

BUKO     
KOMEDIE / DRAMA

7. 2. | út /10.00/
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        = TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)        = TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)
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8. 2. | st /20.00/ SPRAVEDLNOST PRO EMMETTA TILLA                   
DRAMA

USA / 2023 / premiéra / 130' / tit.  / 12+ / 130,- Kč. Skutečný příběh, 
který v roce 1955 otřásl Amerikou, podnítil několik dalších protestních akcí 
a zaměřil pozornost celého světa na sílící hnutí za občanská práva. V jeho 
centru stojí Mamie Till Mobley, matka 14letého Emmetta, který se těší na 
prázdniny v Mississippi. Režie: Ch. Chukwu. Hrají: D. Deadwyler, aj.

Rakousko / 2022 / premiéra / 113' / titulky / 12+ / 120,- Kč  
Císařovna Sissi je módní ikonou a ztělesněním mladistvé krásy. Píše 
se rok 1877 a blíží se její 40. narozeniny, spoutaná svým postavením 
i nevybíravou kritikou okolí, však nemá velké důvody k oslavám. 
Režie: M. Kreutzer. Hrají: V. Krieps, C. Morgan, F. Oldfi eld, aj.

9., 10. 2. | čt /17.30/ pá /17.00/KORZET       
DRAMA

USA / 2023 / premiéra / 102' / tit. / 15+ / 140,- Kč. Rodinná dovolená 
v chaloupce utopené v lesích, daleko od veškeré civilizace, probíhala skvěle. 
Než se na jejich prahu objevili ti čtyři. Vypadají jako členové šílené náboženské 
sekty a snaží se nebohým dovolenkářům vysvětlit, že svět, jak ho znají, skončí, 
pokud ho právě oni nezachrání. Režie: M. N. Shyamalan. Hrají: D. Bautista, aj.

7. 2. | út /20.00/ NĚKDO KLEPE NA DVEŘE  
HOROR / THRILLER 

7., 8., 17. 2. | út, st /16.00/ pá /15.30/AVATAR: THE WAY OF WATER
AKČNÍ / DOBRODRUŽNÝ / SCI-FI / FANTASY   

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

        = TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)        = TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)
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USA / Španělsko / 2023 / prem. / 89' / dabing / 130,- Kč
V animovaném dobrodružném fi lmu Mumie od španělského režiséra 
Juana Jesúse Garcíi Galochy z produkce Warner Bros. Pictures se vypravíme 
do Egypta, kde se v útrobách země nachází 3000 let staré město mumií. 
Režie: J. J. García Galocha. Hrají: V českém znění: M. Písařík, aj.

USA / 2023 / 194' / obnovená prem. v 3D HFR / tit., dab. / 160,- Kč 
U příležitosti 25. výročí od své premiéry bude do kin uvedena 
remasterovaná verze oscarového fi lmu Jamese Camerona Titanic 
ve 3D s vysokosnímkovou frekvencí pod názvem Titanic: 25. výročí.  
Režie: J. Cameron. Hrají: L. DiCaprio, K. Winslet, aj.

Norsko / 2022 / premiéra / 106' / titulky / 15+ / 120,- Kč
Mladá americká vysokoškolská studentka se tajně vydává do 
Norska, aby vypátrala své rodinné kořeny. Byla nalezena jako 
nemluvně na hřbitově s obráceným křížem na krku. Režie: A. Herron. 
Hrají: A. von Rittberg, H. Tømmeraas, E. Dorrit Petersen, aj.

9., 11., 12., 15., 21. 2. | čt, so /20.00/ 
ne, st /17.30/ út /20.00/

BEZ KALHOT: POSLEDNÍ TANEC                      
DRAMA / KOMEDIE 

USA / 2023 / premiéra / 107' / titulky / 15+ / 130,- Kč  
"Magic" Mike Lane (Channing Tatum) po delší pauze opět míří 
na scénu poté, co zkrachoval jeho podnikatelský záměr, kvůli 
němuž přišel na mizinu a začal vystupovat jako barman na Floridě. 
Režie: S. Soderbergh. Hrají: Ch. Tatum, S. Hayek, G. Spokes, aj.

UTEČ!                     
HOROR / THRILLER 

10. 2. | pá /20.00/

MUMIE                  
RODINNÝ / ANIMOVANÝ / KOMEDIE 

11., 12., 19. 2. | so /14.00/ 
ne, ne /15.00/

TITANIC: 25. VÝROČÍ    
HISTORICKÝ / ROMANTICKÝ   

11., 12. 2. | so /16.00/ ne /20.00/

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



15. 2. | čt /20.00/ M3GAN                    
HOROR / THRILLER / SCI-FI 

USA / 2023 / repríza / 101' / tit. / 15+ / 130,- Kč. Dávejte si pozor, 
jakou hračku dětem pořizujete. Některé mohou být smrtící, jako například 
panenka M3GAN. James Wan a studio Blumhouse, přední tvůrci 
fi lmové hrůzy, natočili horor o modernější sestře panenky Annabelle 
a legendárního Chuckyho. Režie: G. Johnstone. Hrají: A. Williams, aj.

USA / 2023 / prem. / 130' / tit., dab.  / 2D 140,- Kč, 3D 150,- Kč        
Scott Lang a Hope Van Dyne spolu s Hankem Pymem a Janet Van Dyne 
prozkoumávají Quantum Realm, kde interagují s podivnými tvory 
a vydávají se na dobrodružství, které přesahuje hranice toho, co po-
važovali za možné. Režie: P. Reed. Hrají: P. Rudd, E. Lilly, J. Majors, aj.

16. – 19., 21., 22. 2. | čt /17.30/ 
pá /20.00/ so, ne, út, st /17.30/

ANT-MAN A WASP: QUANTUMANIA                   
AKČNÍ / DOBRODRUŽNÝ / KOMEDIE 

120,- Kč   
LEMUŘI, BAOBABY A DOMEČKY Z BLÁTA. Říká se, že Madagaskar je zbytek 
dávného tajuplného potopeného kontinentu Lemurie. Červený ostrov je 
domovem rostlin a zvířat, které nikde jinde nenajdete. Ve větvích mají své 
rejdiště lemuři s kožíškem jak plyšáci a tlapkami jako samet. 

14. 2. | út /19.00/ DIVOKÝ MADAGASKAR
KATEŘINA A MILOŠ MOTANI | CESTOVATELSKÁ SHOW 

13. 2. | po /19.00/VŠECHNO DOBŘE DOPADNE        
DOKUMENTÁRNÍ 

ČR / 2022 / 79' / premiéra / 110,- Kč  
Včelí královna neboli matka, trubci a dělnice. Pracovitost, pospolitost 
a nezištnost ve jménu funkčního společenství, v němž nezbývá prostor 
pro egocentrismus. Poetická esej líčí fascinující svět včelích úlů, jejichž 
uspořádání dává za příklad lidské societě. Režie: M. Janek.

        = TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)        = TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)
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IT, FR / 2013 / 141' /  tit. / 15+ / 90,- Kč. Po obrazově i hudebně atraktivní 
road-movie Tady to musí být sahá Sorrentino po osvědčených prostředcích 
svého jedinečného filmového stylu a opět přináší vizuálně podmanivé 
komediální drama o hledání smyslu vlastní existence a smíření se s věčně 
plynoucím časem a stárnoucím tělem. Režie: P. Sorrentino. Hrají: T. Servillo, aj.

Itálie / 2022 / repr. / 156' / tit. / 12+ / 60,- Kč. Oscarový režisér Giuseppe 
Tornatore (Bio Ráj, Nejvyšší nabídka) přináší fi lmovou poctu svému příteli 
a legendárnímu skladateli fi lmové hudby Enniu Morriconemu. Celovečerní 
dokument obsahuje rozhovory se slavnými režiséry a hudebníky, se kterými 
Morricone spolupracoval. Režie: G. Tornatore. Hrají: E. Morricone, aj.

Norsko / Švédsko  / 2022 / premiéra / 98' / titulky / 15+ / 140,- Kč 
Režisér Kristoffer Borgli v této černé, satirické komedii zobrazuje 
toxický vztah, který rychle eskaluje do děsivých úrovní narcistické 
sebeprezentace. Režie: K. Borgli. Hrají: K. Kujath Thorp, E. Sæther, 
A. Danielsen Lie, H. Mestadm aj.

16., 18. 2. | st, so /20.00/JULIE, CO BY BYLO KDYBY…                        
DRAMA / HUDEBNÍ  

Francie / 2022 / premiéra / 121' / titulky / 12+ / 120,- Kč   
V Paříži se píše rok 2052 a Julie má dnes 80. narozeniny. Je spokojená 
a šťastná, jak krásný život zatím prožila a trochu si zavzpomíná. Najednou 
jí přepadne myšlenka, co by se bývalo stalo, kdyby ji tenkrát osud zavál 
jiným směrem. Režie: O. Treiner. Hrají: L. de Laâge, E. Garrel, aj.

JE MI ZE SEBE ŠPATNĚ                         
KOMEDIE / DRAMA 

19. 2. | ne /20.00/

VELKÁ NÁDHERA     
DRAMA / KOMEDIE | PODMOKELSKÝ FILMOVÝ KLUB

20. 2. | po /19.00/

ENNIO                     
DOKUMENTÁRNÍ / ŽIVOTOPISNÝ / HUDEBNÍ  

21. 2. | út /10.00/

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



24., 25., 28. 2. | pá /17.30/ so, út /20.00/  MEDVĚD NA KOKSU                    
KOMEDIE / THRILLER 

USA / 2023 / premiéra / 95' / titulky / 15+ / 140,- Kč  
Ve známé písničce se zpívá o tom, že „medvědi nevědí, že turisti nemaj 
zbraně“. Medvědi ale bohužel také nevědí, že když najdou v lese kokain, 
který při neúspěšné předávce vypadl z letadla pašerákům, neměli by ho 
žrát. Režie: E. Banks. Hrají: K. Russell, R. Liotta, A. Ehrenreich, aj.

USA / 2023 / premiéra / 111' / titulky / 15+ / 130,- Kč         
Matka (Nia Long) mladé June (Storm Reid) zmizí na dovolené v Ko-
lumbii se svým novým přítelem. Když dcera začne po nezvěstné matce 
pátrat, svazuje jí ruce nejen úřednická byrokracie, ale i vzdálenost tisíce 
kilometrů. Režie: N. D. Johnson, W. Merrick. Hrají: S. Reid, aj.

24. 2. | pá /20.00/NEZVĚSTNÁ                    
DRAMA / THRILLER / MYSTERIÓZNÍ 

USA / 2022 / premiéra / 113' / titulky / 12+ / 120,- Kč    
Lidé jsou úžasní. Tento nakažlivý optimismus je superschopností 
Charlieho. Vidí v lidech jen dobro a v nás tak probouzí empatii. Téměř tří 
set kilový osamělý učitel se snaží najít cestu zpět ke své dceři Ellie (Sadie 
Sink). Režie: D. Aronofsky. Hrají: B. Frasera, aj.

23., 25., 26. 2. | čt /20.00/ so /17.00/ ne /20.00/ VELRYBA 
DRAMA

23., 25., 26. 2. | čt /17.30/ so, ne /15.00/DĚTI NAGANA        
RODINNÝ / SPORTOVNÍ 

ČR / 2023 / premiéra / 98' / 140,- Kč. Jedenáctiletý Dominik je 
u vytržení, když na turnaji století v Naganu naši poráží Kanadu a míří 
do fi nále. Přestože i on je trochu outsider, rozhodne se koupit hokejku 
a s kamarády hrát hokej, jak to jen jde. Hlavně s tenisákem na plácku 
za domem. Režie: D. Pánek. Hrají: T. Brenton, H. Čermák, aj.
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        = TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)        = TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)

ABRAKADABRA!
+

Staňte se superhrdinou.
Darujte krevní plazmu a získejte dárek. 
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USA / Německo / 2023 / premiéra / 157' / tit. / 12+ /  140,- Kč   
Dirigentka Lydia Tár je na absolutním tvůrčím vrcholu. Sedmým rokem 
diriguje prestižní německý orchestr, připravuje vydání knihy a uvedení 
Mahlerovy Páté symfonie, které má být vrcholem hudební sezóny. 
Režie: T. Field. Hrají: C. Blanchett, N. Merlant, aj.

ČR / 2022 / prem. / 98' / 120,- Kč. Snímek představuje sondu do současných 
podob alternativních modelů partnerských vztahů. Polyamorie, otevřené 
manželství či dlouhodobý milenecký poměr pro mnohé z protagonistů*ek 
představují naplňující životní styl, zároveň se však stále musí vyrovnávat 
s nepochopením společnosti nebo konflikty uvnitř vztahů. Režie: J. Počtová.

26. 2., 1. 3. | ne, st /17.30/LÁSKA PODLE PLÁNU                        
KOMEDIE / ROMANTICKÝ 

VB / 2022 / prem. / 108' / tit. / 12+ /  130,- Kč. Mladá filmařka Zoe zažívá 
jedno nepovedené rande přes seznamku za druhým, což její excentrická 
máma nikdy neopomene okomentovat. Se zájmem sleduje, když se její ka-
marád z dětství s pákistánskými kořeny rozhodne jít při hledání lásky tradiční 
cestou předem dohodnutého manželství. Režie: S. Kapur. Hrají: L. James, aj.

ŠŤASTNĚ AŽ NA VĚKY                           
DOKUMENTÁRNÍ

27. 2. | po /19.00/

TÁR     
DRAMA

28. 2., 1. 3. | út /17.00/ st /20.00/

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

Režie: T. Field. Hrají: C. Blanchett, N. Merlant, aj.

Zatmění, Vřískot 6, Služka, Buď chlap!, John Wick: kapitola 4

ABRAKADABRA!
+

Staňte se superhrdinou.
Darujte krevní plazmu a získejte dárek. 
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Únor

cinoherak.czSezóna 51
Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o. 

Varšavská 767/7, 400 03 Ústí nad Labem. 
Změna programu vyhrazena.

Koncert: Lidoví léčitelé

Višňový sad

Svatojánský oheň

Americký bizon

pá

ne

so

so

19.00

19.00

17.00

19.00

Divadelní foyer

Velký sál

Velký sál

Velký sál

HANZELKAZIKMUND (zde jsou lvi)
st 19.00 Velký sál

1. 2.

10. 2.

5. 2.

4. 2.

11. 2.

Tady je všechno ještě možné
po 19.00 Velký sál

6. 2.

Pan Kolpert
st 19.00 Velký sál

15. 2.

Naivní divadlo Liberec: Hvězdný posel
ne 17.00 Velký sál

12. 2.

Nejen pro děti

Off-program

Nejen pro děti

Host

Debata2. repríza

Kuchařský duel: Herci v akci
st 19.00 Divadelní foyer

22. 2.

HANZELKAZIKMUND (zde jsou lvi)
po 19.00 Velký sál

20. 2.

Den člověka
pá 19.00 Studiová scéna Obejvák

24. 2.

Antigona

Americký bizon

ne

út

19.00

19.00

Velký sál

Velký sál

26. 2.

28. 2.

Mluviti pravdu
so 19.00 Velký sál

25. 2.

Pan Theodor Mundstock
ne 19.00 Velký sál

19. 2.

Off-programBenefice

Utkají se dva nesmiřitelní kuchyňští rivalové Adam Ernest a Honza Hušek.

Fuksův tísnivý román v úzkostně přesném podání jednoho herce.

„Zvědavost je důvod, proč celý život může být jedna velká expedice.“

Po staletí lidé věřili, že Země je pevným středem vesmíru.

My děti ze stanice ZOO
čt 19.00 Velký sál

16. 2.
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Příběh ze zoo je sugestivní hrou významného amerického dramatika Edwarda 
Albee o izolaci moderního člověka, která je na mateřské scéně v divadle Ungelt 
trvale vyprodaná. Jak tomu bude v Městském divadle Děčín dne 21.3.? 

EDWARD ALBEE: 
PŘÍBĚH ZE ZOO

Když nemáte vztah k lidem, měli byste někde 
začít. Třeba na lavičce v Central Parku po 
cestě ze zoo. V hlavních rolích interpretačně 
náročné hry o izolaci moderního člověka se 
představí David Švehlík a Ondřej Brousek. 

Výběr titulu přibližuje umělecký šéf a dra-
maturg inscenace Pavel Ondruch: „Edward 
Albee má pro Ungelt zvláštní význam. 
Inscenace jeho pozdního textu Hra o man-
želství patří k nejreprízovanějším titulům 
v dějinách našeho divadla (388 repríz, 
režie: L. Smoček, obsazení: Ch. Poullain a J. 
Schmitzer). Když Albee v roce 2016 zemřel, 
obnovili jsme úvahy o tom, jak připomenout 
jeho tvorbu jinak než obligátním hitem Kdo 
se bojí Virginie Woolfové. Příležitost se 
naskytla v okamžiku, kdy jsme začali hledat 
text na tělo Davidovi Švehlíkovi. Nabídli 
jsme mu doslova zlomovou Albeeho 
prvotinu Příběh ze zoo. Když byla hra 
na konci 50. let poprvé uvedena jako 

scénické čtení, spisovatel Norman Mailer 
prohlásil, že to je ta nejlepší aktovka, 
jakou kdy viděl. A historie ukázala, že měl 
pravdu. Dnes je Edward Albee považován 
za nejzásadnějšího dramatika moderního 
divadla 20. století. Divadelní hra Příběh ze 
zoo již byla v minulosti na českých jevištích 
uvedena, nicméně jsme se rozhodli poprosit 
Pavla Dominika o zbrusu nový překlad."
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„Po tom člověk touží už od školy”
Když jednou Ondřej Brousek odcházel 
z Divadla Ungelt, naoko prý tehdy pronesl: 
„Tak si tu dělejte Albeeho! Výborně! 
Po tom člověk touží od školy!“ Narážel tak 
na skutečnost, že pražská scéna chystá 
nové nastudování Příběhu ze zoo, prvotiny 
slavného amerického dramatika. V režii 
Jiřího Pokorného se zde měl objevil David 
Švehlík a David Novotný.

Právě druhý jmenovaný ale nakonec musel 
pro velké vytížení z příprav 
novinky odstoupit. Scé-
na tak jako záskok 
sáhla právě po 
Brouskovi. Tedy
herci, který 
v Ungeltu slaví
úspěch s před-
stavením Krásná 
vzpomínka.

Hra, která prozkoumává témata izolo-
vanosti
Ve hře vystupují pouze dvě postavy – Peter 
a Jerry. Peter je úředník ze střední třídy, který 
žije v nezájmu o okolní svět, zatímco Jerry 
je izolovaný a sklíčený muž, který má velké 
problémy. Tito muži se potkají na lavičce 
v newyorském Central Parku. Jerry zoufale 
potřebuje smysluplnou konverzaci s jinou 
lidskou bytostí. Vnutí se do konverzace 
s Petrem a nutí ho poslouchat svůj životní 
příběh a teorii, že lidský svět je jakási zoo, 
kde lidé žijí odděleni svými byty. Děj je 
lineární, rozvíjí se před obecenstvem 

v reálném čase. Katalyzátor pro šokující 
konec se objeví, když Peter oznámí, 

že musí jít… Hra prozkoumává 
témata izolovanosti, samoty, sociální 
nerovnost i odlidštění komerčního 
světa.

-es-
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Skvělá párty už se blíží. Dne 24.2. proběhne v Domě kultury Česká Kamenice 
zimní edice Festivalu Kamenice, na které vystoupí několik zvučných jmén 
české hudební scény. A rozhodně je na co se těšit! Na pár otázek jsme se zeptali 
organizátora Jakuba Bureše.

FESTIVAL KAMENICE 
WINTER EDITION
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Ahoj Kubo, jak to momentálně vypadá 
se vstupenkami na akci?
První vlna vstupenek už je pryč, teď běží 

předprodej standardních vstupenek za 
550 Kč. My doufáme, že na místě 

již lístky prodávat nebudeme, ale 
pokud ano, budou za 650 Kč.

Do Kamenice se určitě sjedou 
i přespolní, je nějak vyřešená 

možnost přespání?
Pro přespolní jsme nachystali 

možnost přespání ve “stanovém 
městečku”, které vznikne ve sportovní 

hale v České Kamenici. Případně 
je samozřejmě možné využít místní 
penziony, hotely a ubytovny. Další mož-
ností je autobusová doprava, kterou 
budeme zajišťovat. Festivalový bus po-
jede do České Lípy přes Nový Bor a do 
Děčína přes Benešov nad Ploučnicí.

Jak se na koncert těšíš Ty, jako 
organizátor?
Eliško, náš malý organizační tým se 
těší moc. Když jsme akci vymýšleli, 
mezi prvními variantami line-upu 
byl line-up téměř totožný s tím 
fi nálním. Takže jsme happy, těšíme 
se na večírek a doufáme, že to 
bude největší akce v novodobé 
historii českokamenického domu 

kultury.

Hudební hosté festivalu

Mňága a Žďorp
Jedním z tahounů večera je bezesporu 
Mňága a Žďorp. “Mňága” je rocková kapela 
pocházející z Valašského Meziříčí, která se 
začala formovat kolem roku 1983. Zpočátku 
vystupovala pod názvem Slepé střevo! Do 
povědomí budoucích fanoušků se dostala 
songem Hodinový hotel a od té doby patří 
k těm nejvýraznějším kapelám české hu-

dební scény, a to s hity Nejlíp jim bylo, Dutý, 
ale free, Měsíc a další.

Peneři strýčka homeboye
Peneři strýčka Homeboye neboli PSH patří 
k legendám českého rapu. Rappeři Orion, 
Vladimir 518 a Mike Trafi k přivezou do 
českokamenického kulturáku našlápnutou 
show plnou svých známých hitů. 

Demowave
Tato čtyřčlenná kapela pochází z Ústí nad 
Labem a je obrovskou nadějí pro místní 
hudební scénu. Demowave mají za sebou 
už spoustu koncertů a mimo jiné ke konci 
loňského roku předskakovali například 
kapele Tata Bojs. 

Lazer Viking
Lazer Viking je pražský hudebník, zpěvák, 
kytarista a producent, který se od metalu 
propracoval skrz rock 'n roll 50. let k pís-
ničkářství až k taneční hudbě. Basové linky, 
proto-techno diktát bicích automatů, popový 
zvuk a osmdesátkové refrény, to stojí za to 
slyšet. 

Ventolin
Ventolin je český hudebník, zpěvák a disk-
žokej, věnující se elektronické hudbě. Byl 
členem post-punkové kapely Kazety. Od ro-
ku 2002 se věnuje pedagogické činnosti 
na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. 
V prosinci rozjel velkou párty v Děčíně 
a v Kamenici tomu nebude jinak. 

1fl fsoap
Mysleli jste si, že Ventolinem to končí? 
Kdepak! Afterparty ještě o něco prodlouží 
1fl fsoap. Zástupci české elektronické scény 
přivezou do kulturáku melancholii, dravost, 
syrový zvuk, živé bubny, prostě taneční párty 
jak má být!

-es-
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  LED  SEZELIM
slaví kulatiny svého bubeníka

&

special  guest

KRUMPÁČE (Praha)

CLUB  MAX
Děčín, Tyršova ulice, bývalé kino Kotva

14. března 2023 od 19:001
  

     Vstupné dobrovolné      https://bandzone.cz/lsz                   

            www.ledsezelim.estranky.cz                        https://bandzone.cz/krumpace

GOGO 50
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Naše rma
působí na trhu 

tisku a reklamy
již celých 27 let.

Přijďte nás navštívit
v Ústí n/L nebo Děčíně

a využijte širokou nabídku
našich služeb v tomto oboru.

Tiskneme fotograe,
diplomy, vouchery, plakáty,

svatební oznámení, studentské
práce, prezentace a mnoho dalšího.

Jsme tu pro rmy i širokou veřejnost.
Vytiskneme a navrhneme vše pro reklamu:
etikety, vizitky, brožury, letáky, razítka, bannery,
roll Up, reklamní plachty, desky, magnetické folie.
Vyrábíme a instalujeme polepy aut a výloh.

Kopírujeme, tiskneme
a kompletujeme projektové dokumentace,

bakalářské, diplomové a jiné závěrečné práce.
Vážeme plastové a kovové kroužové  vazby a kalendáře.

Rádi Vám nabídneme výrobu a potisk fotodárků.
Např. hrnečky, polštářky, puzzle, trička, fotoplátna.
Pro Vaše fotograe máme v nabídce různé rámečky 
i v atypických a větších rozměrech. 

Pobočka Ústí n/L Pasáž JEPA
Mírové nám. 101/25, 400 01 Ústí n/L 

Pobočka Děčín OC Pivovar
Sojská  2/3, 405 02 Děčín 

+420 475 200 417 / usti@xeroco.cz +420 412 532 616/decin@xeroco.cz

www.facebook.com/xeroco
www.xeroco.cz

8:00 - 17:007:00 - 17:00
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Kniha Průvodce po zaniklých obcích, osadách a samotách pod Bukovou horou, 
která byla vydána na konci roku 2021, se těší velké oblibě nejen mezi čtenáři, 
ale i v odborných kruzích (první vydání získalo 3. místo v soutěži o nejkrásnější 
knihu roku 2021). Novinkou je rozšířené druhé vydání, které vyšlo v prosinci 
2022. Publikace je obohacena o zhruba 50 stran, kde jsou nově získané historické 
fotografi e, mapa Vitína, další lokální pověsti  a pozměněna je i grafi ka obálky 
a vazba. O knize i zaniklých obcích jsme si popovídali s autorem Petrem Karlíčkem 
který měl v polovině ledna přednášku v děčínské knihovně.

PRŮVODCE 
PO ZANIKLÝCH 
OBCÍCH POD BUKOVOU 
HOROU SLAVÍ ÚSPĚCHY

*Mgr. Petr Karlíček, Ph.D. (1982, Aš), 
ředitel Archivu města Ústí nad Labem

Jak jste se dostal k zaniklým obcím, 
osadám a samotám pod Bukovou horou?
V roce 2006 vypsal na univerzitě Vladimír 
Kaiser - můj předchůdce na pozici ředitele 
Archivu města Ústí nad Labem - povinně 
volitelný kurz Základy postindustriální 
archeologie. I když nám, studentům, 
název příliš mnoho neříkal, věděli jsme, 
že je Kaiser dobrý, a že si vymyslel něco 
zajímavého. Přihlásili jsme se a on nás vzal 

na výlet do Českého středohoří pod Bukovou 
horu. Pochopili jsme, že chce vytvořit stezku 
po zaniklých obcích, osadách a samotách. 
Provedl nás tam, dovolil nám natrhat si 
ovoce, vykopali jsme křen a všechny si nás 
tím získal. Tvorba stezky se tak stala naší 
studentskou prací. 

Objevili jste během prací na stezce 
například nějaký objekt, který nebyl
zanesen v mapách nebo jinou zajíma-
vost?
Že bychom našli objekt, který nebyl v ma-
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pách, to ne. Spíše jsme nenašli ty, které 
v mapách byly, protože si je vzala příroda. 
Ale našli jsme spoustu zajímavých lahví
od piva s vyraženými nápisy - od velko-

březenského až po žatecké či verneřické 
pivo. Našli jsme také překlady s letopisy, 

které si ale později odnesli vandalové. 
Na jedné z mých přednášek jsem se 

od její účastnice dozvěděl, že překlad 
z Thunské lesovny s letopočtem je 

součástí interiéru jedné děčínské 
restaurace. Kromě toho jsme 

našli také spoustu starých 
odrůd jablek a hrušek, což 

nás fascinovalo, a tak jsme 
je osobitým způsobem 
zpracovali :).

Co bylo prvotním impulsem 
k tomu, že jste se o trase a zaniklých 

obcích rozhodl napsat knížku?
Někdy v polovině roku 2014 získali 
studenti Fakulty užitého umění 
a designu menší projekt na to, že by 
se na trasu instalovaly informační 
tabule. Já jsem v té době byl ve 
Freiburgu na stáži a z dálky jsem 
sepisoval pár desítek stran k tabulím, 
které se později staly základem 
Průvodce. Tabule se nakonec ne-
realizovaly a za mě je to jen dobře. 
V přírodě, kde není žádný vizuální 
smog, by jen rušily. Kdo si chce trasu 
projít, může si vzít Průvodce, kde 
potřebné informace najde. Ale zpět 
k otázce - v roce 2021 mě oslovil Ka-
rel Konopka, kurátor Muzea v přírodě 
Zubrnice a nařídil mi, že s ním mám připravit 
výstavu a k tomu i brožury. Vše se povedlo, 
já jsem se do toho více zakousl a do září 
jsem napsal knížku. I přes mnohé překážky 
Průvodce ještě do konce roku 2021 vyšel. 

Nedávno vyšlo i druhé, rozšířené vydání 
a jak vidím (pozn., sedíme u čerstvě 

objevené dobové  fotografi e obce Vitín), 
tak se shromažďováním pramenů zda-
leka nekončíte…
Sbírám je dál a kdo něco ví, tak ať se na mě 
klidně obrátí (na emailovou adresu petr.
karlicek@mag-ul.cz). Pokud někdo bude 
mít fotku, vzpomínku nebo bude vědět něco 
zajímavého, tak si to rád zaznamenám. Jsem 
také v kontaktu s panem Zdeňkem Petrem 
z Malečova, který chce vybudovat muzeum 
zaniklých obcí a osad v Českém středohoří, 
a i když to pro mě bude znamenat práci, kývl 
jsem, že mu s tím pomůžu. 

Na závěr… bude i třetí vydání Průvodce? 
Určitě bude... Ale nebude to v nejbližších 
měsících a letech. To, že už podstatná 
část nákladu druhého vydání zmizela, 
(a to jsme od vydání jen měsíc a kousek), 
je pro mě a pro naše zásoby alarmující. 

Ale potřebuji nakousnout i jiná témata. 
Každopádně informace stále přichází a i na 
nedávné přednášce v Děčíně mě oslovila 
paní, jejíž dědeček byl sadař, vyzná se ve 
starých odrůdách a zná obce a jejich okolí. 
Jsem s ní domluvený, že jej přijdu v únoru 
vyslechnout a moc se na to těším.

-es-



Domeček ze slámy 
a roští je jako život bez 

Pána Ježíše. 
Možná, že se v nich 
bydlelo prasátkům 
docela pohodlně, 

ale rozhodně nebyly 
tak bezpečné, aby 

ochránily před 
nepřítelem. Když vlk 

zaútočil, zůstaly z nich trosky. Lidé, kteří se chtějí jen bavit a užívat si, 
a kteří se vysmívají těm, kdo věří v Boha, se také mohou velmi rychle

objevit v některé pasti nastražené ďáblem.

14.2. 
15.00
Dětské oddělení

9.2. 
17.00
Přednáškový sál 

Program

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

Výstava chodba 2. patro: Výtvarné práce žáků ZŠ Dr M. Tyrše 
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KNIŽNÍ NOVINKA - AXIE OH: 
DÍVKA, KTEROU SPOLKLO MOŘE
Zemi, kde Mina žije, už po generace sužují smrtící bouře. Lidé zde věří, 
že jsou způsobeny hněvem Mořského boha, kterého se každý rok 
pokoušejí usmířit dívčí obětí. Když se jednou pod tlakem okolností 
vrhne do moře samotná Mina, propadne se až do Říše duchů. S pomocí 
záhadného mladíka, několika démonů, bohů a duchů vyrazí za svým 
cílem: probudit zakletého Mořského boha.

únor

2022

Dětské oddělení

Čtení a výtvarná dílna
Tentokrát pohádka O třech prasátkách 
+ výroba domečků z různých materiálů.

Sestavte si pestrý 
a zdraví prospěšný jídelníček
Workshop s Jitkou Kočovou.
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15.2. 
8.30 + 10.30
Přednáškový sál 

Vsadíš se? 
Interaktivní divadelní představení na téma vzniku závislostí. 
Hraje Divadelta. Určeno pro školní kolektivy, rezervace na: 
vzdelavani@dcknihovna.cz

15.2. 
18.00
Přednáškový sál 

Příběhy českého Nizozemí
Přednáší Rostislav Křivánek.
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KNIŽNÍ NOVINKA - PASCAL ENGMAN: 
VDOVY
V Gärdetu je nalezen zavražděný policista. Jen kousek od místa 
činu je potom objevena další oběť, mladá žena neznámé identity. 
Dvojnásobná vražda zavede policejní inspektorku Vanessu 
Frankovou do složitého vyšetřování, které se ukáže být osobnější, 
než si kdy dokázala představit. 
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22.2. 
17.00
Přednáškový sál 

Přírodní a permakulturní zahrada
Přednáší Ivana Mertová

Sbíráme obrázky na výstavu: 
Namalujte či nakreslete obrázek podle knihy, kterou jste v poslední době 
četli a přineste jej do knihovny na dětské oddělení. Všechna díla budou 
v dubnu vystavena v knihovně. Zúčastnit se mohou všichni. 
Obrázky vybíráme do konce března. 
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KNIŽNÍ NOVINKA - KEVIN BILLET, BRANDON BAYS: 
SVĚTLO V SRDCI TEMNOTY
Brandon Bays prostřednictvím terapeutické metody Cesta vyvinula 
jednoduchý, ale hluboce léčivý způsob, jak uzdravit své tělo i mysl. 
Kniha o této metodě se v oblasti sebeléčení stala mezinárodním 
bestsellerem. Kevin Billett zakusil toto léčení na vlastní kůži a podařilo 
se mu díky němu osvobodit od třicet let trvající deprese. Poté společně 
s Brandon tuto metodu dále rozvinuli a rozšířili do celého světa.

19.2. 
15.00
Dětské oddělení 

20.2. 
18.15
Přednáškový sál 

Manka, chytrá hlavinka
Divadelní představení pro děti a jejich rodiče, 
na motivy pohádky Chytrá horákyně Boženy Němcové. 
Hraje Sousedské divadlo Velká Bukovina. 
Vstupné: 50Kč/dítě, doprovod zdarma.

Večer reprodukované vážné hudby
G. Rossini: slavné operní předehry. 
Připravil a uvádí Jan Bučina.



únor
2022

www.dcknihovna.cz  |  www.facebook.com/mekdc
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KNIŽNÍ NOVINKA - ESTELLE LAUREOVÁ: 
NEZAPOMEŇ NA MĚ
Blue se jednoho dne vzbudí s pocitem, že je něco hodně špatně. 
Všichni se chovají divně a ve skříni najde vzkaz, v němž se píše, aby 
v 7:45 nastoupila do modrého autobusu, což udělá. A setká se tam 
s člověkem, kterému se měla vyhnout – s Adamem. I když netuší, 
o koho jde, připadá jí podivně známý. Blue s Adamem zakrátko 
vypátrají jejich rodiny a vyjde na světlo pravda.

8.3. 
8.00 
+ 10.00

8.3. 
17.00

Komunikace na internetu a kyberšikana
Interaktivní workshop pro školní kolektivy. Rezervace na: 
vzdelavani@dcknihovna.cz

Hry, sítě, pornografi e
Přednáška pro rodiče, kterým není jedno, jak jejich děti tráví čas 
na internetu. Přednáší Michaela Slussareff, autorka stejnojmenné 
knihy. Ve spolupráci s iniciativou Digitální zdraví dětí.

Připravujeme na březen:

5.3. 
15.00

Vodníkova Hanička
Hraje loutkové divadlo Krajánek, aneb, děčínští ochotníci 
se představují.
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Připravujeme na březen

Prohlídky zámeckého sklepení

Projděte se s námi tajemným podzemím.

Dětský zámecký karneval

Program zajišťuje Sváťovo dividlo.

Vlk, náš staronový soused

Přírodovědná výstava.

So 18. 2. Zámecký ples - 10. jubilejní

20:00–02:00 jižní a východní křídlo zámku | Těšit se 
můžete na Jiřího Peška a George band, romskou kapelu 
Galiani gypsy jazz, taneční vystoupení Agáty Ženíškové, 
Bella Danzu Děčín, prosecco bar a občerstvení v řeckém 
stylu. Večerem provází Jan Rottenborn. Paví ozdoba 
vítána. |  Vstupné: 490 Kč.

Únor
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hudební skupina BIG PAPA
můžete si i zatančit ...

24. 3. 2023 | 20:00 – 01:00
Vstupné: 400 Kč.
Nejlepší současný žijící Elvis Presley.

Revivalová kapela Big Papa 
s nejznámějšími songy od The Beatles, 
The Rolling Stones, Johnnyho Cashe ...

Elvis live

www.zamekdecin.cz

Úniková hra - Rozpolcený rytíř
Nutná rezervace termínu na www.zamekdecin.cz

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

Cena 549,- Kč

Jedinečná noc 
v Hopsáriu Děčín!

18. 2.2023 
od 17:00 hod.
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HVĚZDÁRNA
A PLANETÁRIUM
TEPLICE

Podrobný program

HVĚZDÁRNA TEPLICE

sobota a neděle
   1300 až 1500   Pozorování Slunce

pátek a sobota
   1900 a  2000   Večerní pozorování

Podrobný program

PLANETÁRIUM TEPLICE
středa a neděle
   1500   Pohádka pro děti
   1700   Pohádka pro děti
   1900   Večerní pořad

Více informací na www.hapteplice.cz

S promo kódem “ENTER DC“ sleva na vstupném



Mladá chovatelská stanice v Děčíně „Brut Bohemia" chystá ke konci roku 2023 
svůj první A odchov vzácného plemene Sloughi (sluga). Štěňata, která budou 
k odběru, budou po šampionech ČR a SR s PP a budou vhodná pro sport – dostihy 
(ovál), coursing (trať simuluje běh zajíce) a samozřejmě i do výstavních kruhů. 
O plemeni i plánovaném vrhu jsme si popovídali s chovatelem Jiřím Brabcem.

SLOUGHI
ODCHOV VZÁCNÉHO 
PLEMENE V DĚČÍNĚ

Sluga je elegantní, hrdý pes se suchým 
svalstvem a působí dojmem ušlechtilého 
zvířete. Jedná se o vzácné plemeno 
arabského chrta, které je ideální pro 
sportovně založené lidi. Jak říká chovatel 
Jiří Brabec, slugy se hodí pro „vyrovnaného, 
zodpovědného, trpělivého, informovaného 
a klidného člověka, který dokáže respektovat 
toto vzácné přírodní plemeno a také pro 
sportovněji založené lidi v každém věku 
(trekaře a bikery).”

„Výchova slugy vyžaduje trochu jiný, 
především trpělivý přístup. Od malička 
je nutné utvářet vztah důvěry k pánovi, 
používat hlavně pozitivní metody: nadšené 
pochvaly a pamlsky. Ve výchově být důsledný 
a trpělivý. Sluga není pes pro neurotického 
člověka a poslouchat Vás bude jen, když 
Vám bude věřit. Neinformovaného majitele 
může dohnat do stavu nepříčetnosti. 
Naopak ten, kdo s ní dokáže zacházet, 
z ní vychová bezproblémového, relativně 
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ovladatelného společenského psa. Nikdy 
však nedosáhnete takové poslušnosti jako  
u pracovního plemene,” uvádí chovatel. 

Nároky na pohyb
Sluga miluje změnu a vyžaduje pravidelné 
dlouhé procházky na vodítku. Svižnější 
chůzi v průměru 1h denně. 
Pokud má ale možnost vyběhat 
se navolno nebo má zajištěn 
pohyb v oplocené zahradě, další 
dva až tři dny je klidná a stačí 
kratší procházka. Unavit slugu 
není tak náročné. Je vytrvalá, 
a když zvolíte správné tempo, 
je schopná Vás doprovázet spou-
stu kilometrů u kola či koloběž-
ky. Je potřeba si uvědomit, že 
chrt je sprinter a velice rychle 
dokáže vybít nahromaděnou 
energii. Plemeno je od mladého 
věku, ale s notnou dávkou zkušeností, 
možné naučit na elektrický obojek. I to je 
jeden ze směrů, kterým se dá vydat. 

Sluga miluje teplo a pohodlí domova. 
Je skladná a při dostatečném pohybu je 
možné ji chovat i v menším bytě. 

Otázky pro chovatele Jiřího Brabce:

Proč jste se rozhodl chovat právě slugy?
Sluga mi přišla do života zhruba před 16 lety. 
Uchvátila mě fotka štěněte Amira, kterého 
jsme si nakonec pořídili a dělal nám chrtího 
společníka mnoho let. Uchvátila mě hrdost, 

ušlechtilost a pohyb u tohoto plemene. Kdo 
viděl slugu běžet a lovit návnadu - tají se 
z toho dech. Je tichým společníkem a pro-
vází Vás s láskou a oddaností po celý svůj 
život. Miluje rodinu, děti a psí společnost.

Jedná se o vzácné plemeno, které není 
v Čechách tolik běžné. Máte přehled 
o tom, kolik chovných stanic v Čechách 
slugy chová?
Ano, v Česku je založeno několik chovných 
stanic, a to zhruba 5 aktivních, o kterých vím. 
V ČR se všichni známe a snažíme se, aby 
odchovy u nás byly jedny z nejvyváženějších, 
zdravých a nesly úspěchy svých předků, 
jak ve výstavních kruzích, tak při dostizích 
a coursingu.

-es-

Nezávazné i závazné rezervace:
Bc. Jiří Brabec, MBA

jirka.brabec@centrum.cz  |  tel.: 773 787 568



PRODEJ SERVIS PRONÁJEM
LYŽE / BĚŽKY / SNOWBOARDY / BRUSLE

K
Ř

ÍŽ
E

M
 K

R
Á

Ž
E

M

64



Labská 19, Děčín 1                                     mobil: 603 465 823
Otevírací doba:     Pondělí - Pátek 10.00 - 18.00       Sobota 9.00 - 12.00

PRODEJ SERVIS PRONÁJEM

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR VYBAVENÍ V KRAJINEJŠIRŠÍ VÝBĚR VYBAVENÍ V KRAJI

TO JSOU TO JSOU 

PANORÁMATA, 
PANORÁMATA, 

VIĎ, TÁTO!
VIĎ, TÁTO!

LYŽE / BĚŽKY / SNOWBOARDY / BRUSLE



Zajímalo vás někdy, jaké je to dostat se vlastními silami až na vrchol? Zjistit to 
můžete třeba na lezecké stěně. Ta totiž není určena jen pro trénink zkušených 
lezců, ale je otevřena i začátečníkům nebo dětem, které tento sport zajímá. Nejen 
o možnostech, jak začít, jsme si popovídali se Stanislavem Hroudou. 

LEZECKÁ STĚNA BĚLÁ: 

VÍTÁME I ZAČÁTEČNÍKY

Lezecká stěna v Bělé je ideálním místem, 
kde mohou lezci potrénovat, když zrovna 
venku není příhodné počasí. Stěnu si ale 
mohou přijít vyzkoušet i ti, kteří nikdy 
předtím nelezli, je to tak?
Určitě.. Na stěnu může přijít kdokoliv ve 
věku od 18 let samostatně. Od 15 let je 
nutné mít souhlas zákonného zástupce 
a mladší musí v doprovodu dospělého. 
Je to tak dáno zákonem. Rádi uvítáme 
kohokoliv nezkušeného a pomůžeme mu. 
Úplným začátečníkům ale doporučujeme 
projít kurzem lezení na umělé stěně, které 
poskytujeme. Získají tak odbornou průpravu 
od profesionálů a budou moci bezpečně 
pokračovat samostatně i kdekoliv jinde. 
Výhodou u nás je, že můžete přijít s dětmi, 
a zatímco se budete věnovat lezení, děti 
mohou hrát třeba fotbal, fl orbal, využívat 

prolézaček, houpat se na kruzích, blbnout 
s gymnastickými míči nebo třeba zkoušet 
slackline. Možností je mnoho. 

Jaké struktury jsou u vás na stěně k dis-
pozici?
Naše stěna nabízí kromě takzvaného komínu 
a slabu/reibungu všechny lezecké struktury. 
Najdete u nás hrany, profi lované struktury, 
kouty, převis, spáru, balknu nebo boulder. 
Chyty máme i na stopě. Jednou z mála 
věcí, které u nás nenajdete, jsou struktury 
pro trénink s cepíny. Půjčujeme ale Dry Ice 
cepíny, se kterými lze trénovat podobně i na 
běžných strukturách. Pokud vše půjde tak, 
jak bychom si představovali, přibude příští 
sezonu nová stěna poklopeného charakteru 
- reibung, několik dalších spár a zavěšené 
svislé pohyblivé trámy s chyty.   
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Pro děti i dospělé nabízíte kurzy lezení. 
Od kolika let se mohou děti hlásit?
Pro děti poskytujeme dvě různé varianty. 
Horoškola, která je momentálně plně 
obsazená, probíhá po celý školní rok 
a minimální věk je 6 let. Rád bych zde 
podotknul, že v tomto raném věku většina 
dětí potřebuje poblíž rodiče. Je tedy 
ideální, když rodič zůstává s námi na lekcích  
a poskytuje tak oporu svému dítěti. Ze zku- 
šenosti je věk vhodný pro samostatné do-
cházení a systematické přirozené učení 
lezení okolo 8 - 9 let. Druhou variantou jsou 
skupinové kurzy. Jde o časově kratší variantu 
s intenzivnějším průběhem, kdy je sestaven 
přesný plán pro určitou věkovou skupinu 
na daný čas. Zde momentálně pracujeme  
s dětmi 8-15 let. Je možné ale poskytnout  
i jednorázový začátečnický kurz pro mládež 
od 15 let s písemným souhlasem zákonných 
zástupců.

Jak probíhá takový začátečnický kurz,  
ať už pro dítě či dospěláka?
Účelem takového kurzu je především osvo-
jení si bezpečnosti lezení. Začínáme tedy 
teoretickou částí, kde probíráme názvosloví, 
komunikaci a základy bezpečnosti. Pokra-
čujeme protažením a praktickou částí,  
ve které se účastníci naučí správně používat 
základní vybavení, navazovat na lano, jistit 
se a komunikovat. Pokud jde vše hladce, 
přistoupíme k takzvanému vyvádění cest. 
Tedy lezení od spodu a cvakání lana prvolezce 

do jistících expresek / karabin bezpečným 
způsobem. Probíráme také principy lezení, 
jak efektivně používat své tělo a jak s ním 
dále pracovat. Absolventi kurzu jsou pak 
schopni samostatně navštěvovat lezecké 
stěny a bezpečně trénovat. 

Prostory lezecké stěny lze využít také  
k pronájmu a zapůjčit si různé sportovní 
vybavení. Co všechno je zde k dispozici?
Ano. Krom pronájmů za účelem lezení 
poskytujeme prostor i k jiným akcím.  
Z cvičebních pomůcek můžeme poskytnout 
gymnastické kruhy, kozy, bedny, odrazové 
můstky, lavice, kladinu, ribstole, balóny, 
tyče a lano na šplh. Pro děti máme 
modifikovatelné dřevěné prolézačky. Jsou 
tu malé branky na fotbal či florbal, žíněnky 
a karimatky na cvičení, nebo velké polštáře. 
Máme i koše na korfbal a tyče na síť. 
Specialitou je možnost napnutí slackline. 
Jsme schopni pořádat i projekce.     

Jaké jsou podle Vás největší benefity 
lezení?
Pro mě osobně je to celkový přínos. Při 
lezení si dnešní člověk zmítaný chaotickým 
zivotem, vypjatý stresem, udělá čas sám na 
sebe. Tento pohyb vás donutí být teď a tady, 
protáhne vám celé tělo strnulé od školních 
lavic, auta až po práci u počítače. Vytáhne vás 
do přírody na vzduch do hor, i třeba na výlet 
do vzdálených exotických krajů za poznáním. 
Podle mě srdcařská záležitost... :)                -es-

Stanislav Hrouda
  LezeckaStenaBela  |  lezeckastenabela@gmail.com  |  tel.: 774 111 993

zjistěte více:

67



PO
ZV

ÁN
KA 24.2. | ŘEZNÍK & DESADE & DJ ILL RICK

HUDEBNÍ CLUB - KLUB
Rapper Řezník přijede do Klubu 24.2., společnost mu bude dělat 
Desade a Dj Ill Rick. Předprodej 250 Kč Daliborka / 270 Kč Goout.cz, 
na místě 350 Kč. 
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Fitko v Bynově (dříve známé jako Dukla) má nového provozovatele a s ním 
přichází i pozitivní změny.  Ať už jste z Děčína, Jílového, Libouchce nebo Ústí, 
do Zonafi tu se vyplatí zajít za profesionálním přístupem i příznivými cenami. 
Více nám prozradil trenér Jiří Mazáček. 

ZONAFIT V BYNOVĚ 
ROZŠIŘUJE PROSTORY 

Nově jste otevřel fi tness centrum Zonafi t. 
Jaké úpravy zde máte v plánu?
V plánu je rozšířit prostory fi tness centra 
a využít je k tréninkům MMA, thajského boxu 
i ke skupinovým lekcím, jako jsou například 
kruhové tréninky či tabaty. Přihlásit se bude 
moct úplně každý. Lekce povedou zkušení 
trenéři.

Jaké vybavení a kolik stanovišť máte 
aktuálně k dispozici?
Najdete u nás přes 20 různých strojů. 
Mezi ně patří například Hacken dřep, leg 
press, abduktory a adduktory, multipress, 
benchpress a další. Nechybí u nás samo-
zřejmě ani kardio zóna, která obsahuje 
například běžecký pás nebo air bike. I zde 
bude vybavení postupem času přibývat. 

Nabízíte tréninkové plány například 
i včetně jídelníčku na míru?
Ano, nabízíme. Trenér, kterého si klient 
vybere, sestaví plán tak, aby vyhovoval 
přesně jeho potřebám a osobním prioritám. 
Pokud by cokoliv nevyhovovalo, stačí se 
domluvit a plán se pozmění.

Mohou se zájemci přijít podívat na 
trénink a na to, jak to u vás chodí 
a vypadá?
Ano, mohou. Stačí si domluvit schůzku 
u nás ve fi tku, kde se klient u kávy seznámí 
s trenérem, dozví se veškeré informace, 
které ho budou zajímat a domluví se na 
cíli, na kterém začne společně s trenérem 
pracovat.

-es-

S
P

O
R

T

70



71

S
P

O
R

T



S
P

O
R

T

72



73

S
P

O
R

T



NOVINKA V REKOMĚ: 

VYSOKOVÝKONOVÝ 
LASER ULEVÍ OD BOLESTI
Trápí vás akutní či chronické bolestivé stavy? Jste po úraze, máte jizvy nebo trpíte 
svalovým napětím? Nejen od bolesti Vám může pomoci vysokovýkonový laser, 
který je nově k dispozici v rehabilitaci Rekoma.

Vysokovýkonový laser je neinvazivní tera-
peutický přístroj, který proniká hluboko do 
svalových a kostních tkání bez toho, aby 
poškodil povrchovou vrstvu kůže. Využívá 
léčivý účinek laserového světla ke zrychlení 

zotavení ze zra-
nění a potla-
čení bolesti. 

S maximálním výkonem až 20 W umožňuje 
výjimečně hluboký průnik tohoto světla. Je 
ideální pro léčbu bolestivých onemocnění, 
které postihují svalový a pohybový aparát 
od nejpovrchovějších až po nejhlubší zóny. 
Velkou výhodou vysokovýkonové laserové 
terapie je extrémně přesné zacílení do přesně 
defi nované léčebné oblasti i hloubky tkání. 

Laser má velmi vysokou klinickou úspěš-
nost s dlouhodobými účinky a se silným 
analgetickým efektem bez nutnosti farma-
koterapie. Díky rychlé účinnosti můžete 
pocítit úlevu už po prvním sezení, laser lze 
navíc využít už v akutní fázi úrazu. Je to tedy 
skvělá volba pro každého, kdo se právě zranil 
a potřebuje se rychle uzdravit. Nicméně 
léčba může být indikována i u pacientů 
s dlouhotrvající bolestí.



Je pro terapii laserem zapotřebí před-
chozí konzultace?
U nás je pacient vždy vyšetřen fyzio-
terapeutem před přístrojovou terapií lase-
rem a je informován o postupu celé léčebné 
terapie, podle jeho aktuálního 
stavu.

Jak dlouho terapie trvá? Kolik 
sezení je zapotřebí?
Váš terapeut Vám připraví 
léčebný plán. Běžná léčba trvá 
1 - 10 minut podle diagnózy 
a použitého programu přístro-
je. U pacientů s akutním zra-
něním je potřeba až 5 sezení. 
Pro odstranění dlouhotrvající 
bolesti je doporučeno až 10 
sezení.

Existují nějaká omezení? Je pro někoho 
laserová terapie nevhodná?
U laseru je sice minimum kontraindikací, 
ale jsou:
• vážná srdeční nebo respirační nedosta-

tečnost
• akutní zánět
• ztráta citlivosti v ošetřované oblasti 
• krvácivé stavy a poruchy, onkologické 

onemocnění
• obstřik, některé léky

Laserem je však možné ošetřovat pacienty 
s kardiostimulátorem, kochleárními aparáty, 

po náhradách kloubů (TEP) i s kovy po ope-
racích zlomenin.

Jak je to s platbou za ošetření? Je možné 
hrazení pojišťovnou?

Základní cena jedné terapie laserem činí 
400,- Kč, v ceně je i vyšetření aktuálního 
zdravotního stavu pacienta a terapie. 
Pojišťovna ošetření laserem v současné 
době nehradí. 

Jaké jsou podle Vás největší výhody 
laserové terapie?
Především rychlá úleva od bolesti a možnost 
použití v akutní fázi úrazu. Možná je i kom-
binace s ostatními procedurami, včetně rá-
zové vlny.

Veškeré dotazy rádi zodpovíme, 
nebojte se nám zavolat!

-es-

www.rekoma.cz

REHABILITACE DĚČÍN

Teplická 401/148, 405 02 Děčín 4

734 346 266
decin@rekoma.cz
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TIP NA VÝLET

ZIMNÍ OYBIN

Zřícenina hradu a kláštera Oybin je ho-
tovým středověkým pokladem nacháze-
jícím se v Sasku kousek za hranicemi mezi 
Šluknovským a Frýdlantským výběžkem. 
Hrad, který je perlou Žitavských hor, byl vy-
budován v polovině 13. století a měl sloužit 
jako strážní věž. Odsud měl být dobrý dohled 
na významnou stezku, která spojovala Čechy 
a oblast Lužice. Kromě Jindřicha z Lipé, Jana 
Lucemburského a dalších panovníků zde 
pobýval také Karel IV. Ten nechal hrad rozšířit 
o klášter.

Do hradu se vchází po tzv. Jezdeckých 
schodech. Nelze přehlédnout zásobník na 
dešťovou vodu s kanálky, které jsou dů-
myslně vytesány do skály. Trasa pokračuje do 
západní části hradního komplexu s nejstarší 
stavbou, jíž je obytná věž pánů ze Zittau 
a která dnes slouží jako hradní muzeum. 
Obytná věž byla dlouhý čas nejdůležitější 
budovou středověkého hradu. V roce 1364 
ji vystřídal Císařský dům jako rezidence 

Karla IV. Jeho obytné prostory a velký sál 
s klenutými oblouky (žebry) a sloupy v nad-
zemním podlaží byly později využívány 
klášterem. V těchto prostorách se dnes na-
chází Oybinské muzeum.

Hrad je veřejnosti otevřen celoročně, od 
listopadu do března je otevírací doba den-
ně od 10:00 do 16:00, vstupné je v zimní 
sezóně 5 euro za dospělého a 1,50 euro 
za dítě. Zaparkovat lze pohodlně hned pod 
hradem v Kurort Oybin. 

Podobně jako hrad, i stejnojmenná obec sojí 
za prohlídku.  Jedná se o lázeňskou a výletní 
obec s přibližně 1300 obyvateli. Projít se zde 
můžete po centru s výhledem na hrad nebo 
se vydat na zelenou stezku Talringweg, která 
vás povede kolem celé obce. Nevynechte 
ani místní úzkokolejku, po níž jezdí parní 
vlak mezi Zittau, Bertsdorfem, Jonsdorfem 
a Oybinem.                             
 -zja,es-

Na hrad Oybin (česky Ojvín) už jsme vás 
v minulosti zvali, ale připomenutím nic nezka-
zíme. A proč právě teď? Protože jsme se tam byli 
podívat, zatímco byl zahalen v zimním hávu a ten pohled 
stál za to. Všude byl klid, ticho a zasněžená zřícenina vypadala 
jako z pohádky. Vydejte se po našich stopách...
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Osobně výlety testujeme
a hledáme pro vás ty nejlepší!

OTOČTE ENTER           NÁSLEDUJE

PŘÍLOHA DOMOVNÍČEK


