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ZÁŘIJOVÝ ÚVODNÍK
Vážení čtenáři Enteru,
v poslední době vnímám mnoho negace.
Lidé se bojí, co bude s energetickou krizí,
jak dopadnou volby, kdy skončí válka na
Ukrajině a jestli opět nepřijdou restrikce
spojené s covidem. Pojďme se ale podívat na věci, které jsou
přínosné, zajímavé a pozitivní. Je mnoho lidí,
kteří se snaží zlepšit své
okolí a třeba v rámci Participativního rozpočtu se
jim to daří. Jedním takovým příkladem je projekt Klobouk Trails. Ten
vznikl díky nadšení několika z nás - milovníků
okolní přírody a ježdění
na kole v terénu. Dnes,
pomalu a svépomocí za
finanční podpory města
vznikají trailové trasy na
kopci Klobouk. Sloužit budou bikerům
a nabídnou další možnost aktivního
trávení volného času pro místní i turisty.

Řešení dopravy není ale nutné pouze u národních parků. Jako dopravní fakulta se
zabýváme studiemi bezpečnosti a zkvalitňování dopravní situace ve městech. I v Děčíně je mnoho míst, které volají po změně.
Po zklidnění dopravy, vytvoření parkovacích míst a optimalizaci
veřejné dopravy. Velmi
úzce budeme nyní spolupracovat s Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje při výzkumu
bezpečnosti dopravy a dopravních prostředků. Výsledky budou následně převedeny do praxe. Veřejnost
s nimi budeme průběžně
seznamovat v rámci našich
pravidelných Úterků s vědou, což je cyklus přednášek zajímavých hostů
a témat konajících se pravidelně vždy první úterý v měsíci na naší univerzitě. Pro veřejnost je na ně vstup zdarma a je
možné je také sledovat online.

S turistikou souvisí i aktivita vznikající tentokrát na naší fakultě. S Technickou univerzitou v Drážďanech se budeme věnovat
problémům v dopravě v německém a českém národním parku. Společně chceme
pomoci překonat co nejrychleji neštěstí,
které je v podobě rozsáhlého požáru potkalo a společně se pokusíme připravit takové
změny v dopravní infrastruktuře, aby parky
zvládly lépe svoje někdy dost protikladné
role jako je ochrana přírody a centrum turistického ruchu regionu.

Nyní je před námi poslední třetina roku, děti
se vrací do školních lavic - nebo jako jedno
z mých - do nich poprvé usednou. Budu moc
rád, když především pro ně budeme utvářet
naše město a okolí tak, aby i po skončení jejich školní docházky k městu měli pozitivní
vztah a podíleli se na jeho rozvoji tak, jak se
o to snaží mnozí z nás.
Ing. Ondřej Smíšek
ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
vedoucí pracoviště Děčín

Enter vítá na svět Zuzanku Vlkovou, která se narodila
27. srpna. Vše nejlepší celé rodině a hodně zdraví
a štěstí nejmenší z rodiny Střelků a Vlků!

TÉMA MĚSÍCE

BUDOVA
MĚSTSKÉ KNIHOVNY
SLAVÍ 10 LET
Nová městská knihovna Atlantik začala veřejnosti sloužit v září roku 2012.
Moderní budova s oblými tvary a hřbety knih po obvodu budila ve svých
počátcích velké vášně, ale dnes už si bez ní tvář Děčína neumíme představit.
O výročí a dosavadním fungování knihovny jsme si popovídali s Miroslavou
Nedvědovou.
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Napadnou Vás při tomto ohlédnutí
nějaké významné milníky, které utvořily
dnešní tvář knihovny?
Třeba už odpoledne pro celou rodinu,
kterým jsme zahájili činnost v nové
knihovně a na které se přišlo podívat více
než 400 návštěvníků. Nebo náš legendární
balkonový koncert konaný uprostřed
největších covidových restrikcí, pro
náhodné kolemjdoucí, kterým se stýskalo
po kultuře. Také jsme pyšní na to, že v naší
knihovně proběhlo jedno z posledních
vystoupení legendárního básníka Pavla
Šruta. Uspořádali jsme stovky akcí, kterých
se zúčastnily tisíce návštěvníků, opravdu
malinký zlomeček je možné zhlédnout na
výstavě plakátů ve 3. patře knihovny.
Moderní budova byla po svém dokončení
terčem různých nejen pozitivních, ale
i negativních reakcí. Jak jí veřejnost
vnímá nyní?
Pozitivní reakce rozhodně převažují, budova
je opravdu významnou, nezapomenutelnou
dominantou Děčína.
Knihovna nabízí vedle klasických
knihovnických služeb i spoustu dalších
aktivit včetně mnoha kurzů. Co všechno
zde mohou nejen místní občané využít
a jaké akce navštívit?
Široké spektrum kurzů (výtvarné, počítačové,
hudební, jazykové atd.) pro všechny věkové
kategorie, odpolední i dopolední, populární

jsou nedělní pohádky, Den pro dětskou
knihu, přednášky pro veřejnost i školy,
workshopy, výstavy, příměstské tábory.
Pořádáme i bylinkářské exkurze do terénu,
procházky s architektem, výlety, cvičení pro
seniory, herecké kurzy s herečkou Bárou
Milotovou a jiné.
Aktuálním tématem a náplní knihovny
je i zapojení do pomoci ukrajinským
uprchlíkům. Jakým způsobem tato
pomoc probíhá?
Zareagovali jsme hned v počátcích krize,
od dubna 2022 u nás běží kurzy češtiny,
výtvarné aktivity pro děti i dospělé, jóga na
terase knihovny, příměstské tábory s výukou
češtiny atd. Spolupracujeme s ukrajinskými
lektory a umělci, např. s hudebnicí Lumarou.
Vše nabízíme zdarma, neboť se nám
podařilo získat dotační zdroje. Kurzy v této
podobě budeme nabízet nejméně do konce
roku a následně podle aktuální situace.

TÉMA MĚSÍCE

Za dobu své existence se knihovna stala
důležitým kulturním centrem a místem
setkávání. Když se ohlédnete k jejím
začátkům v roce 2012 a porovnáte ji
s dneškem, jak se od té doby vyvinula?
Podstatně jsme rozšířili kulturní a vzdělávací
aktivity, pořádáme příměstské tábory,
koncerty pod knihovnou, pomáháme
ukrajinským utečencům, chceme nabídnout
kvalitní program pro širokou veřejnost.

Deset let je významné jubileum a určitě
se neobejde bez oslav. Jak výroční oslavy
proběhnou?
Po celé září budeme nabízet zdarma
autorská čtení, dílny, zahrajeme pohádku
pod knihovnou (17. 9.) a v průběhu září
a října mohou děti a studenti získat zdarma
roční členství v knihovně.
Výročí vyzývají nejen k ohlédnutí zpět,
ale také k pohledu do budoucnosti.
Co nového se v knihovně chystá, ať
už v krátkodobém či dlouhodobém
horizontu?
Zaměřujeme se hlavně na akce pro seniory
a rodiny s dětmi, rádi bychom se věnovali
co nejvíc mediálnímu vzdělávání, různým
pedagogickým směrům, ekologii a chceme
hlavně přinášet do Děčína kvalitní kulturu.
Děkuji za rozhovor.
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DEN SE ZEREM 17.9.

Vaši nemovitost prodáme
za vyšší cenu,
než kdybyste
ji prodávali sami.
+420 776 471 605

regina.maresova@re-max.cz

www.re-max.cz/reginamaresova

KINO

Premiéra 8.9. | více na str. 16
Film inspirovaný skutečným příběhem jednoho z největších vojevůdců své doby,
nikdy neporaženým Janem Žižkou z Trocnova, který se stal díky svým činům legendou.
Evropa se ocitá na konci 14. století. Vše, co vybudoval Karel IV., císař římský a zároveň
český král, se rozpadá. Staleté pořádky se otřásají v základech. Císařův prvorozený syn
a nástupce Václav IV. je příliš slabým panovníkem do takové doby. Moc má však jiný
muž - bohatý Jindřich z Rožmberka, který pohlcuje dvorce svobodných zemanů
jeden po druhém. Ale jeden z nich se mu postaví, jeho jméno je Jan Žižka. Žižka byl
nájemným žoldnéřem,ale stal se legendárním válečníkem, kterého nikdo nedokázal
porazit. Už tehdy ale platil za výborného stratéga a i díky tomu se dostal do služeb
šlechtice, jenž byl jedním z nejbližších rádců krále. Režisérovi Petru Jáklovi se povedlo
sehnat vynikající mezinárodní obsazení. V hlavních rolích se představí Ben Foster (Jan
Žižka), Michael Caine, Til Schweiger, Sophie Lowe, Karel Roden a další. Snímek bude
uveden do kin jak v originálním dabingu s českými titulky, tak v českém dabingu.
9
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ROSŤA MÁLEK
O TOUR DE FRANCE
VE TMĚ
Věhlasný cyklistický závod Tour de France se stal pro nevidomého atleta Ondřeje
Zmeškala životním zážitkem. V loňském roce se v doprovodu čtyřčlenného
týmu vydal do Francie, aby spolu se svým trasérem Markem Peterkou usedli na
tandemové kolo a pokusili se zdolat všech 21 etap po stopách Tour de France.
Skoro měsíční dobrodružství napříč Francií úspěšně dokončili a v nohách měli
neuvěřitelných 3 414 km. Společně se závodem byla spuštěna i úspěšná
charitativní sbírka na podporu nevidomých dětí. Celou cestu natáčel Rostislav
Málek z Děčína, který nyní se svým dokumentem přichází i do Kina Sněžník.
Promítání s následnou besedou s tvůrci proběhne 9.9. od 20:00. Rosti jsme
se zeptali na průběh natáčení i na to, jak se těší na promítání před domácím
publikem.

Loni měl premiéru dokument Cesta
je cíl o motokrossovém závodníkovi
Liboru Podmolovi, který natočil děčíňák
Ladis Zeman. No a letos tu máme další
dokument, za kterým stojíš Ty. Jak ses
k tomuto projektu dostal?
Celé to začalo telefonátem od kamarádky
z Brna, pro kterou jsem v minulosti natáčel
projekt zaměřený na vodící psy. Řekla mi, že
její kamarád Ondra je nevidomý sportovec
a hledá někoho, kdo by s ním mohl vyrazit
na necelý měsíc na Tour de France a vytvořit
z toho dokumentární film. Být skoro měsíc
10

pracovně ve Francii a ještě zažít atmosféru
jednoho z největších cyklistických závodů
světa? No jasně, že do toho jdu! To jsem
ale ještě nevěděl, do jaké šílenosti jsem
naskočil…
Jak probíhalo natáčení?
Nebylo to vůbec jednoduché. V autě, které
doprovázelo Ondru s jeho vodičem Markem
Peterkou, jsme byli jenom dva, takže jsem
mimo natáčení pomáhal se vším, co bylo
třeba, aby měli sportovci vše, co potřebují.
Přitom všem projíždíte úchvatná místa jako

Co pro Tebe bylo během
tvorby dokumentu nejtěžší? A z čeho jsi měl
naopak největší radost?
Nejtěžší byl rozhodně
střih. Člověk točí co možná
nejvíc materiálu, aby bylo
z čeho vybírat, ale tím
se téměř exponenciálně
prodlužuje doba, kterou tráví výběrem toho
nejlepšího a následným skládáním celého
příběhu. Největší radost jsem měl asi při
prvním promítání v Třebíči, při kterém se
v sále střídaly u diváků emoce od smíchu po
slzy, což jsem si od začátku přál.

K dokumentu vznikla i knížka plná Tvých
fotografií, je to tak?
Ano, společně s dokumentem vydal Ondra
i knihu, která podrobně popisuje průběh
celého projektu. Navíc je, jak říkáš, plná
fotografií, které jsem během závodu pořídil

a musím přiznat, že se i po vizuální stránce
opravdu povedla. Kniha bude samozřejmě
ke koupi po promítání filmu přímo na místě.

KINO

jsou Savojské Alpy nebo třeba travnaté
planiny na vrcholcích Pyrenejí a ideálně to
chcete mít všechno natočené. Časem proto
začalo být normální,
když jsem visel půlkou
těla z okénka nebo jsem
vyšplhal na střechu auta,
abych měl lepší výhled.

Jak se těšíš na promítání a následnou
besedu v Kině Sněžník před domácím
publikem?
Těším se na to moc. Propojení - troufnu si
říci - mé doposud nejlepší práce, na které
se samozřejmě mimo mě podílela i spousta
dalších skvělých lidí s domácím publikem,
je pro mě srdeční záležitost. Po skončení
filmu vám společně s týmem zodpovíme
veškeré dotazy a potkáme se na afterparty
v baru Nad Garáží, na což se taky určitě
všichni těšíme :D
Na čem teď pracuješ? Případně, co dalšího chystáš?
Dělám teď na spoustě menších projektů,
ale mohu například zmínit druhý díl
dokumentární série Settlers o Češích
žijících v zahraničí nebo touto dobou již
vydaný videoklip pro kapelu O5 & Radeček.
V budoucnu bych se chtěl zaměřit primárně
na tvorbu dokumentárních filmů. Je to sice
dost náročné odvětví, ale ty příběhy, které
při natáčení poznáváte, jsou k nezaplacení.
O tom ale nemusím moc vyprávět. Jeden
z těch příběhů uvidíte sami.
-es11
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Čt

1.9.

17.30
20.00

Jedna sekunda
Minamata

Pá

2.9.

17.30
20.00

Jedna sekunda
Minamata

So

3.9.

15.00
17.30
20.00

Cesta do Tvojzemí
Jedna sekunda
Minamata

Ne

4.9.

15.00
17.30
20.00

Cesta do Tvojzemí
Jedna sekunda
Minamata

Po

5.9.

19.00

Parazit | Podmokelský filmový klub

Út

6.9.

10.00
17.30
20.00

Prezidentka
Střídavka
Bullet Train

St

7.9.

17.30
20.00

Střídavka
Top Gun: Maverick | dabing

Čt

8.9.

17.30
20.00

Já jsem Zlatan
Jan Žižka | titulky / 15+

Pá

9.9.

17.00
20.00

Jan Žižka | dabing / 12+
Tour de France ve tmě | předpremiéra + beseda s tvůrci

So 10.9.

15.00
17.30
20.00

Princezna rebelka
Jan Žižka | dabing / 15+
Já jsem Zlatan

Ne 11.9.

15.00
17.30
20.00

Mimoni 2: Padouch přichází
Jan Žižka | dabing / 12+
Já jsem Zlatan

Po 12.9.

17.30

Řeka | dokument

Út 13.9.

17.30
20.00

Jan Žižka | dabing / 15+
Minamata

St 14.9.

17.30
20.00

Já jsem Zlatan
Jan Žižka | titulky / 15+

Čt 15.9.

17.30
20.00

Vstupenka do ráje
Slovo

Pá 16.9.

17.00
20.00

Vstupenka do ráje
Slovo

Planeta Praha | dokument
Vstupenka do ráje
Jan Žižka | dabing / 15+

Ne 18.9.

15.00
17.00
20.00

Planeta Praha | dokument
Moonage Daydream | dokument
Slovo

Po 19.9.

19.00

EOS: Raffael odhalen | výtvarná galerie v kině

Út 20.9.

10.00
17.30
20.00

Co jsme komu všichni udělali?
Jan Žižka | dabing / 12+
Slovo

St 21.9.

17.30

Jan Žižka | titulky / 15+

Čt 22.9.

17.30
20.00

Indián
BANGER.

Pá 23.9.

17.30
20.00

Indián
BANGER.

So 24.9.

15.00
17.30
20.00

DC Liga supermazlíčků
Indián
BANGER.

Ne 25.9.

15.00
17.00
20.00

Mimoni 2: Padouch přichází
Avatar 3D | dabing
To nic, drahá

Po 26.9.

19.00

Perfektní den | Podmokelský filmový klub

Út 27.9.

17.30
20.00

Jan Žižka | dabing / 15+
BANGER.

St 28.9.

17.30
20.00

Indián
Jan Žižka | titulky / 15+

Čt 29.9.

17.30
20.00

Buko
Spolu

Pá 30.9.

17.30
20.00

Buko
Úsměv | horor

So 1.10.

15.00
17.30
20.00

Princezna rebelka
Buko
Spolu

Ne 2.10.

15.00
17.30
20.00

DC Liga supermazlíčků
Buko
Kde zpívají raci

KINO

15.00
17.30
20.00

KALENDÁŘ PŘEDSTAVENÍ

So 17.9.
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JEDNA SEKUNDA
DRAMA / HISTORICKÝ

1. – 4. 9. | čt, pá, so, ne /17.30/

KINO

Čína / 2020 / 105' / premiéra / titulky / 130,- Kč
Filmový fanoušek v odlehlé zemědělské krajině naváže přátelství
s mladou tulačkou bez domova. Čína během kulturní revoluce. Vězeň uteče
z pracovního tábora. Režie: Y. Zhang. Hrají: Y. Zhang, W. Fan, A. Yu, H. Liu,
Y. Yu, Y. Li, R. Cao, aj.

MINAMATA

1. – 4., 13. 9. | čt, pá, so, ne, út /20.00/

DRAMA

USA / 2020 / 115' / premiéra / titulky / 12+ / 130,- Kč
Johnny Depp v roli charismatického fotografa, který obětoval všechno, aby
svými reportážními snímky ukázal pravdu, které se ostatní tak báli. William
Eugene Smith (Johnny Depp) se proslavil jako jeden z nejuznávanějších
fotoreportérů druhé světové války. Režie: A. Levitas. Hrají: J. Depp, aj.

CESTA DO TVOJZEMÍ

ANIMOVANÝ / RODINNÝ / DOBRODRUŽNÝ

3., 4. 9. | so, ne /15.00/

ČR, SK, Belgie / 2022 / prem. / 86' / dab. / 120,- Kč, děti 100,- Kč
Daleko za hranicemi dětských hřišť existuje úžasný svět fantazie – Tvojzemí,
kde opice a krkavci mluví lidskou řečí. Desetiletý Riki uteče do Tvojzemí
ze svého domova ve skutečném světě, protože zachytí signál vysílaný
tajemným zářivým kamínkem. Režie: P. Budínský. Hrají: J. Cina, aj.
= TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)

PARAZIT

DRAMA / KOMEDIE / THRILLER | PODMOKELSKÝ FILMOVÝ KLUB

5. 9. | po /19.00/

Jižní Korea / 2019 / repríza / 132' / 15+ / tit. / 90,- Kč
Černá komedie režiséra Bong Joon-hoa (Snowpiercer, Okja) sleduje chudou,
ale mazanou čtyřčlennou rodinu, která se rozhodne infiltrovat do bohaté
domácnosti byznysmena Parka. Co se může stát, když se setkají dva tak
odlišné světy? Režie: P. Džun-ho. Hrají: Kang-ho Song, Seon-gyoon Lee, aj.
KOMEDIE / ROMANTICKÝ

6. 9. | út /10.00/
ČR / 2022 / repríza / 97' / 12+ / 50,- Kč
Kateřina Čechová (Anna Geislerová), historicky první česká prezidentka, má
za sebou rok v úřadu. Je zahlcená prací: její program je každý den nabitý
k prasknutí. Občas by si chtěla v klidu odpočinout bez pozornosti celé
republiky. Režie: R. Havlík. Hrají: A. Geislerová, O. Vetchý, aj.

STŘÍDAVKA

6., 7. 9. | út, st /17.30/

KOMEDIE

ČR / 2022 / repríza / 90' / 12+ / 130,- Kč
Komedie režiséra Petra Nikolaeva plná rodinných a partnerských zmatků.
Její hrdinové si uvědomí, že když se ze tří rodin stane jedna velká,
budou potřebovat pořádný plán. Režie: P. Nikolaev. Hrají: J. Čvančarová,
M. Hofmann, A. Polívková, E. Holubová, K. Svarinská, aj.

BULLET TRAIN
AKČNÍ / THRILLER

6. 9. | út /20.00/
USA / 2022 / repríza / 127' / titulky / 15+ / 130,- Kč
Brad Pitt hraje ve filmu Bullet Train nájemného zabijáka Berušku, který
je odhodlán vykonávat svou práci mírumilovně, jelikož se mu spousta
předchozích kšeftů vymkla z rukou a smůla se mu lepí na paty. Režie:
D. Leitch. Hrají: B. Pitt, J. King, A. Koji, A. Taylor-Johnson, aj.

= TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)

KINO

PREZIDENTKA

TOP GUN: MAVERICK
AKČNÍ / DRAMA

7. 9. | st /20.00/

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

JÁ JSEM ZLATAN

KOMEDIE / DRAMA / SPORTOVNÍ / ŽIVOTOPISNÝ

8., 10., 11., 14. 9. | čt /17.30/
so, ne /20.00/ st /17.30/

KINO

S, DK, NL / 2022 / premiéra / 100' / titulky / 12+ / 130,- Kč
Zlatan Ibrahimović se narodil ve Švédsku a pochází z rodiny balkánských
přistěhovalců. Přestože jeho dětství bylo velmi těžké, stal se jedním
z nejúspěšnějších švédských fotbalistů. Režie: J. Sjogren. Hrají: G. Rushiti,
D. A. Bajraktati, C. Glisovic, M. Dizdarevic, S. Mešanovic, aj.

JAN ŽIŽKA

ŽIVOTOPISNÝ / HISTORICKÝ / DRAMA

8. – 11., 13., 14., 17., 20., 21., 27., 28. 9.
čt /20.00/ pá /17.00/ so, ne, út /17.30/
st, so /20.00/ út, st, út /17.30/ st /20.00/

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

TOUR DE FRANCE VE TMĚ
DOKUMENTÁRNÍ / SPORTOVNÍ

9. 9. | pá /20.00/

ČR / 2022 / premiéra / 52' + beseda / 250,- Kč
Věhlasný cyklistický závod Tour de France se stal pro nevidomého atleta
Ondřeje Zmeškala životním zážitkem. V loňském roce se v doprovodu
čtyřčlenného týmu vydal do Francie, aby spolu se svým trasérem Markem
Peterkou usedli na tandemové kolo. Režie: R. Málek. Hrají: O. Zmeškal, aj.
= TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)

sportovní přenosy • kurzové sázky • číselné loterie

PRINCEZNA REBELKA

10. 9., 1. 10. | so, so /15.00/

ANIMOVANÝ / RODINNÝ

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

11., 25. 9. | ne, ne /15.00/

USA / 2022 / repríza / 90' / dabing / 140,- Kč, děti 120,- Kč
Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací do kin v tom
naprosto nejzásadnějším momentu. Ve filmu Mimoni: Padouch přichází
se konečně dozvíme, jak došlo k nerozlučnému spojení Mimoňů
a superpadoucha Grua. Režie: K. Balda, B. Ableson. Hrají: P. Coffin, aj.

ŘEKA

12. 9. | po /19.00/

DOKUMENTÁRNÍ

Austrálie / USA / 2021 / premiéra / 75' / titulky / 109,- Kč
Řeky jako úžasný sochař vytvarovaly Zemi do podoby, jakou známe.
Ohladily hory, vyhloubily údolí a vytvořily úrodné pláně, které pak
ozdobily svými meandry. Mnohde jsou řeky vnímány jako zdroj naděje
a předmět uctívání. Režie: J. Peedom, J. Nizeti. Hrají: Willem Dafoe, aj.

VSTUPENKA DO RÁJE
ROMANTICKÝ / KOMEDIE

15. – 18. 9. | čt, so, ne /17.30/ pá /17.00/

USA / 2022 / prem. / 104' / tit. / 12+ / 140,- Kč. Když vám dcera, která
tráví prázdniny na Bali, oznámí, že se tam zamilovala a bude se vdávat,
pravděpodobně skočíte na první letadlo a poletíte jí to rozmluvit. Přesně to
se stalo šokovaným rodičům, kteří se rozhodnou zachránit svou dceru Lily
před následky letní lásky. Režie: Ol Parker. Hrají: J. Roberts, G. Clooney, aj.
= TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)

NOVÝ SPORTBAR
v Děčíně!
28. října 225/1

KINO

MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ

SLOVO

15., 16., 18., 20. 9. | čt, pá, ne, út /20.00/

DRAMA

ČR / 2022 / premiéra / 104' / 120,- Kč
Autorka ceněných Chvilek Beata Parkanová se vrací s mimořádně
sugestivním portrétem rodiny Václava Vojíře, uznávaného notáře
a maloměstské autority, a jeho obětavé ženy Věry. Režie: B. Parkanová.
Hrají: M. Finger, G. Mikulková, J. Boková, B. Polívka, aj.

PLANETA PRAHA
DOKUMENTÁRNÍ / RODINNÝ

17., 18. 9. | so, ne /15.00/

KINO

ČR / 2022 / repríza / dabing / 83' / 100,- Kč
Kolik „obyvatel" má Praha? Tvůrci oceňovaného filmu Planeta Česko se
tentokrát vydali na výpravu do betonové džungle hlavního města. Vedle
nás lidí tu žijí nečekaní zvířecí sousedé, jejichž každodenní dobrodružství
filmaři zaznamenali. Režie: J. Hošek. Hrají: J. Macháček (vypravěč).

MOONAGE DAYDREAM
DOKUMENTÁRNÍ / HUDEBNÍ

18. 9. | ne /17.00/

USA / 2022 / prem. / 144' / tit. / 12+ / 130,- Kč.
Davidu Bowiemu se dařilo víc než padesát let ovlivňovat svět svou hudbou,
životním stylem a názory, které často předbíhaly dobu. V roce 2018 správci
umělcovy pozůstalosti umožnili dokumentaristovi Brettu Morgenovi přístup
do jeho archivu. Režie: B. Morgen. Hrají: D. Bowie.

EOS: RAFFAEL ODHALEN
DOKUMENTÁRNÍ

19. 9. | po /19.00/

Velká Británie / 2020 / premiéra / 88' / titulky / 12+ / 150,- Kč
U příležitosti 500. výročí úmrtí Raffaela Santiho v roce 2020
se v Římě konala největší výstava jeho tvorby všech dob, na kterou
získal tým Exhibition on Screen exkluzivní přístup. Režie: P. Grabsky.
Hrají: P. Jillette, Teller, aj.
= TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)

Jaroslav Čermák, Váš makléř
Dlouhodobě dosahuji vysoké míry spokojenosti klientů

CO JSME KOMU VŠICHNI UDĚLALI?

20. 9. | út /10.00/

KOMEDIE

Francie / 2022 / repríza / 98' / 12+ / dabing / 50,- Kč
Claude a Marie Verneuilovi v prvním filmu provdali i čtvrtou dceru a ve druhém
úspěšně udrželi všechny své dcery i jejich rodiny ve Francii. A právě když se
jim je podařilo přesvědčit, aby nikam neodjížděli, nečekali, že všichni skončí
v jejich malebném Chinonu. Režie: P. de Chauveron. Hrají: Ch. Clavier, aj.

INDIÁN

ČR / Slovensko / Polsko / 2022 / premiéra / 94' / 140,- Kč
Komedie Indián vypráví o hektickém životě zaneprázdněného
finančníka Ondřeje Jonáše (Karel Roden) a jeho rodiny, do kterého
vstoupí duch umírajícího indiánského náčelníka (Daniel Olbrychski).
Režie: T. Svoboda. Hrají: K. Roden, V. Kerekes, M. Myšička, L. Latinák, aj.

BANGER.

22. – 24., 27. 9. | čt, pá, so, út /20.00/

DRAMA / KOMEDIE

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

DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ

ANIMOVANÝ / AKČNÍ / DOBRODRUŽNÝ / KOMEDIE / RODINNÝ

24. 9., 2. 10. | so, ne /15.00/

USA / 2022 / repríza / 106' / dabing / 130,- Kč, děti 110,- Kč
Když je Liga spravedlnosti zajata Lexem Luthorem, Supermanův pes Krypto
vytvoří tým domácích mazlíčků z útulku, kteří dostali superschopnosti: ohař
jménem Ace, který se stane supersilným a nezničitelným; prase jménem
PB, které může dorůst obřích rozměrů... Režie: J. Stern. Hrají: D. Johnson, aj.
= TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)

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

www.dumrealit.cz/cermak

KINO

22. – 24., 28. 9. | čt, pá, so, st /17.30/

KOMEDIE

AVATAR

SCI-FI / AKČNÍ / DOBRODRUŽNÝ

25. 9. | ne /17.00/

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

TO NIC, DRAHÁ

THRILLER / PSYCHOLOGICKÝ / MYSTERIÓZNÍ

25. 9. | ne /20.00/

KINO

USA / 2022 / premiéra / 123' / titulky / 15+ / 130 ,- Kč
Americký psychologický thriller režisérky Olivie Wilde pojednává o Alici,
ženě v domácnosti z 50. let, žijící se svým manželem v naoko dokonalém
vztahu. Záhy se však Alice začne obávat, že jeho okouzlující společnost
možná skrývá znepokojivá tajemství. Režie: O. Wilde. Hrají: F. Pugh, aj.

PERFEKTNÍ DEN

DRAMA / KOMEDIE / VÁLEČNÝ | PODMOKELSKÝ FILMOVÝ KLUB

26. 9. | po /19.00/

ESP / 2015 / repríza / 105' / tit. / 12+ / 90,- Kč. Skupinka humanitárních
pracovníků pomáhá při řešení krize ve válečné zóně: Sophie je v partě
nováčkem, který chce spasit svět, Mambrú už všechno viděl a chce jít domů,
Káťa kdysi chtěla získat Mambrúa a Damir chce, aby válka už konečně
skončila, B ani neví, co vlastně chce. Režie: F. L. de Aranoa. Hrají: B. Del Toro.

BUKO

KOMEDIE / DRAMA

29. 9. – 2. 10. | čt, pá, so, ne /17.30/
ČR / 2022 / premiéra / 112' / 140,- Kč
Jarmila (Anna Cónová) se po ztrátě muže ocitne na životní křižovatce, kde
se musí rozhodnout, zda zbytek života už jen trpělivě “přečká”, nebo se
vzepře a vrhne se do dobrodružství s nejistým koncem. Režie: A. Nellis.
Hrají: A. Cónová, P. Špalková, J. Cina, L. Termerová, aj.
= TENTO FILM BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT. ENTER DOPORUČUJE :)

SPOLU

29. 9., 1. 10. | čt, so /20.00/

DRAMA

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

ÚSMĚV

USA / 2022 / premiéra / 117' / titulky / 15+ / 140,- Kč
Psychiatrička Rose vyšetřuje mladou pacientku na pokraji nervového
zhroucení. Žena trpí halucinacemi, pronásledují ji velmi znepokojivé
vize, ovšem není to nic, co by zkušená terapeutka nezvládla.
Režie: P. Finn. Hrají: R. Morgan, K. Gallner, J. T. Usher, aj.

KDE ZPÍVAJÍ RACI
DRAMA / MYSTERIÓZNÍ

2. 10. | ne /20.00/

USA / 2022 / premiéra / 125' / titulky / 12+ / 130,- Kč
Úchvatný, tajemný příběh podle úspěšného knižního románu „Kde
zpívají raci“ vypráví o Kye, opuštěné dívce, která až do dospělosti
vyrůstala sama v nebezpečných mokřinách Severní Karoliny.
Režie: O. Newman. Hrají: D. Edgar-Jones, T. John Smith, H. Dickinson, aj.
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Kontakt: Kino Sněžník, tel.: 412 531 431 – Po-Ne 15.00-20.00 | www.kinosneznik.cz

KINO

30. 9. | pá /20.00/

HOROR

NEJSME POUZE PNEUSERVIS, NABÍZÍME VÁM I KOMPLETNÍ AUTOSERVISNÍ SLUŽBY

s
i
v
r
e
Autos

DIESEL – BENZIN – PLYN (LPG)
měření emisí a provedení STK

DĚČÍN: Benešovská 583, tel.: 412 527 802, 412 527 801, 603 841 088,
email: pneu@autolanddc.cz
ČESKÁ KAMENICE: Dukelských hrdinů 80,
tel.: 412 584 515, email: kamenice@autolanddc.cz

KONČÍ VÁM ZÁRUKA NA VŮZ? VYUŽIJTE NAŠÍ
NABÍDKY NA POZÁRUČNÍ SERVIS VOZIDEL
VŠECH ZNAČEK ZA PODSTATNĚ NIŽŠÍ CENY
NEŽ V AUTORIZOVANÝCH SERVISECH
• diagnostika, servis a opravy
vozů všech značek
• servisní prohlídky, pozáruční servis,
příprava na STK
• měření a seřízení geometrie
• výměna olejů a filtrů, výměna brzdových
destiček a kotoučů, tlumičů, silentbloků,
čepů, řízení a ostatních komponentů...
• opravy výfukových
a podvozkových sytémů
• opravy motorů, vstřiků a převodovek
• autoelektikářské práce
• přestavby na LPG včetně revizí a servisu

• servis klimatizace - tlaková zkouška,
opravy a plnění klimatizací (médium
R134,medium R123Y), dezinfekce
interieru vozu a výparníku ozonem
!!!AKČNÍ CENY!!!
• klempířské a svářečské prace
- opravy karoserií
• lakování osobních a dodávkových vozů,
opravy poškozených a starých laků,
lakování dílů, disků atd. (vlastní
autolakovna - barvy ppg
- vodouředitelné)
• řešení a likvidace pojiistných událostí
- smluvní servis pojištovny

www.autolanddc.cz

Premiéry 51. sezóny
Svatojánský oheň
r. David Šiktanc

14. října 2022

HANZELKAZIKMUND
(zde jsou lvi)
r. Adam Svozil 27. ledna 2023

Jídelní vůz
31. března 2023

Peer Gynt
r. Michal Hába

26. května 2023

DIVADLO

r. David Šiktanc

Osobně od 51. sezóny očekávám mnohé: připravili jsme v mých očích
kompaktní a divácky atraktivní dramaturgický plán, který je – na rozdíl
od minulých sezón – výrazně autorský.
Sám se tak vydávám na neprobádaná území, kde jsou lvi, abych
parafrázoval podtitul jedné z chystaných premiér. A jsem zvědavý,
nakolik v sobě dokážu překročit často už zautomatizované způsoby
myšlení i režijní postupy.
Zvědavost vůbec dominuje. Uvažuju nad tím, co všechno se o sobě
během práce, která bude dozajista jinak strukturovaná, navzájem
dozvíme. Nakolik to vše bude rezonovat s našimi diváky.
Klíčové je pro mě, že soubor zůstává beze změn – a může tak na
vázat na souhru z minulých sezón.
Ostatní se uvidí.

David Šiktanc
umělecký šéf Činoherního studia
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DIVADLO

DIVADLO V ULICÍCH
Ve dnech 9. až 10. září proběhne v Křížové ulici oblíbený Festival pouličního
divadla. Jak nám v rozhovoru řekl ředitel Městského divadla Děčín Mga. Jiří
Antonín Trnka, letošní ročník bude hodně cirkusový a nouze nebude ani o skvělá
divadelní představení.
Velkou událostí měsíce září bude Festival
pouličního divadla, který již tradičně
proběhne v Křížové ulici. Jak bude
letošní ročník vypadat?
Bude to již jedenáctý ročník. Oproti počátkům
na Husově náměstí v Podmoklech, kdy
jsme měli víc než desetkrát menší rozpočet
a festival byl v podstatě složen z amatérských
souborů, je to dnes plně profesionální
akce. Letošní program bude více cirkusový,
akrobatický. Prostě je to opravdu streetový
program z velké části dělaný právě pro
outdoorové akce.
Součástí programu bude nejen divadlo,
ale i hudební či cirkusová vystoupení
a také pohádky pro děti. Jaká vystoupení
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by tedy mohla přilákat nejen velké, ale
i malé diváky?
V pátek večer to je koncipované spíše od
patnácti výše. Sandra Pogodová s Míšou
Dolinovou zahrají s jedním pianistou svou
show Už zase miluju a po nich vystoupí
Vojtaano se svými neotřelými songy a stand
upy.
Celý sobotní program je určen všem
věkovým kategoriím, snad až na večerní
koncert herečky Anny Polívkové a Ibyho
Popa, kde možná už ti nejmenší budou
v postýlkách. Skvělý je Robo Erectus
a Vysoké snění, ale i Teatro Piccolino, které
také udělá workshop žonglování. Bude toho
hodně včetně děčínské hudební formace
Vibes a probíhat bude třeba i malování na

Festival se tradičně konal během
květnových městských slavností, ale
kvůli koronavirovým opatřením byl
v uplynulých letech přesunut na září
a v tomto termínu zůstal i nadále. Ukázalo
se září býti nakonec příhodnějším měsícem?
Jak se to vezme. V městských slavnostech
se festiválek trochu ztrácel, to je pravda,
takže takhle je to taková výraznější akce. Na
druhou stranu všechny víkendy v září se děje
spoustu akcí po celé republice a obzvlášť
ten druhý, kdy ho pořádáme i my, je totálně
těžké shánět umělce. Všichni někde hrají.
Takže jsem moc rád, že se to letos takhle
poskládalo. Teď už jenom nesmí pršet...
Festival má podtitul "Memoriál Pavla
Jarolíma", což může být pro některé
diváky jméno neznámé. O koho se
jedná?
Pavel Jarolím byl skvělý a řekl bych, že
legendární režisér amatérského divadla.
V Děčíně ho všichni amatérští divadelníci
znají a nejen tady. Jeho poslední představení
Trumf se hrálo léta po celé republice a ještě
i dlouho po Pavlově smrti. První ročník
Festivalu pouličního divadla uváděl on sám
osobně. Vlastně jsme ten festival vymýšleli
spolu, dohromady, chodili jsme na pivo
a povídali si o tom. On měl Pavel děsně rád
pivo. Ten první ročník moderoval převlečený
za metaře. Nakonec diváky vymetl koštětem.
Byla to děsná švanda. No a pak vážně
onemocněl. Pamatuju si velmi živě, jak mi
ještě přišel vrátit klíče od divadla, rozloučit
se. Seděl u mě v kanceláři a říkal, že pivo
už nestihneme. A za měsíc ho nebylo více.
A tak je to prostě memoriál Pavla Jarolíma.
Vždycky na něj vzpomeneme na začátku
festivalu.

Městské divadlo Děčín zároveň vstupuje
do nové sezóny 2022/2023, která doufejme - nebude nijak narušena,
jako tomu bylo v letech minulých. Jaká
podzimní představení a koncerty stojí za
to nevynechat?
Takhle se mě nemůžete ptát. Já jsem ten
podzimní program vyňuňal, není tam slabý
místo. Všechny ty spiely jsou skvělý, chtěl
jsem, aby to byl můj nejlepší program. Abych
po tom covidu přitáhl lidi zpátky do divadla
i v nepříznivých ekonomických podmínkách.
A i přes zdražení abonentek máme stejně
předplatitelů jako před covidem. O skupinu
E byl takový zájem, že bych jí mohl otevřít
dvakrát.
Přinese tato sezóna i nějaké novinky, ať
už v rámci programu či předplatitelských
skupin?
Ano, už neděláme UNO (monodramata)
a S (studiové inscenace pro 80 diváků na
jevišti). Tyhle předplatitelské řady neotvíráme,
byť na volnou kasu si to třeba párkrát za
sezónu zkusíme. Ale vzhledem k ekonomické
situaci jsem ty méně výdělečné věci musel
trochu eliminovat. Nemůžu se tvářit, že se nic
neděje. O to více jsem vyšperkoval to všechno
ostatní a jedeme dál!

DIVADLO

obličej. Prostě pestré složení barev, chutí,
zvuků a vjemů. Takový malý festiválek na
rozloučenou s létem.

Léto v divadle obvykle patří rekonstrukcím a úpravám, došlo k nějakým
i letos?
No jasně. Já to ani nemůžu všechno
vyjmenovávat, ale ty největší věci jsou
výměna oken a dveří v některých částech
budovy, výměna střechy nad hostinskými
pokoji a finální úprava exteriéru vzadu
v ulici Chelčického u Jílovského potoka.
A desítky dalších malých oprav a úprav
včetně výmalby orchestřiště a natření jeviště.
Každé léto budovu připravujeme na další
sezónu, aby bylo divadlo jako ze škatulky.
Staráme se o něj s velkou láskou.
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NOVINKA
Akutní bolesti
pohybového
aparátu a zánětů
bezbolestně
vyřeší náš nový
výkonný LASER.
* Cena 200 Kč
Za aplikaci
pod dohledem
fyzioterapeuta

www.fyziotoncar.cz

OBJEDNÁNÍ
734 845 589

AKCE

PRIJDTE SI UZIT

30.9. 1.10.
14.00-21.00

11.00-21.00

HUSOVO NAMESTI A PROSTORY STARE TRZNICE
Děčín IV - Podmokly
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AKCE

DĚČÍN V POHYBU
190 let od narození jednoho ze zakladatelů Sokola Dr. Miroslava Tyrše a zároveň 160 let od založení Sokola - dvě
významná výročí se budou oslavovat
v polovině září od pátku do neděle 16. až
18. září 2022 v Děčíně.

fyzickou zdatnost, a Stezka odvahy DDM
Děčín ve večerních hodinách. Od 17 hodin
bude hostit děčínská synagoga dva pěvecké
sbory - Děčínský pěvecký sbor a Pěvecký
sbor Gaudium Praha z T. J. Sokol Královské
Vinohrady.

Hlavním dějištěm letošních oslav bude děčínský
zámek a podzámčí. Těšit
se můžete na program,
který ukáže pohyb v nejrůznějších podobách. Můžete se jen dívat, můžete
se zapojit a nebo se můžete aktivně zúčastnit.

Neděle - uctění památky a sportovní odpoledne
Poslední den uctí sokolové památku Dr. Miroslava Tyrše pietním
aktem u jeho sochy na
Smetanově nábřeží a následným průvodem městem, který skončí na
hlavním nádvoří zámku.
Poté bude slavnostně
odhalená Tyršova lavička
na Severních cestách
zámku (cesta ze zámku
na Smetanovo nábřeží). Odpoledne - od 14
hodin - bude patřit prezentaci sportovních
oddílů a pohybových aktivit na Mariánské
louce - příležitost, jak najít ideální sportovní
aktivitu pro vaše děti. A od 17 hodin bude
Tyršův Děčín zakončen hudbou u Rogala.

Pátek patří školám
Tyršův Děčín startuje
v pátek dopoledne překážkovým závodem Raptor pro školy, kde se utkají
týmy z přihlášených škol a porovnají své
dovednosti na trase vedoucí od Smetanova
nábřeží. Překážky budou využívat váhu
vlastního těla, přírodu, ale i sílu.
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Sobota pro všechny
V sobotu v 9 hodin se do překážkového
závodu Raptor může zapojit kdokoliv děti i dospělí. Trasy budou přizpůsobené
jednotlivým kategoriím. Hlásit se můžete na
www.sokol-raptor.cz.
Od 12 hodin pak budou Jižní zahrady
zámku patřit pódiovým skladbám, o které se
postarají sokolové z celé republiky. Na děti
pak čekají dvě stezky - od 14 hodin Tyršova
stezka pod taktovkou ZŠ M. Tyrše, která prověří

Kromě toho bude od pátku na zámku
zpřístupněná výstava o Sokole, prohlídkové
okruhy vás zavedou i do Tyršovy světničky a za
zmínku stojí také zahradnická a zemědělská
výstava Libverda.
Veškeré informace o akci, podrobný
program a další důležité údaje najdete na
www.sokol.eu.

37

AKCE

38

HUDBA

39

HUDBA

AKCE

PIKNIK NA ŠPIČCE
S VOLBOU PRO DĚČÍN
17. - 18. 9.
O víkendu vám zpřístupníme unikátní místo
na soutoku Labe a Ploučnice (Špička)
pontonovým mostem z podzámčí a zároveň
vás tam zveme na bohatý program.

Sobota 17. 9. 2022 | 14:00
Koncert pro děti s Karolínou
Kamberskou, diskuse s městským architektem Ing. Ondřejem Benešem, bluesový koncert Mo/Fo Cat Clarion (Miloš
Svoboda), opékání špekáčků.

Neděle 18. 9. 2022 | 9:00
Přineste něco dobrého na společnou venkovní snídani s našimi kandidáty, děti se mohu
těšit na doprovodný program.

Náš volební program naleznete na
www.volbaprodecin.cz
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Rogalo
DC

Smetanovo nábřeží, Děčín

4.9.

11.9.

18.9.

15.00

Báry – původně ryze ženská kapela hraje v současnosti s jedním mužským členem.
Původní trojhlasý vokál podpořený akustickými nástroji však zůstává. Folk.

16.00

Pavel a Káča – pop-folkové duo složené z krásné zpěvačky a zkušeného kytaristy
a zpěváka. Repertoár je složen ze známých melodií i z vlastní tvorby.

17.00

PvS – Paka v saku. Děčínská rocková skupina si prošla personálními výměnami i přerušením
činnosti a nyní si opět touží zahrát. Kde jinde než doma, v Děčíně.

15.00

U-style – populární americké country v podání známé děčínské kapely s frontmany

16.00
17.00

Hitshakers – kapela plná skvělých hudebníků, kteří se snaží o společný nový projekt.
Kvarte tones – čtveřici zpěvaček doprovází jedna kytaristka. Vystoupení mladých

15.00

Gerald James Clark (JAR) – jihoafrický zpěvák, skladatel a kytarista se stal
nedílnou součástí našich dramaturgických plánů a považujeme ho za jeden z našich nejlepších „úlovků“.
V triu s hráčem na hybridní kytaru Jakubem Hlobilem a bubeníkem Tondou. Gerald má za sebou
5 úspěšných alb a koncertoval v 16 zemích světa.

16.00

Lord Bishop Rocks (USA) – téměř dvoumetrový černošský hudebník o sobě

17.00

Black Sabbath Tribute (USA) – jeden z nejpovedenějších revivalů skupiny

Frankem a Stáňou. Kapela, která na našich akcích nechyběla ani jeden rok a je to moc dobře.

HUDBA

PROGRAM NA ZÁŘÍ

absolventek Konzervatoře Jaroslava Ježka má věru profesionální parametry.

právem říká, že je dost mladý na to, aby mohl hrát rock and roll a dostatečně starý na to,
aby ho uměl. Vystoupení Lorda Bishopa je nabité energií.

Black Sabbath na východním pobřeží USA. Věříme, že se příznivci rockové hudby budou skvěle bavit.

PRO AKTUÁLNÍ PROGRAM SLEDUJTE FACEBOOK

ROGALO DC

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

Kulturní projekt Rogalo DC se koná každou neděli až do 18. září!
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GRAND OPENING
10.09.2022
ZÍSKEJTE
EXKLUZIVNÍ SLEVY!

WWW.NEWYORKER.FASHION
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GASTRO

GASTRO

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

PO–NE 11–23 hod.

/1

a 225

jn
28. ří
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ZÁMEK DĚČÍN:

GLORIET
PO LETECH
V PLNÉ KRÁSE
ZÁMEK

Rekonstrukce zámecké Růžové zahrady ještě není zcela u konce, ale její dominanta
- barokní gloriet - už se skví v celé své kráse. První část rekonstrukce byla dokončena
v loňském roce, nyní se na gloriet vrátily i sochy, které stavbu zdobí.
Autorem nově instalovaných soch je
akademický sochař Jarmil Plachý, který
během dvou let vytvořil věrné kopie
původních originálů - Flóru, sochu opřenou
o koš s plody a s kyticí v náruči, Cerés, sochu
držící obilné klasy, Venuši, vedoucí za ruku
Amora nebo Pomonu symbolizující hojnost.
Celkem bylo osazeno 11 nových soch na
gloriet a balustrádu s tím, že originály
soch zůstanou v bezpečí sala terreny
v Růžové zahradě. Instalace soch probíhala
s naprostou přesností, zatímco jejich kopie
létaly vzduchem nad Dlouhou jízdou
a glorietem.
Velmi precizní a úspěšná rekonstrukce
glorietu byla nominována na cenu
Patrimonium pro futuro, což je cena
Národního památkového ústavu. V rámci
této soutěže se uděluje i cena “Památky
děkují” a zde rozhoduje laická veřejnost.
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Hlasovat v soutěži můžete na stránkách
www.npu.cz. nebo přes facebook zámku.
Rekonstruována bude i zbývající část Růžové
zahrady dle návrhu Ing. arch. Tomáše Eﬂera.
Pan architekt zpracoval projekt včetně
vizualizace budoucí podoby Růžové zahrady.
Otevřena by měla být i dosud nepřístupná
zákoutí, rekonstrukce se dočká sala terrena
a do zahrady přibude čtvrtá edikula. Zahradu
bude zdobit více vodních prvků a růží a její
výhodou bude i větší bezbariérovost.
Nejen na rekonstrukci jsme se zeptali
ředitelky zámku Ing. Miroslavy Poskočilové.
Jak hodnotíte rekonstrukci Glorietu
v Růžové zahradě?
Gloriet byl delší dobu v havarijním stavu.
Před samotnou opravou bylo nutné použít

S opraveným glorietem přichází i barokní večery v Růžové zahradě. Jak budou
tyto večery probíhat?
Rádi bychom zavedli na
zámku novou tradici barokních večerů v Růžové zahradě.
První letošní ročník vás vtáhne
do doby baroka romantickým
nasvícením, dobovými kostýmy a hudbou. Zveme návštěvníky na pátek 9. září od 20:00 hodin,
během večera bude promítána vizualizace
budoucí podoby a komentované prohlídky
celé zahrady přidají sochařské výzdobě její
vlastní příběhy. Vstupné je zdarma.
Na zámku jste už tři roky, co považujete
za své doposud největší úspěchy?
Za svůj největší úspěch považuji vytvoření
skvělého pracovního kolektivu. U většiny
akcí je potřeba spolupráce téměř všech
zaměstnanců tak, aby každá akce získala
jedinečnost a byla vytvořena pro každého na
míru. Povedlo se zrekonstruovat ubytování
na zámku včetně vstupní recepce a pokladny, což pomohlo celoročnímu využití
ubytovací kapacity a vysokému hodnocení
od hostů. Pro svatební obřady jsme otevřeli
více míst a vytvořili zákoutí v zahradách i na
zámeckém parkánu. Nevěsty mohou nově
využít i krásný pokoj na zámku pro přípravy
před samotným obřadem. Věřím, že i tyto
služby oslovily více snoubenců, jelikož
v loňském i letošním roce se na zámku
uskutečnilo nejvíce svateb za posledních
5 let a za zkvalitnění služeb nám chodí

děkovné maily. Otevřena byla nová zámecká
galerie k pořádání výstav obrazů, plastik
a fotografií známých umělců nebo salonky

ve východním křídle zámku. V minulém roce
byla také otevřena úniková hra, která láká
na zámek i příznivce adrenalinu. Milovníky
gastronomie zveme do nových prostor
zámecké restaurace za řeckými specialitami
nebo do Čajového pavilonu na výbornou
kávu či zákusek. Myslím, že se mi podařilo
otevřít zámek i zahrady více veřejnosti,
o čemž svědčí vysoká návštěvnost prohlídek
a řady kulturních akcí. Tou nejbližší je koncert
s názvem Na dechu andělů v podání naší
sopranistky Hany Blažíkové, Chopinovský
koncert úspěšného klavíristy Roberta Bílého
a koncert skupiny Monkey Business.

ZÁMEK

výdřevu k zajištění statiky. Oprava byla
velice náročná, byly odstraněny a nahrazeny
veškeré povrchy, provedena hydroizolace
památky a probourání arkád,
což stavbu vrátilo do původní
podoby odlehčeného zahradního glorietu.

Jaký bude podzim a zima na zámku?
Chystáte nějaké větší akce nebo novinky?
V těchto dnech již připravujeme 10. jubilejní
zámecký ples, taneční kurzy pro mládež a pro
nejmenší návštěvníky dětská představení
nebo tradiční karneval. Ráda bych získala
finanční prostředky na rekonstrukci
zahradnickeho domku a Dlouhé jízdy
a obsadila více okrasných květin do jižních
zahrad.
-es59

Program
Pá 2. 9. Vernisáž Sto z ledu ven

18:00 zámecká galerie | Slavnostní zahájení výstavy
spolku Tvůrčích Optimistů Z ledu ven – obrazy,
fotografie, plastiky, šperky. Výstava potrvá do 30. 9. 2022.
Vstup volný.
So 3. 9. Slavnosti vína

ZÁMEK

14:00–19:00 hlavní nádvoří | Ochutnávka vín přímo od
vinařů, Ledecká dudácká muzika, stánky s občerstvením
a regionálními produkty. Součástí akce bude zakončení
Avon pochodu. | Vstup volný.
Ne 4. 9. Lípa Musica – Na dechu andělů

17:00 Knihovní sál | Zavřete oči a přeneste se s námi
mezi sbory andělů. Účinkují sopranistka Hana Blažíková,
světově proslulý cinkista Bruce Dickey
a The Breathtaking Collective.
Vstupné: 1. cenové pásmo: dospělí 450 Kč, studenti/senioři
383 Kč, ZTP 225 Kč, děti 100 Kč, 2. cenové pásmo: dospělí
300 Kč, studenti/senioři 225 Kč, ZTP 150 Kč, děti 100 Kč.
Pá 9. 9. Noční Růžová zahrada

20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Růžová zahrada
Projděte se s námi romanticky nasvícenou Růžovou
zahradou. Představíme vám vzácné odrůdy růží,
zrekonstruované sochy a vizualizaci zahrady podle
návrhu Ing. arch. Tomáše Eflera.
Vstup volný..
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září 2022
So 10. 9. Old Boys slaví 30 let

19:00 Knihovní sál
Děčínská dixielandová formace Old Boys zve všechny
své příznivce k tanci i poslechu.
Jednotné vstupné: 150 Kč.
Pá 16. 9. Monkey Business

Út 20. 9. Chopinovský koncert

18:00 Rohový sál
Hostem tradičního podzimního koncertu bude letos
český rodák žijící v Německu. Klavírní virtuos Robert
Bílý se účastnil mnoha mezinárodních hudebních klání,
v roce 2016 reprezentoval Českou republiku v Eurovizní
soutěži mladých hudebníků. Kromě koncertní činnosti
se věnuje studiu na Universität Mozarteum Salzburg.
Vstupné: dospělí 200 Kč, senioři, studenti 160 Kč.

ZÁMEK

20:00 Jižní zahrady
Česká hudební pop-funková formace, jejímž
zakladatelem je multiinstrumentalista a producent
Roman Holý. | Jednotné vstupné: 490 Kč.

úterý 20. září

Robert Bílý
Chopinovský koncert
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Výstavy:

Sto z ledu ven - obrazy, fotografie, plastiky, šperky
2. 9.–30. 9. 2022 | Vstup volný.
Výstava historických kočárů
Kočáry z přelomu 19. a 20. století. | Vstupné: 60 Kč / 40 Kč.
Děčínské hodinárium
Historické hodinové stroje. | Vstupné: 60 Kč / 40 Kč.
Úniková hra:
ZÁMEK

Rozpolcený rytíř
Rezervace nutná na www.zamekdecin.cz.

Monkey Business

pá 16. 9. | Jižní zahrady

www.zamekdecin.cz
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Stáhněte si
Kulturní pas a nemusíte si
utahovat opasek!

KŘÍŽEM KRÁŽEM

Na těchto
místech získáte
slevy a další
v aplikaci
Uneeqly

Získejte výrazné slevy na vstupném v Německu.
Stačí si stáhnout aplikaci Uneeqly, ukázat na
místě vybraný zážitek a slevu máte v kapse.

www.uneeqly.com | www.elbelabe.eu
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9/2022
SLAVÍME 10 LET
V NOVÉ KNIHOVNĚ!!!

Autorská čtení, program pro rodiče i děti
po celý měsíc. Vstup na všechny akce zdarma.
14.9. 17.00 | Přednáškový sál
KNIHOVNA

Vlastimil Vondruška
autor téměř 200 historických děl přijede poprvé do knihovny.

Výstava chodba 3. patro:

Jak šel čas v knihovně: 10 let v nové budově, stovky
akcí, tisíce návštěvníků, pojďte si s námi zavzpomínat.
Výstava půjčovna:

KNIHOVINKA

Destigmatizace duševních onemocnění.
Ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví.
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KNIŽNÍ NOVINKA - OLIVIE BLAKE:

ATLASOVA ŠESTKA

Alexandrijská společnost, sdružení správců dávno ztraceného vědění
největších civilizací a přední tajný spolek magických akademiků na
světě. Při náboru nováčků se novici dozvědí, že mají přesně rok na to,
aby se kvalifikovali k zasvěcení. Šest potenciálních kandidátů může
mít všechno a vědět všechno. Ale za jakou cenu?

15.9. 8.00–13.00 | Přednáškový sál / Pod knihovnou

SAFETY ROAD
rizika silničního provozu zábavně a poučně (simulátory nehod,
poúrazových stavů apod.). Vhodné pro začínající řidiče a středoškoláky.
Ve spolupráci s Krajským ředitelstvím Policie ČR a krajským
pracovištěm BESIP Ústecký kraj.

15.9. 15.00 | Dětské oddělení

Čteme pohádky + výtvarná dílna
16.9. 18.00 | Přednáškový sál

Marek Toman: Oko žraloka
KNIHOVNA

Autorské čtení z napínavého románu psaného formou
románové ﬁkce. Skutečnost je vždy barvitěšjí, než se zdá
- Jaroslav Klecan, hlavní hrdina románu Oko žraloka,
je zároveň zpodobněn jako zrádce protinacistického odboje
v Reportáži psané na oprátce Julia Fučíka. Na základě archivních
materiálů, vzpomínek a osobní korespondence však před námi ožije
úplně jiný Klecan. Přijďte si poslechnout zajímavé čtení a zároveň
se poučit o nedávné historii a její interpretaci.

KNIŽNÍ NOVINKA - JO NESBØ:

KRYSÍ OSTROV A JINÉ POVÍDKY

Pomsta a spravedlnost, láska až za hrob a palčivá nenávist. Vyprávění
o odplatě z postpandemické Ameriky, zpověď vědce, který objevil
lék proti stárnutí, soupeření dvou mladíků o tutéž dívku a synův boj
s otcem o dědictví. Mrazivé příběhy ukazují nedalekou budoucnost,
v níž se zhroutila tradiční společnost.

KNIHOVINKA

www.dcknihovna.cz | www.facebook.com/mekdc
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17.9. 14.00 | Pod knihovnou

Nožička a Wohryzek
Cesta mladého podnikatele, jeho přítelkyně novinářky a 3 českých spisovatelů
(Karla Čapka, Jaroslava Haška a Franze Kafky) do přírody kamsi nad Vltavou.
Pro diváky ideálně od 9 let (menší se zabaví taky).
Hraje divadlo Čučka Praha + hudební překvapení.

19.9. 18.15 | Přednáškový sál

Večer reprodukované vážné hudby
– Rondo Veneziano. Uvádí Jan Bučina.

21.9. 15.00 | Dětské oddělení
KNIHOVNA

Čteme pohádky + výtvarná dílna
27.9. 17.00 | Přednáškový sál

Michaela Klevisová a Simona Racková

autorka detektivních románů, překladatelka a novinářka,
a Simona Racková, básnířka, litrární kritička a redaktorka
ženského časopisu. Autorské čtení a beseda se zajímavými
současnými autorkami.

KNIHOVINKA

NOVÉ KURZY: Přehled a přihlášky na vzdelavani.dcknihovna.cz
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KNIŽNÍ NOVINKA - STEFAN AHNHEM:

POSLEDNÍ HŘEBÍK

Vydírá. Zneužívá. Mučí. Znásilňuje. Jmenuje se K. Sleizner a vede kodaňské policejní oddělení. Jeho bývalá podřízená Dunja
shromažďuje v utajení důkazy o Sleiznerových zločinech. Nález
dvou mrtvol na dně jezera nedaleko Kodaně způsobí poprask. A pak
v Helsingborgu obdrží švédský detektiv Fabian Risk zprávu, která
změní naprosto vše...

ROZHODNĚTE, KTERÉ NÁVRHY
BUDEME REALIZOVAT!

V rámci Tvoříme Děčín 2022 podali občané celkem
32 návrhů, z nichž 21 postoupilo do hlasování.
Mezi jednotlivé návrhy můžete rozdělit až 7 kladných
a 3 záporné hlasy. Město zrealizuje tolik
projektů s nejvyšším počtem hlasů, kolik jich
bude možné realizovat
z vyčleněných 2 mil. Kč.
Děkujeme,
že pomáháte tvořit
naše město.

KŘÍŽEM KRÁŽEM

Hlasujte od 1.9. do 22.9. 2022 na www.tvorimedecin.cz
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KŘÍŽEM KRÁŽEM

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Máme za sebou dvouměsíční prázdniny a začíná nový školní rok 2022/2023.
Domluva rozvrhů je v plném proudu a pomalu, ale jistě, plánujeme, co nás
všechno tento rok čeká.

Hned v říjnu se náš pěvecký sbor Pomněnky
chystá do Španělska na festival Cantate
Catalunya Barcelona, kde mimo jiné zazpívají
v Kryptě Chrámu Sagrada Familia. Dále se
letos těšíme na ZUŠkohraní v Pivovaru, kde
zahrajeme a zazpíváme jednou za měsíc
po celý školní rok. Do Divadla vás tradičně
pozveme na vánoční a poté závěrečný koncert
a výstavu na konci roku. Plno koncertů se
odehraje také na sále v naší budově, na
Zámku, v Synagoze a na dalších krásných
místech. Ale bude to také rok plný učení,
trénování, cvičení a opakování, aby se všechny
ty koncerty, soutěže, výstavy a představení
mohly konat. Kdo až nyní zjistil, že by se rád
přidal k nám umělcům, má možnost ještě
6. a 7. září přijít k dodatečným talentovým
zkouškám. Nabízíme výuku hudebního,

literárně-dramatického a výtvarného oboru.

KŘÍŽEM KRÁŽEM

SE PO PRÁZDNINÁCH
OPĚT OTVÍRÁ
NOVÉMU ROKU

Současným žákům připomínáme, že rozvrhy
pro výtvarný a dramatický obor jsou pevně
dané a je třeba se přihlásit do správné
skupiny podle vašeho ročníku. U individuální
výuky (zpěv, hra na nástroj) si rozvrh
domluvíte s vaším vyučujícím. Nezapomeňte
se také zapsat do hudební nauky, rozvrh
je na našem webu www.zusdc.cz.
Zde také najdete další podrobnosti o výuce,
kontakty a informace o školném.
Přejeme všem žákům, aby si tento školní
rok užili, měli mnoho úspěchů a společně
s učiteli prožili chvíle nabité kvalitním
uměním.
-Daniela Jetelová, ředitelka ZUŠ Děčín69

KŘÍŽEM KRÁŽEM

KŘÍŽEM KRÁŽEM
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KŘÍŽEM KRÁŽEM
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SAL
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JAZYKOVÉ KURZY
v Husově sboru

25 let kvalitní a dostupná výuka cizích jazyků v Děčíně

• ANGLIČTINA • NĚMČINA • ŠPANĚLŠTINA •
• FRANCOUZŠTINA • PORTUGALŠTINA •
Výběr z kurzů mnoha úrovní od začátečníků po pokročilé
Kurzy začínají v říjnu, hlásit se můžete od 1. září!
Veškeré informace, časové rozpisy a registrace na:

www.husitidecin.cz/kurzy

e-mail: jazyky@husitidecin.cz • tel.: 778 159 110
72
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KŘÍŽEM KRÁŽEM

17. 9. 2022

KŘÍŽEM KRÁŽEM

od 17:00 hod.

Jedinečná noc
v Hopsáriu Děčín!
Cena 549,- Kč

Centrum Pivovar Děčín, Sofijská 2, 405 02, Děčín VI
+420 735 036 000 | www.hopsarium.cz
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PLAVÁNÍ A CVIČENÍ
MIMINEK
PLAVÁNÍ A CVIČENÍ DĚTÍ

6M od šesti měsíců

CVIČENÍ DĚTÍ

3M od třech měsíců

KŘÍŽEM KRÁŽEM

Dejte dětem to nejlepší

Cvičíme a plaveme podle metodiky celosvětově uznávané
a vyhledávané odbornice Evy Kiedroňové, autorky
unikátní metody péče o dítě a rozvoje kojenců v souladu
s jeho psychomotorickým vývojem.
Program vedou výhradně instruktorky s platným
certifikátem o proškolení v kurzu akreditovaném MŠMT
a Institutu vzdělávání Evy Kiedroňové.
Více informací
T: (+420) 773 649 920
E: kurzyplavani@aquaparkdecin.cz
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MAŽORETKY REBELKY:

NAŠE CHOREOGRAFIE
JSOU HRAVÉ

SPORT

Také vám přijde neuvěřitelné, jak obratně a s úsměvem dokážou mažoretky točit
se svou hůlkou? Nám také, ale naučit se s hůlkou prý zdaleka není to nejtěžší. Na
to, co všechno musí mažoretky umět a jak je to s kostýmy či choreografií jsme se
zeptali vedoucí klubu Mažoretky Rebelky z DDM Děčín Adély Ženíškové.

Když si představím vystoupení mažoretek,
tak se mi vybaví především přesnost
a souhra. V čem jsou tedy Vaše svěřenkyně
“rebelkami”? :)
Naše holky jsou rebelkami tělem i duší. Celou
skupinu vedou tři mladé vysokoškolačky
překypující kreativitou a nadšením. Choreografie, které vytváříme, jsou především
hravé. Už vůbec nejde pouze o pochod a točení
s hůlkou. Rebelky jsou tanečnice, jejichž umění
s hůlkou je takovou třešničkou na dortu.
Jak jste se k vedení mažoretek dostala?
Sama jsem od pěti let byla mažoretkou
Rebelkou (v té době měly Rebelky ještě
jiné vedení). Mažoretky jsem si zamilovala

a zhruba od dvanácti let pomáhala s trénováním mladších dětí. S nástupem na
vysokou školu jsem pak vedení Rebelek
převzala a od té doby je to jedna velká jízda
s pořádnou kupou holek.
Mezi Vaše nejmladší svěřenkyně patří ty
z přípravky, kam se mohou hlásit děti už
od čtyř let. Máte nějaká kritéria, podle
kterých děti přijímáte nebo se může
přihlásit kdokoliv? A mohou se přihlásit
i starší děti, které třeba nemají žádné
zkušenosti s tancem?
Dětičky žádná kritéria nemají. Přihlásit se může
úplně každý. Důležité je, aby chtíč pro náš
kroužek měla právě holčička. Děti se mohou

Fyzioterapie
a léčebná rehabilitace
• Řešení akutních i chronických bolestí
• Rychlé objednání

PhDr. Alena Charvátová Ph.D
Karla Čapka 211/1 - Děčín

Jak dlouho průměrně trvá naučit se točit
s mažoretkovou hůlkou? Na pohled to
vypadá opravdu náročně...
Samotné točení složité není vůbec. Je to první
prvek, který se naučí naše nejmladší slečny.
Umění je celková koordinace hůlky a zbytku
těla. Většina prvků vyžaduje delší (jeden
měsíc) trénink a píli. Navíc, prvky s hůlkou
jsou odstupňované dle náročnosti, a tak se
pak i hodnotí na soutěžích.
K tomuto sportu neodmyslitelně patří
i kostýmy. Kdo je navrhuje?
Návrh kostýmů si většinou nechávám ve
vlastní režii. Baví mě to a jako samouk se navíc
snažím naučit i něco málo ušít. Prvotní námět
diskutuji společně s trenérkami, ale finální
verze je na mě. Každý rok pak kostýmky
společně zdobíme velkým množství kamínků
a ﬂitrů tak, aby byl výsledek opravdu podle
našich představ.
Kde všude s dětmi vystupujete? A jezdíte
také na soutěže?

Vystoupení děláme v průběhu celého roku po
Děčíně a okolí. Snažíme se vyhovět každému
pořadateli a jeho požadavkům. V nejbližší
době nás bude možné vidět na Avon pochodu
v Děčíně. Každý rok se účastníme několika
soutěží po celé ČR. Soutěžní sezóna začíná na
jaře a končí s příchodem prázdnin. Letos jsme
kromě MČR absolvovaly i ME, kde naše holky
vybojovaly dva úžasné tituly - II. Vicemistryně
Evropy v kategorii “Junior baton stage” a Mistryně Evropy v kategorii “cadets baton stage”.
Co všechno musí taková soutěžní sestava
splňovat?
Dle pravidel soutěžní asociace, pod kterou
soutěžíme, musíme splnit několik povinných
prvků v rámci jedné choreografie. Tyto
povinné prvky se samozřejmě liší kategorie
od kategorie. Jako příklad nesmí chybět
výhozy, základní točení a změny postavení.
Jinak se ale fantazii meze nekladou a toho my
Rebelky moc rády využíváme.
Chystáte nějaké novinky pro letošní rok?
Letošní rok otvíráme čtyři závodní skupiny přípravku (4-7 let), kadetky (8-11 let), juniorky
(12-14 let) a seniorky (15 a více let). Navíc
2x do roka pořádáme soustředění, které
je novinkou téměř vždy, jelikož je pokaždé
originální a udržuje rodinu Rebelek pěkně
pospolu :)
V případě zájmu o kroužek můžete
kontaktovat Adélu Ženíškovou na čísle
720 949 746.
-es-

tel: 605 145 384

www.fyzioalivio.cz

SPORT

hlásit v DDM Děčín prostřednictvím přihlášky.
I starší slečny mezi sebou moc rády uvítáme.
Takové holčiny ale přijímáme do již zaběhlého
kolektivu, a proto je potřeba veliké nadšení
a touha na sobě pracovat. První půl rok se
věnujeme obecně práci s hůlkou a správné
pohybové průpravě. Každá nově příchozí slečna
má tak možnost dohnat rozdíl ve výkonu.
Takových holek je u nás v Rebelkách několik
a všechny jsou dnes Rebelky jak se patří :)
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VYBER SI A PŘIJĎ

PRO PERMICI
PRODEJ PERMANENTEK

5. 9. – 25. 9. předkupní právo pro stávající permanentkáře
od 26. 9. pro nové zájemce (neobsazená místa již od 5. 9.)

PÁTEK 16. 9.

SPORT

17:00 h. - 1. SEMIFINÁLE
19:30 h. - 2. SEMIFINÁLE
SOBOTA 17. 9.

16. - 17. 9. 2022

ARMEX Sportcentrum

15:30 h. - O 3. MÍSTO
18:00 h. - FINÁLE

Základní vstupné 50 Kč | Zvýhodněné vstupné 30 Kč
Majitelé permanentních vstupenek na sezónu 2022/23
mají vstupné v rámci předplatného.
BKDecin

12.9. 17:00 | ZÁPIS MLADÝCH VÁLEČNIC
A VÁLEČNÍKŮ
První letošní zápis proběhne přímo v ARMEX Sportcentru, kde
se na Vás všechny moc těšíme! Pokud náhodou v tento termín
nemůžete, tak se nám ozvěte na číslo 774 597 780 nebo na email
mladez@bkdecin.cz.

POZVÁNKA

bkdecin.cz
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SPORT

NÁBOR 2022

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

4 - 7 let » DĚTI

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

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

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

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

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

E: kks@karatestekly.cz
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HIPOTERAPIE:

KDYŽ KOŇSKÝ HŘBET
LÉČÍ A NAPRAVUJE
Věděli jste, že je v Děčíně jediná registrovaná hipoterapie v širokém okolí?
Již 7 let ji provozuje REKOMA s.r.o. - Hiporehabilitace Děčín, a to v prostředí
děčínské Libverdy. Jedná se o jednu z nejpřirozenějších léčebných metod,
která může pomáhat se spoustou typů onemocnění a problémů. Základem pro
hiporehabilitaci je zcela specifický pohyb koně, který nelze jinak nahradit. A už
samotný kontakt s živým zvířetem může mít blahodárné účinky. Hipoterapii
i koně samotné mají na starosti Lenka a Ladislav Toncarovi.

Základem hipoterapie, potažmo hiporehabilitace, je především výjimečný
pohyb koně. Krok koně se promítá do
trojrozměrného pohybu koňského hřbetu,
který se stává pro terapii jedinečnou
balanční plochou. Koně pro hipoterapii musí
projít speciálním výcvikem a samozřejmě
musí mít klidnou povahu a kladný vztah
k lidem. V Rekomě jsou v současnosti tři
koně, a to i z toho důvodu, že každý z nich má
jinou stavbu těla, jiný krok a jsou tak vhodní
pro různý typ rehabilitace.
Při hipoterapii se o pacienta stará odborný
tým složený z fyzioterapeuta a také vodiče
koní. Využito je vše, co jízda na koni nabízí -

zdravý pohyb na čerstvém vzduchu, kontakt
a vztah s živým zvířetem, využití tepla
koňského těla, což napomáhá k tlumení
spasticity a pozitivně ovlivňuje svalovou
činnost i posilování imunitního systému.
Člověk sedící na koňském hřbetu zažívá to,
co v důsledku úrazu či vrozené vady nebo
nemoci už dlouho nebo nikdy nezažil.
Zdravý pohyb. Výhoda této metody spočívá
v rytmickém opakování pohybového vzorce
a ve vnímání pohybu v prostoru. A pro koho
je hipoterapie vhodná?
Například pro klienty s poruchami
koordinace či funkcí pohybového aparátu,

pomáhá také lidem s vadným držením těla
(skolióza, deformity páteře a podobně),
při úrazech páteře, po amputacích,
lidem s endoprotézou kyčelního kloubu,
pacientům s roztroušenou sklerózou,
centrální koordinační poruchou, downovým
syndromem, dysplazií, aspergerovým syndromem a autismem, osobám s myopatií a svalovou dystrofií, osobám s dysfunkcí
pánevního dna nebo trpícím inkontinencí či
sterilitou. Hipoterapie také pomáhá osobám
po infarktu myokardu, angioplastice,
koronárním bypassu a dalším. Jedná se
tedy o velice účinný typ léčby, který je navíc
obohacen právě o kontakt s koněm, což
samozřejmě pomáhá i celkové psychice.
Zajímalo nás, jak hipoterapii vnímají přímo
klienti, kteří ji využívají, a tak jsme se
několika z nich zeptali na pár otázek.
Proč jste se rozhodli využít k léčbě právě
hiporehabilitaci?
Valerie: Valinka má od mala velmi kladný
vztah k zvířátkům a když jsme se dozvěděli,
že je možnost využít v Děčíně hipoterapii
s fyzioterapeutem, tak to byla jasná volba.
Anny: K léčbě vnučky jsme se rozhodli
využít hiporehabilitaci, protože u klasické
rehabilitace jsme nepozorovali žádné velké
pokroky .
Noemi: Má dcera Noemi je velkou milovnicí

zvířat, a proto jsme se rozhodli právě pro
hiporehabilitaci.
Vnímáte nějaké pokroky plynoucí z této
léčby?
Valerie: Určitě ano. Jelikož Valinka má velmi
ztuhlé svalstvo, vždy je po jízdě uvolněná
a v dobré náladě. Koně miluje.
Anny: Hiporehabilitace doslova postavila
vnučku na nohy. Když s ní začínala,byla ve
věku,kdy většina dětí dávno běhá a ona ještě
ani nechodila.
Noemi: Po hiporehabilitaci je vidět, jak se
u Noemi uvolní spastické svaly a zároveň
posílí střed těla, hlavně záda.
Splnila hiporehabilitace Vaše očekávání?
Valerie: Na 100 % ano, jezdíme již 7 let
a už si to bez koníků nedokážeme představit,
hipoterapie s Rekomou je neodmyslitelnou
součástí našeho života.
Anny: Musím říci, že naše očekávání předčila. Možná to zní přehnaně,ale zařadila bych
ji do hodin tělesné výchovy ve škole. Děti baví, osvojily by si zdravé držení těla a v pozdějším věku by je netrápily bolesti zad.
Noemi: Hiporehabilitace splňuje naše
očekávání na 1000 %. Rádi v ní budeme
pokračovat tak dlouho, jak jen to bude
možné.
-red-

Neučíme pohyb,
učíme vnímání pohybu!
Březiny 197, 405 02 Děčín 27
605 288 613 | hipo@rekoma.cz

www.rekoma.cz

TIP NA VÝLET S DĚTMI

ZÁBAVNÍ PARK
ZA HRANICEMI

ZÁBAVA

Nevíte co podniknout s dětmi? Máme pro vás tip na
zábavní park kousek za hranicemi. Oskarshausen se
nachází ve Freitalu u Drážďan. I díky rozmanité nabídce
atrakcí je Oskarshausen vhodný pro každou generaci.
Oskarův nevšední zábavní park u sousedů
v Německu se rozléhá na ploše 15 000 m2.
Nabízí opravdu hojné množství atrakcí jako
je řetízkový kolotoč, poníci, bláznivé továrny,
motokrosová a tubingová dráha, dětský hornický důl, obří skluzavky a vzduchové trampolíny, jedinečný Svět iluzí a další tradiční i originální atrakce, které zaručí zábavu na celý den.
Velmi oblíbené kreativní dílničky nabízí potisk textilu, malbu na keramiku nebo tvorbu
dřevěných suvenýrů a hraček. Vaší kreativitě
se meze nekladou!
Lákalo vás někdy jezdit na jednorožci, sedět
na tlapě King Konga či si skočit padákem?
Tohle všechno a ještě mnohem více můžete
zažít v Oskarově bláznivém světě iluzí, na
ploše 750 m2 s více než 50 optickými klamy,
očními iluzemi a senzačními triky!
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Oskarshausen se řadí mezi oblíbené rodinné
zábavní parky i díky stále novým překvapením

a akcím nejen v létě, ale i na podzim či v zimě.
Těšit se můžete na různé akce jako jsou halloweenské dny Gruselhausen v říjnu, Říše světel Lichterhausen v zimě a mnohé další!
Park nabízí atrakce jak venku, tak i uvnitř.
V rámci vnitřních prostor je i samoobslužná
rodinná restaurace, kde každý uspokojí své
chuťové buňky. Najdete zde bohatou nabídku hlavních jídel, sezónní produkty, buchty
i výtečnou kávu v kávovém koutku, lahodnou
zmrzlinu nebo třeba různé druhy svačinek.
Hlavní jídla jsou na váhu, takže platíte pouze
to, co máte na talíři – na míru vašemu hladu!
Od září je pravidelně otevřeno ve středu
a v pátek od 12 do 19 hodin. Čtvrtky, soboty,
neděle a německé státní svátky je otevřeno od
9 do 19 hodin. Parkování je zde zdarma. Od
1.9. se navíc vrací Den pro babi a dědu - každý
čtvrtek sem mají babičky a dědové vstup zdarma. Více informací na www.oskarshausen.de.
-zja, li-

ZÁBAVA

50% sleva na rodinné vstupné
s kulturním pasem ELBE/LABE

OTOČTE ENTER

Stáhněte si aplikaci
Uneeqly a užijte si moře
zábavy pro celou rodinu
v Oskarhausen.

NÁSLEDUJE

PŘÍLOHA DOMOVNÍČEK

