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

Tiskneme fotogra e,
diplomy, vouchery, plakáty,
svatební oznámení, studentské
práce, prezentace a mnoho dalšího.

Kopírujeme, tiskneme
a kompletujeme projektové dokumentace,
bakalářské, diplomové a jiné závěrečné práce.
Vážeme plastové a kovové kroužové vazby a kalendáře.
Rádi Vám
výrobu a potisk fotodárků.
m nabídneme
nabí
Např. hrnečky, polštářky, puzzle, trička, fotoplátna.
Pro Vaše fotogra e máme v nabídce různé rámečky
i v atypických a větších rozměrech.

www.xeroco.cz

7:00 - 17:00

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

www.facebook.com/xeroco

+420 475 200 417 / usti@xeroco.cz

8:00 - 17:00

Pobočka Děčín OC Pivovar
So jská 2/3, 405 02 Děčín

+420 412 532 616/decin@xeroco.cz

ČERVENCOVÝ ÚVODNÍK
Milí čtenáři Enteru,
s největší pravděpodobností právě plánujete, jak aktivně prožít následující
týdny. Léto se před námi rozložilo ve své
zdánlivé nekonečnosti a s ním přichází
čas neopakovatelných zážitků. Konečně
už nás nikdo nestraší a neomezuje zákazy. Všechno je zpátky: odkládané festivaly a koncerty, divadelní představení
pod širým nebem, posezení s kamarády
na zahrádce oblíbené hospůdky nebo
u táboráku.
K létu neodmyslitelně
patří samozřejmě rodinné dovolené a výlety.
Stále přibývá lidí, kteří
se rozhodli věnovat svůj
dovolenkový čas naší
krásné zemi. Rozhodně se
nejedná o přechodný stav
„z nouze ctnost“. Zjišťuji,
že mnoho mých známých
vnímá tuzemské cestování
jako duševní obohacení,
souznění s místem, kde
žijí, uvědomění si vlastních
kořenů a propojení historických souvislostí, které
tu dějiny zanechaly. Jestli se po horských
výšlapech, vodních hrátkách, opalování,
houbaření nebo cyklistice objevíte třeba
i u nás v Zubrnicích, poznáte to také.
Místo, kde leží Muzeum v přírodě Zubrnice,

má neskutečnou atmosféru. Dominanta
Bukové hory tyčící se nad údolím Lučního
potoka, kopce Českého středohoří a pohled
směrem k Labskému kaňonu tvoří překrásný
ladný celek. Zubrnice mají dlouhou a zajímavou historii, ale o mnoho informací
jsme kvůli poválečnému odsunu původních
obyvatel bohužel přišli. Samotné objekty
muzea se nacházejí přímo ve vesnici, ne
v oploceném areálu a pokud nevyužijete
prohlídku s průvodcem, budete je muset
chvilku hledat. Za odměnu
uvidíte soubor staveb
původních, ale také přenesených z míst, kde jim
hrozil jistý zánik. Zjistíte,
jak se v chalupách žilo
a hospodařilo, navštívíte
školu, kupecký krámek
i opravdový mlýn s vodníkem Vokounem. Vaším
prvním zastavením může
být Muzeum železnice ve
stanici Zubrnice, kam se
dostanete vlakem z Ústí
nad Labem každý víkend.
Vřele doporučuji tuto variantu už při cestě na Pouť
k sv. Máří Magdaleně v sobotu 23.7. Berte to jako pozvání.
Přeji vám nádherné léto plné lásky a pohody.
Ing. Věra Kmoníčková
ředitelka Muzea v přírodě Zubrnice

TÉMA MĚSÍCE

ROZHOVOR:

FESTIVAL
HUDEBNÍ SETKÁNÍ
HUDEBNÍ SETKÁNÍ je v současné době největší nezávislý hudební festival
klasické hudby pořádaný na území ústeckého kraje s přesahem do dalších
regionů. Festival vozí na odlehlá a opomíjená místa severních Čech nejlepší
interprety klasické hudby, propojuje publikum s účinkujícími a ukazuje, že hudba
v tom nejlepším provedení může být hojně navštěvována a je pro každého.
O festivalu jsme si popovídali s jeho organizátorem a zakladatelem - klavíristou
MgA. Michalem Maškem.
Letos proběhne již 11. ročník festivalu
HUDEBNÍ SETKÁNÍ. Co Vás před lety
přivedlo k jeho zorganizování?
Mrzelo mě, že koncerty tohoto typu
navštěvovalo málo lidí, a tak jsem si dal za cíl
mít vždy plný sál. Chtěl jsem - a tak je tomu
doposud - nabídnout posluchačům koncerty
6

rodinného typu, kde není bariéra mezi nimi
a umělci.
Festival bude probíhat od 16. července až
do 18. prosince 2022. Na jaká jména se
diváci mohou těšit?
Je jich mnoho, máme i čtyři narozeninové

K festivalu patří i krásné koncertní
prostory. Kde budou letos hudební
představení probíhat?
Jako vždy na zámku ve Velkém Březně,
v divadle v Ústí nad Labem, na zámku
Červený Hrádek, v Budyni nad Ohří nebo
v Kadani či Horním Jiřetíně.
Uvedl jste, že plánování letošního ročníku bylo více než dobrodružné. V čem?
Byla to souhra mnoha věcí, zmíním jen tři.
Letos je opravdu málo peněz a nedostali
jsme po letech podporu od MKČR. Rozpočet
máme více než o polovinu menší než loni.
Tato citelná ztráta znamenala zcela předělat
program od nuly, z původní dramaturgie
zbylo tak 80 procent. Mrzí mě nejvíce, že
se nekonají akce na zámku Jezeří, kde je
nově zrekonstruované divadlo, v němž měl
vystoupit prvotřídní orchestr a že nemůže
také přijet jedna velká světová hvězda ze
zahraničí. No a za další, stále tu obchází
COVID a s tím spojená rizika plánování.
Také jsou na mnoha místech konání
rekonstrukce, které měly být již dávno
hotové a pořád nejsou.
Úvodním koncertem bude Šlechtický
salón s podtitulem hudba, četba, verše.
Znamená to, že se diváci mohou těšit
nejen na hudbu?

Ano, pan Musil, kastelán zámku ve Velkém
Březně, chce pojmout akci jako skutečný
salón 19. století, kde budou i kostýmy, četba
i verše. Akce bude v celém severním křídle
zámku, kde budou otevřené dveře. Chvíli se
bude hrát, chvíli povídat,
chvíli pít víno atd.
V průběhu festivalu
se objeví hned tři
koncerty věnované
dílu Antonína Dvořáka, které vždy patří k vrcholným
představením. O jaké kusy se jedná?
Máme protipóly. Nejznámější symfonie
na světě Z nového světa, proti tomu skoro
neznámé klavírní dílo. Poté zazní klavírní trio
Dumky, Sonatina pro housle či Romantické
kusy.

TÉMA MĚSÍCE

akce – Václav Hudeček oslaví 70, Gabriela
Beňačková 75, Štěpán Rak 77 a Jirka Stivín
80.

Je něco, co byste rád vzkázal divákům,
případně popřál festivalu?
Jsem opravdu vděčný za posluchačskou
přízeň a věřím, že si k nám zase přijdou lidé
odpočinout a užít si hezké chvíle. Festivalu
přeji pořád to samé – abychom mohli
úspěšně uspořádat jeho další ročník.
Děkuji za rozhovor.

-es-

Více info na www.hudebni-setkani.cz
7
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PREMIÉRA
KINO

7.7.

THOR:
LÁSKA JAKO HROM
Pokud jste měli pocit, že váš život v poslední době nestojí za nic, co má říkat
chudák Thor (Chris Hemsworth). Nejdříve přišel o své milované kladivo Mjolnir,
démon Surtur zničil celý Asgard a ještě ke všemu ho opustila životní láska. Není
tak divu, že boha hromu čeká nová životní etapa a také hodně přemítání o životě.
Rozhodne se tak na nějaký čas opustit Strážce Galaxie, ke kterým se na konci
Avengers: Endgame přidal, a pokusí se zjistit, kdo vlastně je.

10
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Není pochyb, že Thor:
Láska jako hrom bude
bláznivá jízda plná
akce, nečekaných zvratů
a ztřeštěností, ostatně
do režisérské sesle opět
usedl Taika Waititi, jenž
režíroval už třetí díl a sérii výrazně proměnil.
Sám Waititi navíc scénář přirovnává k výtvoru
desetiletého dítěte, kterého požádáte, aby
vám řeklo, co vše by chtělo ve filmu vidět

a vy to tam prostě dáte. V traileru ukázaní
Vesmírní žraloci jsou pravděpodobně jen
špičkou ztřeštěného ledovce jménem Thor:
Láska jako hrom.
Thora stejně jako většinu hlavních postav
stvořil Stan Lee a Jack Kirby a v roce 1962
jej do komiksu Journey into Mystery #83
zapracoval Larry Lieber. Předlohou postavy
je bůh Thór ze severské mytologie.
Thor je synem boha Odina, vládce Asgardu

a ochránce devíti světů, kam patří i Země.
Thor měl jako mladý a udatný bojovník
nastoupit na trůn po svém otci, díky jeho
zbrklosti v boji i politice však byl naopak
Odinem zbaven své moci a vyvržen na Zemi
jako obyčejný smrtelník. Tato zkušenost
udělala z Thora skutečného hrdinu, který si

KINO

Thorovi zkříží cestu galaktický zabiják Gorr
the God Butcher (Christian Bale), jehož cílem
je zánik bohů a hlavnímu hrdinovi nejspíše
dojde, že pacifistický přístup na Gorra platit
nebude. Do zbraně se tak vrátí i Valkýra
(Tessa Thompson), Sif (Jaimie Alexander),
Korg (Taika Waititi) a dokonce i Thorova
bývalá láska Jane Foster
(Natalie Portman), která
k jeho údivu ovládá
zničený Mjolnir.

posléze uvědomil, že není na trůn připraven.
V hlavní roli Thora se opět představí Chris
Hemsworth, pro kterého je Thor: Láska jako
hrom už čtvrtou sólovkou u Marvelu. Ze
známých tváří se vrátí také Tessa Thompson
v roli Valkýry a Jaimie Alexander jako
válečnice Sif. Fanoušky potěší ale zejména
comeback Thorovy lásky Jane Foster (AKA
Lady Thor), jež si i tentokrát zahraje Natalie
Portman. Ovšem nejen ty staré, ale také
úplně nové postavy ztvárnila řada hereckých
ikon, role hlavního záporáka Gorra se tak ujal
například Christian Bale, zatímco roli boha
Dia přijal Russell Crowe.
Ve filmu se objeví i Strážci Galaxie v čele se
Star-Lordem (Chris Pratt) a mnoho dalších
postav z předchozích marvelovek (spekuluje
se také o návratu Hulka a dokonce Lokiho!),
takže fanoušci MCU by neměli být zklamaní.
Režisérem je stejně jako v případě předchozího dílu Taika Waititi, který si i tentokrát
střihnul roli Korga a podílel se také na
scénáři. Ten sepsal spolu s méně známou
scénáristkou Jennifer Kaytin Robinson. -red11
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MIMONI
SE VRACÍ

PREMIÉRA

30.6.

Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná ﬁlmová série se vrací do kin v tom naprosto
nejzásadnějším momentu. Ve ﬁlmu Mimoni 2: Padouch přichází se konečně
dozvíme, jak došlo k nerozlučnému spojení Mimoňů a superpadoucha Grua.
Padoucha Grua všichni znají jako mistra
zločinu. Teď se ovšem píšou sedmdesátá
léta a Gru je zakomplexovaný dvanáctiletý
kluk, který o takové kariéře zatím jen sní ve
svém pokojíčku. Šťastnou náhodou jednoho

krásného dne narazí na čtveřici naprostých
Mimoňů (staří známí Kevin, Stuart, Bob
a nováček Otto, což je Mimoň s rovnátky
a akutní potřebou obejmutí). I když je to
k neuvěření, rychle s nimi najde společnou

PŘESNÉ ČASY A DATA PROJEKCÍ:
WWW.CINEMACITY.CZ

Cílem téhle akce je stát se členem Šílené
šestky, což je mezi padouchy naprostá
elita. Pro Grua jsou její členové absolutní
ikony a životní vzory, a když je opustí jejich
dosavadní lídr, legendární mistr bojových
umění Wilda Kopanec, vycítí Gru šanci zabrat
uvolněný flek. Pohovor na člena Šílené
šestky však nejde vůbec dobře, místo toho,
aby se stal jejím členem, má Gru najednou
pět všehoschopných nepřátel na život a na
smrt. Naštěstí má nové kamarády a ti ho ve
štychu rozhodně nenechají. Pod vedením
Mistryně Čou začnou trénovat kung fu,
protože s Šílenou šestkou se po dobrém vyjít
zkrátka nedá.
Film Mimoni 2: Padouch přichází je
komedie plná akce, šílených nápadů,
nakažlivého humoru a důležitých lekcí na
téma pravé přátelství. Předchozí díl vidělo
v českých kinech neuvěřitelných 850 tisíc
diváků, a pokud k nim přičteme výsledky tří
filmů uvedených pod značkou Já, padouch,
blížíme se ke dvěma miliónům lidí, kteří
se s Gruem a jeho žlutými mimoňskými
kamarády už potkali v kině.
Dabingové obsazení filmu dělá film ještě
zajímavějším. Steve Carell se vrátil jako
hlas Grua a Pierre Coffin opět propůjčil
hlas Kevinovi, Stuartovi, Bobovi, Ottovi

a dalších přisluhovačů. Kromě těchto
hlavních členů obsazení uslyšíme hlasy
také Taraji P. Henson, která propůjčila
hlas Belle Bottom, vůdkyni The Vicious
6, skupiny superpadouchů. Alan Arkin
nadaboval Wilda Knucklese, proslulého
superpadoucha a bývalého lídra The Vicious
6, kterého chce Gru nahradit. Michelle
Yeoh ztvárnila mistryni Chow, která je
specialistkou na akupunkturu s bláznivými
prvky Kung Fu. Jean-Claude Van Damme
nadaboval postavu jménem Jean Clawed,
dalšího padoucha a člena The Vicious 6. Lucy
Lawless propůjčila hlas Nunchuck – jeptiška,
která je také superpadouch a členka The
Vicious 6. Russell Brand pak nadaboval nám
již známou postavu doktora Nefaria.
Zajímavostí je, že první trailer k filmu byl
vydán už před téměř dvěma a půl lety
a teprve nyní přichází animák do kin. To
z něj dělá jeden z nejdéle propagovaných
animovaných filmů vůbec. Původně měl mít
premiéru už 3. července roku 2020, ta ale
byla kvůli pandemii Covidu odsunuta.
-red-
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řeč, postaví s jejich pomocí první padoušské
doupě, zkonstruuje první zbraň a naplánuje
první tajnou misi.

KINO

PREMIÉRA

ŘEKNI TO PSEM 7.7.
Dita (Berenika Kohoutová) je mladá holka, žije se sympatickým Filipem (Igor Orozovič)
a pracuje pro svou nejlepší kamarádku Gábinu (Hana Vágnerová). Jenže tato idylka
najednou skončí, když od partnera místo vytouženého miminka dostane border kolii.
Jenže Filipovi nějak uniklo, že se Dita psů bojí. Navíc to znamená, že je z ní „pejskařka“,
a ti jsou přece hrozně směšní. Chudák border kolie je v tom naprosto nevinně, a přestože
dělá psí kusy, aby se nové paničce zalíbila, Dita se vůbec nenechá pejskařstvím strhnout.
Od Filipa totiž dostává nejen psa, ale i kopačky. Filip ji opouští s klasickými výmluvami,
že ještě není na vážný vztah připraven, že je příliš mladý a že se hledá. Opuštěnou Ditu
čekají nemalé lapálie. Jako by nestačilo, že má na krku nového psa, navíc ji zradí její
nejlepší kamarádka a šéfová Gábina…

PŘESNÉ ČASY A DATA PROJEKCÍ:
WWW.CINEMACITY.CZ

WWW.TMLG.LU
MARITIME

SHIPPING

SERVICES

Nabízíme práci pro lodníky
NA LUCEMBURSKOU PRACOVNÍ SMLOUVU
Díky tomu jako naši zaměstnanci získate také všechny výhody Lucemburské pracovní smlouvy.
Všechna administrace a support se bude vykonávat na pobočce v České a Slovenské Republice i nadále.

ČERVENCOVÉ ČESKÉ PREMIÉRY V KINĚ

Když se sejde rodina, je to vždy radost. Dva bratři se
svými ženami se potkávají v bytě svého dědy, který
je v nemocnici a už to s ním vůbec nevypadá dobře.
Bráchové jsou každý úplně jiný, ale mají se svým
způsobem rádi, zato jejich manželky se nemohou
vystát a vzájemné pomlouvání je pro ně nezbytnou
součástí života.

PREMIÉRA

14.7.

PREMIÉRA

21.7.

KINO

HÁDKOVI

VELKÁ PREMIÉRA
Pro herce Šnajdra (Pavel Šimčík) je život jedna
velká hra. Málokdo pozná, kdy věci myslí vážně.
Jeho žena Markéta (Klára Melíšková) je už na
něj alergická a manželskou krizi se snaží řešit
u psychologa (Jakub Žáček). Šnajdr raději mizí
do Olomouce, kde se chytá své první režijní
příležitosti, ve které chce zazářit se svou babičkou
(Iva Janžurová). Oba totiž milují improvizaci. Tu
překvapivě dokáže tvořit i babiččina pečovatelka
Mikina (Iva Pazderková), což Šnajdra oslní.

Naším cílem je
SPOKOJENÝ ZAMĚSTNANEC
PŘIDEJTE SE K NÁM

+421 948 699 352 | jiri.pilnacek@tmlg.eu
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7. 7. 2022 17:30 Amélie z Montmártru
Krásný francouzský film z roku 2001 u kterého se
pobavíte a také vás dojme

KINO

Program na
červenec

14. 7. 2022 17:30 Teorie tygra
Vtipný český film s Jiřím Bartoškou v hlavní roli z roku
2016 o stárnoucím veterináři
21. 7. 2022 17:30 Nejhorší člověk na světě
Norský film balancující na pomezí komedie a dramatu,
překvapení letošního festivalu v Cann
28. 7. 2022 17:30 Prázdniny v Římě
Nestárnoucí klasika s nádhernou Audrey Hepburn
v hlavní roli z roku 1953
OBČERSTVENÍ JE MOŽNÉ ZAKOUPIT V KAVÁRNĚ KAMPUSKA

AMFITEÁTR V KAMPUSU
UJEP (Pasteurova 1)

VÍCE INFORMACÍ NA:
WWW.UJEP.CZ

@UJEP.CZ
@UJEPUL
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KINO

LETNÍ KINO
NA DĚČÍNSKÉM ZÁMKU
KALENDÁŘ PŘEDSTAVENÍ
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St

6.7.

21.30

Vyšehrad: Fylm

Čt

7.7.

21.30

Jurský svět: Nadvláda | dabing

Pá

8.7.

21.30

Thor: Láska jako hrom | dabing

So

9.7.

21.30

Řekni to psem

Ne 10.7.

21.30

Mimoni 2: Padouch přichází

Po 11.7.

21.30

film s největší návštěvností nebo náhradní projekce

Út 12.7.

21.30

Kdyby radši hořelo

St 13.7.

21.30

Elvis

21.30

Hodně štěstí, pane Veliký

Pá 15.7.

21.30

Černý telefon

So 16.7.

21.30

Hádkovi

Ne 17.7.

21.30

Plná 6

Po 18.7.

21.30

film s největší návštěvností nebo náhradní projekce

Út 19.7.

21.30

Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství | dabing

St 20.7.

21.30

Mimořádná událost

Čt 21.7.

21.30

Po čem muži touží 2

Pá 22.7.

21.30

Jak obšťastnit ženu

So 23.7.

21.30

Tajemství staré bambitky 2

Ne 24.7.

21.30

Velká premiéra

Po 25.7.

21.30

film s největší návštěvností nebo náhradní projekce

Út 26.7.

21.30

Top Gun: Maverick | dabing

St 27.7.

21.30

West Side Story

Čt 28.7.

21.30

Men

Pá 29.7.

21.30

Tři Tygři ve ﬁlmu: Jackpot

So 30.7.

21.30

DC Liga supermazlíčků

Ne 31.7.

21.30

Všechno, všude, najednou

KINO

Čt 14.7.
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DIVADLO

DIVADLO

POMOCI
ZORIENTOVAT SE
VE SVĚTĚ

22

Během přípravy dramaturgického plánu pro příští sezónu se mi pravidelně
vnucovaly otázky, nakolik může tento roční plán reﬂektovat turbulence uvnitř
společnosti. Pandemie koronaviru, Putinův teror na Ukrajině, prudce stoupající
inﬂace a s ní vzrůstající chudoba – a za tím vším najednou pozapomenutý boj
o udržení alespoň základní rovnováhy v našem životním prostředí, které je
ohrožováno klimatickými změnami. S tím vším jsme konfrontováni na každodenní
bázi – stejně jako s vlastními obavami a úzkostmi, které z těchto témat povstávají.
A zde se dostávám k dalšímu rodu otázek, tedy jaký přístup má divadlo tváří v tvář
této skutečnosti zaujmout.

Dlouhodobě jsem přesvědčený, že divadlo
(a umění vůbec) má člověku pomoci
zorientovat se ve světě, z něhož samo
vyrůstá, takže před ním jednoduše nemůže
zavírat oči.
Protože by bylo možné zvolit tento
eskapický přístup: pojmenovat divadelní
prostor jako výsostně iluzivní, do něhož
zvenčí neprosákne vůbec nic. Ale ten bez
jakékoli jízlivosti přenecháme komerčním
subjektům, které jej hájí dlouhodobě.
Osobně považuji za klíčové, aby kulturní
instituce hájily pozice, jež jsou nezastupitelné, aby – na rozdíl od televizí a streamovacích služeb – vytvářely prostor k setkávání a sdílení, mimo jiné i zmiňovaných
úzkostí a obav, a hledaly způsoby, jak se
vyrovnat s nároky, které na nás všechny
současná situace klade.

Vedle reprízování našich inscenací
plánujeme bohatší offprogram, jehož
přesnější kontury budeme prezentovat
v průběhu září. V posledních letech
podobných prostorů v Ústí přibývá – mám
samozřejmě na mysli Hraničář a nově
také Bednu – a tuto skutečnost vnímám
jako svědectví o sebevědomější občanské
společnosti. Abychom současný stav udrželi
a mohli rozvíjet, budeme potřebovat Vaši
pomoc. Už tak notně podfinancovaná
kultura – platy pracovníků v kultuře jsou
nejnižší v celé Evropě, včetně Severní
Makedonie – bude nepochybně čelit
tlaku na snižování rozpočtů. Tento trend
ostatně předznamenává aktuální politika
ministerstva kultury. Věříme proto ve Vaši
podporu, kterou jste nám projevovali
během pandemie, kterou nepovažujeme za
samozřejmou a za kterou jsme Vám vděční.

DIVADLO

Chceme se proto vrátit ke konceptu,
v jehož rozvíjení nám zabránila pandemie
koronaviru: tedy vnímání Činoherního
studia nejen jako divadla, jakkoli to
pochopitelně zůstane primárním zájmem,
ale i jako prostoru, který je otevřený
kulturnímu a společenskému dění obecně.

Při skládání dramaturgického plánu jsme
se rozhodli, že výše zmiňované společenské
turbulence přijmeme jako výzvu a motiv
pohybu – resp. cesty, putování a transformace – se stal jednotícím motivem všech
inscenací.
Součástí dramaturgie se navíc stávají
žánry a formáty, jimž se Činoherní studio
v poslední době příliš nevěnovalo: autorské
inscenace nebo pohádka pro rodiny s dětmi.
S ohledem na dlouhodobé přepětí celého
divadla (i na zvyšující se náklady v podobě
cen energií a materiálů) jsme se rozhodli
zredukovat počet premiér ze stávajících
pěti na čtyři. Cílem je nejen důraz na kvalitu
23
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připravovaných inscenací, ale také dílčí
připojení se k nerůstovým tendencím, jak jej
ve svém otevřeném dopisu ministru kultury
artikulovalo několik představitelů kulturních
institucí.

Důrazem na autorské inscenace se zároveň
přihlašujeme k proudu soudobé činohry,
který reprezentují například soubory
pražského Divadla Na zábradlí nebo
brněnského HaDivadla a který
mohutně podporovalo končící
vedení činohry Národního
divadla. Smyslem tohoto kroku
je vycházet z reality, v níž žijeme,
a nikoli z konvencí repertoárových
divadel. I tento krok by v našich
očích měl podpořit snahu o otevřenou kulturní instituci.
První premiérou bude adaptace
pohádky básníka Karla Šiktance
Svatojánský oheň. Zde je
zapotřebí zmínit, že shoda
příjmení není náhodná: jedná se
o pohádku mého dědečka z knihy, kterou mi
před mnoha lety jako dospívajícímu věnoval.
Nápad, že bych ji inscenoval, mi vnukla
dramaturgyně Tereza Marečková – a je pro
mě osobně důležité, že jsem o tomto plánu
autorovi-dědečkovi stihl říct krátce předtím,
24

než na konci minulého roku zemřel. Tuto
rodinnou vazbu nezmiňuju jen proto,
abych předešel jakýmkoli nedorozuměním,
ale proto, že bude určitým východiskem:
dědeček vypráví svému vnukovi příběh
o prahovém rituálu přeskakování
ohně, během kterého se svým
způsobem chlapec proměňuje
v muže. Chlapec se během
něho zraní a utíká se svým
zraněním, které nedokáže snést,
pryč z rodné vsi, putuje a hledá
usmíření. Premiéra se uskuteční
v polovině října v rámci festivalu
KULT.
Než se následně pustíme do
dalšího zkoušení, pokusíme se
vzkřísit několik inscenací, které
jsme v průběhu pandemie
víceméně přestali reprízovat, všechny
navíc v novém obsazení. Do pravidelného
repertoáru se tak vrátí Čarodějův učeň, Malý
princ, My děti ze stanice ZOO a Pan Kolpert.

Druhou premiérou – na konci ledna
2023 – bude autorská inscenace
HANZELKAZIKMUND (zde jsou lvi)
v režii Adama Svozila, který v minulosti
v Činoherním studiu nazkoušel vynikající
inscenaci 451 stupňů Fahrenheita. Ta bude

Objevování bílých míst na mapě pro ně bylo
ekvivalentem objevování bílých míst v nás
samotných.
Následovat bude moje vlastní premiéra
na poli autorských inscenací. Pro komedii,
která by svým laděním měla navazovat
na předešlé Pábitele nebo Najal jsem si
vraha, jsme si s dramaturgyní Kateřinou
Součkovou jako inspiraci vybrali cestu
jídelním vozem z Prahy do Ústí. Cesty vlakem
v nás otevírají pocity zvláštní melancholie,
zároveň jsme během nich svědky nesčetně
groteskních (a často absurdních) situací. Ale

v podobě vysokorychlostní trati už několik
let sníme. Inscenaci Jídelní vůz prvně
představíme na konci března 2023.
Poslední premiérou bude Peer
Gynt. Režie raného a notně
proslaveného dramatu Henrika
Ibsena, které je zároveň iniciační
cestou titulního hrdiny, se
pohostinsky ujme Michal Hába.
Ten je známý svými razantními
intepretacemi klasických titulů
(Maryša, Lakomec, Nepřítel lidu
atd. atd.). Vedle toho je také
principálem spolku Lachende
Bestien, jehož Pornogeografie získala
svého času Cenu Josefa Balvína. Inscenace

DIVADLO

vycházet (mimo jiné!) z korespondence
Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda,
ze zkušeností jejich společných cest.

by se své premiéry měla dočkat opět
v plenérových kulisách, jak bývá v posledních
letech zvykem.
Na závěr musím zmínit jednu věc,
kterou sám považuju za klíčovou
pro realizaci tohoto plánu. Soubor
Činoherního studia, včetně obou
dramaturgyní, zůstává beze
změn. A vůbec nepochybuju
o tom, že růst jeho potenciálu,
který v posledních sezónách
prokázal, bude pokračovat.

nejen to: v české společnosti, která je silně
centralizovaná, jsou záznamem vzdálenosti
mezi centrem a periferií, v jejíž zkrácení

Pevně věřím, že Vás náš plán
zaujal. A že se v průběhu příští sezóny
budeme na Střekově pravidelně potkávat.
-dš25
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Mluviti pravdu

Najal jsem si vraha

Pábitelé

Sen noci svatojánské

Harila aneb Čtyři z punku a pes

Spolek Kašpar: Mikulášovy prázdniny

DIVADLO

Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o.
Varšavská 767/7, 400 03 Ústí nad Labem. Změna programu vyhrazena.

Činoherní studio v zahradě Českého rozhlasu Sever
Předprodej vstupenek na cinoherak.cz

Děti, vezměte svoje rodiče do divadla!

27. 8.

Závratná jízda čtyř punkerů posouvající hranice reality.

26. 8.

Nejhranější Shakespearova komedie opět v Činoheráku!

25. 8.

Lehkonohá koláž obrazů a zápisků Bohumila Hrabala.

24. 8.

Hra o náhodě, lásce a smrti.

23. 8.

Epopej dvacátého století o hodnotě lidského života.

22. 8.

Host

Nejen pro děti

Shakespeare

Poprvé pod širákem
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SAN FRANCISCO BOYS
CHORUS V TEPLICÍCH
Dům kultury Teplice zve na unikátní koncert, který proběhne 11. července 2022
v kostele sv. Jana Křtitele na Zámeckém náměstí v Teplicích. Zazpívat totiž přijede
čtyřicetičlenný chlapecký sbor až z dalekého San Francisca.

Mezinárodně uznávaný a Grammy oceněný
chlapecký sbor San Francisco Boys Chorus
byl založen v roce 1948 a od roku 2019 jej
vede umělecký ředitel Eric Choate. Od svého
založení se sbor rozrostl ve významnou
vzdělávací a hudební formaci, která
vystupovala ve více než 135 inscenacích
Sanfranciské opery. Sbor pravidelně
koncertuje s prestižním orchestrem San
Francisco Symphony. V rámci svých četných
občanských angažmá, jako byla například
prezidentská inaugurace Baracka Obamy
v roce 2009 ve Washingtonu, sbor téměř
každoročně zpívá na radnici San Francisca
30

a je brán jako oficiální “pěvecký velvyslanec
města”. Pravidelně koncertují v USA i v zahraničí. Dosud vystoupili mimo jiné
v Londýně, Benátkách, Budapešti, Sydney,
Tokiu, Paříži, New Yorku, Římě a Praze.
V rámci svého současného evropského
turné vystoupí i na koncertě v Teplicích.
Jejich evropské turné odstartuje 8. července
v Rakousku, kdy vystoupí ve Vídni. Poté
se přesunou do Čech na koncert v Třebíči
(9. července), 11. července zazpívají v Teplicích a turné zakončí koncertem v Praze, kde
vystoupí jen o den později.
-red-

DIVADLO

www.dkteplice.cz
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ÚSTÍ
AKCÍ
16.7. / 18:30

LETNÍ KINO

AKCE / HUDBA

QUEENIE
Kapela Queenie, revival kapely Queen,
vystoupí v rámci svého letního tour
Queenie Universum Tour 2022 16. července
v Letním kině v Ústí nad Labem.
Začátek v 18:30, Vstupné 690 Kč.

24.7. / 13:00 / MĚSTSKÉ SADY

2.7. - 30.7.

ÚSTECKÉ
SLAVNOSTI

TIVOLÍ
HUDEBNÍ LÉTO

Zábavný den pro celou rodinu.

Každou červencovou sobotu
koncerty kapel ve Velkém Březně
Vstupné zdarma

13.7. – 26.8.

HRANIČÁŘ: CELÝ LÉTO NA ULICI
Série hudebních představení, workshopů, ﬁlmových promítání a dalších
akcí bude probíhat po celé léto před Kinem Hraničář. Celý léto na ulici
začíná 13.7., poslední akce pak proběhne 26.8.
36
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v letním kině v Ústí nad Labem

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

neděle 28. 8.
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CENTRUM KULTURY LOVOŠ POŘÁDÁ ZA PODPORY MĚSTA LOVOSICE

AMFITEÁTR OSMIČK A LOVOSICE 1 5-1 6/07/22

SOBOTA 21 :30
METAL
/CROSSOVER

HUDBA

PÁTEK 23: 0 0
CROSSOVER
/ROCK‘N‘ROLL

PÁTEK

DVOUDENNÍ VSTUPNÉ PŘEDPRODEJ: 40 0,-KČ
JEDNODENNÍ NA MÍSTĚ: 30 0,-KČ
DVOUDENNÍ NA MÍSTĚ: 50 0,-KČ
< QR PŘEDPRODEJ

SOBOTA

< FACEBOOK
EVENTS QR

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

CATERING

41

Foto: www.richtrik.cz
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ROCKOVÁ SMRŠŤ
NA ALTROSU
Už 22. ročník rockového festivalu Altros Rockfest proběhne ve dnech 8. a 9.7.
na letní scéně zámku v Roudnici nad Labem. Pokud si rádi poslechnete metal,
punk nebo třeba folkrock či ska, pak byste tuhle velkou rockovou akci neměli
vynechat. O letošním ročníku jsme si popovídali s muzikantem a dlouholetým
organizátorem této akce Honzou Štokem.
Honzo, jak dlouho už máš organizaci
Altrosu na starost? A jak ses k tomu
vlastně dostal?
Svůj první Altros jsem dělal v roce 2010, ale
už pár ročníků předtím jsem se u organizace
motal. Zakladatel festivalu Garth se tehdy
přestěhoval z Lovosic do Prahy a hůř se mu
to odtamtud organizovalo. Ostatní se pak
pokusili udělat jeden ročník bez něj, ale
nebylo to ono. Vytratilo se z toho to téměř
pubertální nadšení a moje dvacetileté já to
tenkrát hrozně trápilo. Byl jsem bezdětný,

44

měl měkká játra a vlasy do půl zad, varianta
nejít v létě na Altros se tedy vylučovala.
Požádal jsem o důvěru od “rady starších”
organizátorů a kulturáku, pokusil se udělat
jubilejní 10. ročník a ono to klaplo!
Název Altros už máme všichni natolik
zažitý, že se ani nepídíme po tom, co to
vlastně znamená. Prozradíš nám jeho
tajemství?
V žádostech o dotaci uvádíme ALTernativní
ROcková Scéna. Někdo říkal, že jde o ALko-

V dřívějších letech bylo dějištěm festivalu
město Lovosice, ale od roku 2020 se akce
koná v Roudnici nad Labem. Proč došlo
ke změně místa?
Událo se několik věcí s politickým
podtextem, ke kterým bych se už nerad
vracel. Ve zkratce došlo k tomu, že Altros
přestal být nezávislým festivalem, stal se
rukojmím a bylo mu ubližováno. A to se
nedělá. Myslím, že hukot
kolem toho byl tenkrát
víc než velkej a každej si
to dovede dohledat…
Logicky jsme tedy využili
otevřené náruče v úžasném
areálu Zámecké zahrady
v Roudnici.
Co je vůbec na organizaci
rockového festivalu to
nejtěžší?
Nejtěžší je doplácet provar
nebo přemluvit Dášu
Honsovou z Meteopressu,
aby nehlásili záplavy nebo
tak něco :). Jinak je to
celkem brnkačka, když má člověk kolem
sebe hromadu přátel, kteří s tím píchnou.
Jde jak o spoluorganizátory, stánkaře, tak
i kapely, kde si umíme vyjít téměř vždy
vstříc. Všichni se dobře známe a Altros je
prostě jedna velká parta kámošů. Blbce jsme
vyfiltrovali, nemáme na ně čas.
Ty sám jsi skvělým kytaristou působícím
v několika kapelách. S kým si letos na
Altrosu zahraješ?
Že děkuju! :) Ono hrát na svojí akci je celkem
zdržovačka, takže se to snažím střídat a obě
své aktuální metalové kapely vzájemně
střídám. Letos padla karta na SteelFaith,
Krleš zase za rok.

Na jaké další kapely se letos můžeme
těšit?
Hlavních stars je několik - blackmetalový
Törr, punkové legendy E!E a SPS, exotický
crossover Gaia Mesiah nebo třeba
trash´n´rolloví šílenci Hentai Corporation.
Dál se představí trasheři Fatal Punishment,
pop-punková děčínská parta DC Radio,
rapový crossover A New Chapter, pražský numetal Bikkinyshop, heavy metalová mašina
The Rumble Of Skulls nebo ska-punková
Toska. To vše doplní regionální Tydle Vidle,

HUDBA

holické TROSky, ale to je holý nesmysl. Na
akci téměř nepijeme.

Zkrat, Toxic Pancreas, Warholl, UrticA nebo
nově vzniklé bandy z rozpadnuvšího se
bohušovického Průseru: Beer Tears a Dobrej
nápad.
Na závěr… Jaký je dosavadní časový
rekord v tradičním pití piva na ex
z tupláku? Máš pro letošek nějakého
favorita? :)
Jelikož absolutní rekord padl ještě za
předchozích organizátorů a navíc mimo
soutěž, tak je to komplikovaný. Nicméně je
to mezi 4 - 6 vteřinama. Favorita už nemám,
mám jedničkovou Fabii.
Díky za rozhovor.

-es45
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GASTRO
Cena za porci zmrzliny

od 26 Kč
Zmrzlinu si můžete koupit ve stánku
před hypermarketem Globus.
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EXPERIMENTÁTOR
KAREL GOTTSTEIN

MUZEUM

Kravské oko na místo čočky, až k takovým experimentům sahal výjimečný ústecký
fotograf a konstruktér nestandardních fotoaparátů Karel Gottstein (1911–1979).
Na probíhající výstavu jeho díla i artefaktů dokumentujících jeho tvorbu se
můžete přijít podívat do Muzea města Ústí nad Labem.
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jim totiž různá jména např. Nataša, Brněnský
drak či ŠúT. Do sbírek jich naši předchůdci
získali osm. „Částečně poodhalíme tajemství
jejich výroby a ukážeme fotoaparáty jejichž
části použil pro své netradiční přístroje“
doplnil kurátor.

Karel Gottstein prožil mládí v Pardubicích,
kde začal fotografovat nejdříve na malý
deskový fotoaparát a později na Rolleicord.
Poprvé vystavoval své fotografie v roce 1943

v Pardubicích. Během války byl totálně
nasazený. Do Ústí nad Labem přišel v roce
1947 a zdejší krajina ho velmi fascinovala.
Do roku 1951 pracoval na ředitelství
pošt. V letech 1952–1971 pracoval jako
inspektor jeviště v ústeckém divadle. Od
mládí se zajímal o fotografování a optiku.
Jeho optické experimenty
vyvrcholily v roce 1958,
kdy sestrojil jednoduchý
fotoaparát
z
brýlové
čočky nazvaný „Přemysl".
Vytvořil nespočet fotografií
neobvyklých
formátů.
Jeho hlavními tématy byly
městské exteriéry, krajina
a architektura. V Pardubicích
získal 1. cenu za snímek
na korespondenční lístek.
Gottstein vydal také dvě
knihy „Pohledy na svět
66 x Bednaflex" a „Staré
Pardubice". Trvalým výstupem dokumentace celoživotního díla Karla Gottsteina pak bude
nová kniha, jejíž vydání muzeum plánuje na
konec tohoto roku.

MUZEUM

„Svými experimenty v oblasti fotografie
byl poměrně populární, vystupoval
opakovaně v Československé televizi, včetně
legendárního pořadu Miroslava Horníčka
Hovory H. Návštěvníci se
mohou podívat i na dobový
záznam,"
poznamenal
k objektu výstavy její
kurátor a fotograf muzea
Jiří Preclík. V expozici se
objevuje řada artefaktů
dokumentujících
jeho
tvorbu. Muzeum ve sbírce
schraňuje desítky fotografií
neobvyklých formátů z jeho produkce, včetně výsledků pokusů
s kravským okem a původní výstavy z roku
1970 „99xBednaflex". Kuriozitou jsou pak
unikátní fotoaparáty „bednaflexy" sestavené
Karlem Gottsteinem. „Z jeho strojopisu,
rozhovorů i televizních vystoupení máme
zprávu o minimálně 25 exemplářích. Dával

-Text a reportážní foto: Jiří Preclík,
kurátor výstavy61

KŘÍŽEM KRÁŽEM

Poutní procesí
k sv. Maří Magdaleně

23. 7. 2022
Muzeum v přírodě Zubrnice
Zubrnice čp. 74, 400 02
Ústí nad Labem
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9:00—16:00
www.nmvp.cz/zubrnice
muzeumzubrnice@nmvp.cz
#muzeumvprirodezubrnice
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HIPOTERAPIE
Hipoterapie je jednou
z nejpřirozenějších
léčebných metod.
Základem hipoterapie je především
výjimečný pohyb koně.
Krok koně se promítá do trojrozměrného
pohybu koňského hřbetu, který se stává
pro terapii jedinečnou balanční
plochou.

Neučíme pohyb,
učíme vnímání
pohybu!
Fyziologický pohyb se tak
lépe učí a snáze pamatuje.
Lze jej využít pro funkci
pohybového aparátu.
Březiny 197, 405 02 Děčín 27
605 288 613 | hipo@rekoma.cz
www.rekoma.cz

67

SPORT

SPORT

PÁDLUJ
NA LABI Z ÚSTÍ
Největší česká řeka (bráno na kilometry k moři - 1 165 km) je vodácky stále
neobjevená. A tak když se řekne „Labe“ nikdo si asi hned nepředstaví pádlování
v kanoi v Ústí nad Labem, na řece, kterou máme před domem.
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Kdo je zvyklý na klidné toky jakým je třeba
Vltava, přijde
si tady na své.
Obrovským bonusem je řeka bez lidí, určitě
budete pádlovat sami a užijete
si jen občasné pozdravení
s ostaními vodáky, kteří
Labe objevují čím dál víc.
Labe je při vyplutí
z Ústí výletní vodou vlnící
se údolím mezi zelenými kopci Českého
středohoří. Je pravdou, že po obou březích
vede silnice i železnice, ale z hladiny je vnímáte
minimálně a nekazí
vám rozhodně ráz
plavby. První zastávka
na občerstvení je
v Marině ve Valtířově.
Další občerstvení na
vás čeká ve Velkém
Březně v restauraci
Tivoli u přívozu na
cyklostezce.
Labe
pod Ústím nabízí
vodákům už hodně
zastávek, a tak další je možno si udělat
v Malém Březně v bufetu na cyklostezce.
Když jsme se dostatečně najedli a napojili,
pokračujeme po proudu směrem do Děčína.

Míjíme Bukovou horu, která se i s vysílačem
tyčí vysoko nad kopce na pravé straně řeky.
Cestou sledujeme hejna volavek popelavých
a když máme štěstí, tak i černé čápy. Není
výjimkou v rákosí u břehu zahlédnout i bobry.
Břehy jsou tu opravdu živé a je na co koukat.
Pomalu se blížíme k nejníže položenému
českému městu Děčínu. Na jeho začátku
projedeme kolem téměř utichlých loděnic
a stále živých průmyslových areálů a otevře
se nám pohled na děčínský zámek, který se
impozantně tyčí nad městem. Naším cílem
je nový most v Děčíně, u kterého se dobře
vystupuje a v přilehlém Kempu v Děčíně se
můžete za plavbu odměnit místním pivem,
které se jmenuje stylově Kapitán. Z kempu
jsme za 10 minut na vlakovém nádraží
abychom se vydali vlakem zpět do Ústí nad
Labem.
Kdo nevlastní loď může si na výlet půjčit
kanoe anebo rafty v Active Pointu Děčín
www.active-point.cz s přistavením k Mariánskému mostu. Kdo má rád výlety
akčnější, může si půjčit i kolo a po

SPORT

A přece tu najdete parádní vodu s velmi
rozmanitou krajinou. Pro splutí Labe volíme
start v Ústí nad Labem u Mariánského mostu.
Nad zdymadly je řeka regulovaná, ale pod
nimi svižně teče až 8 kilometrů za hodinu.
Řeka tu neskýtá žádné nebezpečné jezy
a často obávaná lodní doprava utichla, a tak
když potkáváme na naší cestě loď, je to spíše
v kategorii „zpestření dne“. Labe se proměňuje z dopravní trasy na rekreační řeku.

cyklostezce do Ústí dojet a splavit se pak
po produ dolů. O dopravu lodí, pádel a kol
zpět se samozřejmě nestaráte.
-sven69
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PŮJČOVNA
Z
ÁŽITKY
Z
Á Ž aI aktivity
TKY
zážitky
v Ú s t í aaaktivity
okolí
zážitky
on-lineo k o l í
v Ú OsbjetdBnoáívoekjtneoa
w
Objednávejte on-line
Book now

REZERVUJ
REZERVUJ
a pojEĎ
a pojEĎ

s námi
s námi
SLEVA

10 %
NASLEVA
PŘÍŠTĚ

10 %
SPORT

NA PŘÍŠTĚ

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

71

TIP NA VÝLET

POSLEDNÍ
INDIÁNSKÉ
VÁLKY 2022

ZÁBAVA

Velkolepá akce se odehraje v sobotu 9. července na louce poblíž
Března u Chomutova. Indiánské kmeny zde svedou bitvu s americkou
armádou, a to v rámci již 12. dílu Posledních indiánských válek. Velitelem vojenské
kavalerie nebude nikdo jiný, než G.A. Custer v podání herce Václava Vydry.
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Představte si, že se nacházíte na pláních
pod Horami Velkého rohu u pevnosti Fort
Phil Kearny na Bozemanově stezce ve Wyomingu v létě roku 1867, půl roku po tzv.
Fettermanově masakru. Většina kmenů
jižních plání chce uzavřít nové smlouvy
s vládou US a odejít do rezervací. Naopak
kmeny severních plání, zejména Lakotové,
severní Šajeni a severní Arapahové, uznávající jako svého vůdce náčelníka Rudého
oblaka, podmiňují uzavření nové smlouvy
odchodem armády z indiánských území
a zrušení vojenských pevností. Podporu mají
v kongresu US, který chce s indiány jednat.
Velení armády v čele s generály Grantem,
Shermanem a Sheridanem je rozhodně
proti. Neustále se opakují vzájemné útoky
z obou stran. Pořádek má zjednat nový velící
generál Hancock, velitelem jeho jízdy je
plukovník Custer. Velitelem pevnosti je plukovník Wessels…

Pokud jste fanoušky westernů, pak si nenechte tuto celodenní akci s názvem Bitva
u Fort Phil Kearny 1867 ujít. Začátek je
v 10:00, konec je plánován na 21:00. Jedná
se o rekonstrukci skutečných historických
událostí. Kromě hlavního programu
v podobě hodinové bitvy na návštěvníky
čeká také bohatý doprovodný program
- například výstava zbraní a artefaktů
s výkladem, vrh kopím a střelba z luku,
ukázky čištění kůží, vaření, prohlídka teepee
a další. Nahlédnout bude možné do indiánské vesničky i do tábořiště osadníků
a vojáků v pevnosti, v podobě, jakou diváci
dosud ještě neviděli. Samozřejmostí budou
také stánky s občerstvením. Tato akce je největší svého druhu v České republice, takže si
ji rozhodně nenechte ujít :).
Více info najdete na www.8kavalerie.cz.

ZÁBAVA

Osobně výlety testujeme
a hledáme pro vás ty nejlepší!
OSVĚŽENÍ V PŘEHRADĚ NECHRANICE

Pokud bude horko, můžete se během dne zajet osvěžit na blízkou
přehradu Nechranice. Jedná se o vodní dílo na řece Ohři s několika
kempy a pěknými místy ke koupání.
73

ZÁBAVA

Nedaleko Roztok u Prahy se nachází ...(TAJENKA), kde se nachází zbytky nejstaršího
kamenného kostela u nás a také rotunda zasvěcená sv. Klimentovi. Traduje se,
že zde vládnul Bořivoj, než přemístil sídlo na Vyšehrad.
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PŘÍLOHA DOMOVNÍČEK

OTOČTE ENTER

NÁSLEDUJE
ZÁBAVA

CAU

ZOO JE PRO ME ŠÍLENE
DEPRESIVNÍ MÍSTO
VŠUDE ZVÍRATA
V KLECÍCH...
LVI, MEDVEDI,
OPICE, KACHNY

CERNÁ KACHNA: VÝLET DO ZOO

JSEM REDITEL ZOO.
JAK SE VÁM U NÁS
LÍBILO?

TO JE
OMYL. JDU
JEN KOLEM

KACHNY
???

Píše: Joky
Kreslí: Igor

