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Vážení čtenáři,  
věřím, že i v žhavých srpnových dnech 
hraje hudba ve vašich životech význam- 
nou roli.  Koná se řada festivalů, koncertů, 
vystoupení rozmanitých hudebních sou-
borů i jednotlivců. V Ústí a v jeho okolí 
však můžete potkat  padesátku mladých 
lidí, kteří v prázdninových dnech zpívají 
jen sami sobě a opakují pět, šest  dlouhých 
a divných melodií stále 
dokola, čímž znervózňují 
své příbuzné a známé. 
Pokud budete číst dál, 
dozvíte se o nich víc.   

U nás, na katedře hudeb-
ní výchovy ústecké Pe- 
dagogické fakulty UJEP, 
působí několik vokálních 
souborů. Jejich činnost 
tvoří jeden z pilířů hudeb-
ního vzdělávání budoucích 
učitelů i sbormistrů. Avšak 
omezení související s epi-
demií udělila v posledních 
dvou letech sborovému zpěvu  tvrdý direkt. 
Činnost našich těles byla na dlouhou dobu 
přerušena, koncertní život se zastavil úplně. 
Teprve letošní jaro  přineslo  očekávanou 
změnu. Soubory začaly konečně pravidelně 
zkoušet  a   vystupovat na koncertech. 

Sbormistři  však stále řešili několik problémů. 
Jak zpěváky motivovat k pravidelné účasti na 
zkouškách? Jak je aktivizovat? Jaké metody 
práce po dlouhé nečinnosti zvolit? Renesance 

skladeb, které byly do roku 2019 nastudovány 
a s úspěchem provedeny  doma i v zahraničí, 
byla často bolestivá, nácvik nových děl větši-
nou pomalý, docházka na zkoušky bídná.  

V březnu se naštěstí zničehonic objevila 
nabídka, která uvedené problémy vyřešila. 
Všechny sbory UJEP (Chorea academica, 
Nona i Dívčí komorní sbor) obdržely pozvání 

na sborový festival do 
Španělska, který se koná 
v září. Soutěžní klání se 
stalo výraznou motivací, 
na vyhlášeném barce-
lonském festivalu sbory 
čeká evropská i asijská 
konkurence, navíc budou 
sbory soupeřit i mezi se-
bou. Na konci prázdnin 
proběhnou poslední zkou- 
šky, soustředění a několik 
menších vystoupení. A pak 
již vzhůru nebo možná spíš 
dolů,  do Katalánska.  

Milí čtenáři, pokud tedy v srpnu potkáte ně-
koho, kdo si na ulici či v obchodě brouká po-
divně znějící song, nepovažujte jej za šílence. 
Jen se na něj prosím usmějte.  Zřejmě je 
studentem UJEP a  připravuje se na festival ve 
Španělsku.  Vlastně usmějme se na každého, 
kdo si zpívá. Mějme radost, že se zpěv zase 
vrátil tam, kam patří. Mezi lidi.  

Jiří Holubec
katedra hudební výchovy PF UJEP

J E D I N Ý  Ú S T E C K Ý  O R I G I N Á L
J I Ž  O D  R O K U  2 0 1 4

S R P N O V Ý  Ú V O D N Í K



Populární zpěvák a držitel Zlatého Slavíka Marek Ztracený se chystá do Ústí nad 
Labem v rámci své Tour de Léto 2022, a to 13.8., kdy v\stoupí v Letním kině. 
Nečekejte však jen klasický koncert, ale hosty, muzikou a zábavou nabitou show. 

MAREK ZTRACENÝ 
PŘIVEZE DO ÚSTÍ 
NABITOU SHOW 
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Loňský premiérový ročník letní koncertní  
a zážitkové šňůry Marka Ztraceného se mohl 
zčásti jevit i jako nouzový plán pro covidové 
prázdniny. Letos se však "Tour de Léto" vrátila 
a doposud každý odehraný koncert byl skvělou 
show, kterou si diváci nesmírně užili. O zájmu 
o akci svědčí i to, že mnohé koncerty jsou 
vyprodané nebo z drtivé většiny naplněné. 

Může za to i fakt, že Marek pojal svou tour jako 
velkou odpolední show nabitou hosty, přičemž 
samotný koncert je třešničkou na dortu. 

Vše začíná oficiálním přivítáním, po kterém 
následuje autogramiáda. Oblíbenou součástí 
je Ztracený Jukebox/Talent, kdy je na místě 
krabička, kam mohou diváci házet tipy na 
písničky od jiných autorů a kapela pak některou 
z nich vylosuje a pokusí se ji zahrát. Jedná se  
o velmi zábavnou improvizaci, kterou ale 
Marek a jeho kapela zvládají na jedničku.

Prvním hostem celého večera bude Roman 
Staša, který se proslavil jako vítěz kuchařské 
soutěže Masterchef Česko na TV Nova. Na 
podiu vystoupí se svým kuchařským uměním, 
a to za doprovodu Marka Ztraceného. 
Například v Olomouci oba předvedli opravdu 
zábavou show, když společně připravovali 
krevety.

Dalším hostem bude zpěvačka Martina 
Pártlová. Svůj charakteristicky nakřáplý hlas 
předvádí prostřednictvím hitů jako je Rollin In 
The Deep od Adel, Use Somebody, v písních 
od skupiny Čechomor, se kterou vystupuje 
nebo ve slavné předělávce hitu Empire State 
Of Mind - “Ostrava”. Oba zpěváci pak vystupují 
i spolu, za poslech určitě stojí například píseň 

O pravdě. Martina 
Pártlová má dokonce 
od Marka Ztraceného 
vlastní píseň “Bolím”, 
kterou pro ni před lety 
napsal. 

A aby se zábava ještě 
více rozpumpovala, 
po těchto skvělých 
hostech obvykle 
přichází oblíbený český 
bavič Richard Genzer, 
kterého všichni známe 
především jako Géňu. 
Co předvede Géňa na 

pódiu, to dopředu asi nikdo netuší. Tanec, 
zpěv, stand up? Těžko říct, ale jisté je to, že to 
bude velká legrace. 

Poté bude následovat autogramiáda ve 
VIP prostoru a po 20. hodině už začne 
samotný koncert. I když současná vlna 
masové popularity trvá už několik let, zatím 
to nevypadá, že by Ztraceného koncertní 
jiskra uhasínala. Z pódia stále tryská energie 
zapáleného muzikanta, který miluje 
publikum a publikum zase jeho. Novinkou, 
kterou kapela hraje v rámci tour poprvé 
naživo, je píseň Originál. „Hrozně nás baví 
hrát tuhle novou písničku živě”, uvedl Marek 
na svém Facebooku. No a když budete mít 
štěstí, můžete se stát fanynkou, kterou Marek 
vyzve na podium ke společnému tanci, jako to 
během tour už několikrát udělal.  

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

WWW.TMLG.LU

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

Naším cílem je
SPOKOJENÝ ZAMĚSTNANEC

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

Možná už jste slyšeli o tom, že herec Brad Pitt uvažuje o ukončení své kariéry 
a hereckém důchodu. Ten by podle jeho nedávného rozhovoru pro magazín 
Gentlemen's Quarterly mohl začít už letos. O to víc je třeba si užít filmy, ve kterých 
se herec objeví. Jedním z nich je i novinka Bullet Train.

BULLET TRAIN 
PREMIÉRA

4.8.

PŘESNÉ ČASY A DATA PROJEKCÍ: 
WWW.CINEMACITY.CZ
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Brad Pitt se společně s herci jako je Joey King, 
Logan Lerman a dalšími objeví v novém 127 
minut trvajícím akčním thrilleru Davida 

Leitha Bullet Train. Režisér filmu David 
Leitch, který je také známý jako spolurežisér 
Johna Wicka, dal dokupy pětici nejlepších 
zabijáků na světě. Ti nemají stejný úkol  
a rychle jim dojde, že je 
jejich mise donutí změřit 
vzájemně síly a zjistit, 
kdo z nich je doopravdy 
nejlepší. Bullet Train 
by měl disponovat  
i jistými vypravěčskými 
kvalitami vzhledem 
k opoře v knižní 
předloze japonského 
autora Kōtarō Isaky. 
Je pravdou, že film se 
zjevně od svého předobrazu v mnohém 
liší. Jak ale tahle japonská jízda dopadne 
se dozvíme už brzy. Brad Pitt zde ztvární 
nájemného zabijáka Berušku (Ladybug), 
který je odhodlán vykonávat svou práci 
mírumilovně, jelikož se mu spousta 

předchozích kšeftů vymkla z rukou a smůla 
se mu lepí na paty. Osud má nicméně jiné 
plány, protože Beruška se při své nejnovější 
misi v nejrychlejším vlaku světa dostane do 
křížku se smrtícími protivníky. Jejich cíle jsou 
vzájemně propojené a zároveň protichůdné. 
Konec trati je pouze začátkem nepřetržité 
divoké a vzrušující jízdy napříč moderním 
Japonskem. 

Brad Pitt bude muset ve své roli nájemného 
vraha ve vlaku vymyslet řadu mazaných 
způsobů, jak své konkurenty-zabijáky 
odstavit kreativními zbraněmi a útoky. 
„Konec trati je pouze začátkem nepřetržité 
divoké a vzrušující jízdy napříč moderním 
Japonskem,“ uvedl distributor filmu. O zá- 

bavu se nebude starat pouze samotný 
Pitt, ale také parta hvězdných tváří v čele 
s Aaronem Taylorem-Johnsonem, Joeym 
Kingem, Andrewem Kojim či Sandrou 
Bullock. Ve filmu se dokonce objeví i známý 
latino interpret Bad Bunny.                           -red
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SRPNOVÉ PREMIÉRY V KINĚ
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Martin Hofmann, Jitka Čvančarová, Anna Polívková, 
Jiří Vyorálek a Kristina Svarinská v hlavních rolích 
představují bývalé nebo současné partnery. Minulé 
páry spolu z předešlých vztahů mají děti a střídavě 
se o ně starají se svými novými partnery. Jedním 
z úkolů pro všechny je pak najít nového chlapa 
postavě Anny Polívkové, která během partnerského 
střídání zůstala na ocet.

STŘÍDAVKA

Příběh Jana Kollera se řadí mezi světový unikát. 
Spoustu prestižních zahraničních serverů se 
mu v minulosti věnovalo a shodly se na tom, že 
story “Českého Honzy“ je skutečnou pohádkou. 
Sympatický obr totiž celé dětství, mládí a začátek 
plnoletosti nastupoval za amatérské kluby na 
vesnické úrovni.

JAN KOLLER: PŘÍBĚH 
OBYČEJNÉHO KLUKA

PREMIÉRA 4.8.

PREMIÉRA 11.8.



PŘESNÉ ČASY A DATA PROJEKCÍ: 
WWW.CINEMACITY.CZ
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Mia je dvanáctiletý sirotek. Žije v ulicích středověkého města, kde zná každý kout 
a které ji svým způsobem patří. S vrabčím hnízdem na hlavě a trochu umouněná je ale 
Mia samostatné, velmi vynalézavé a protřelé děvče. Má tři ochočené lasičky a společně 
tvoří nerozlučnou partu, která se živí krádežemi jídla. Ideálním místem pro výpravy za 
dobrým jídlem stejně jako za lumpárnami je místní hrad, kde je ovšem vždy potřeba 
ošálit stráže a využít svůj talent pro akrobacii na maximum. Jednoho pěkného dne prchá 
Mia před strážemi a narychlo se převlékne do princeznovských šatů. V tu samou chvíli 
místní zlovolný regent Tristan podstrčí čarovný lektvar korunnímu princi Rolandovi a tím 
ho promění v kočkuře – zvíře, jež je napůl kočkou a napůl kuřetem. Mia vše vidí a v ten 
okamžik naberou události a Miin život nečekaný spád.

PRINCEZNA 
REBELKA

PREMIÉRA

18.8.



ARVÉD
Vojtěch Mašek přichází s novým psychologicko-mysteriózním dramatem, které nejen 
režíroval, ale sám se i podílel na scénáři spolu s Janem Poláčkem. Rozporuplnou 
hlavní postavou fi lmu je Jiří Arvéd Smíchovský, známý okultista, hermetik 
a mimořádně inteligentní člověk, kolaborant s nacisty a spolupracovník StB. Snímek 
Arvéd vybočuje ze stojatých vod českého historického fi lmu a přináší magicko-
realisticky stylizovaný portrét nejen ústředního hrdiny, ale i doby 40. a 50. let.
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PREMIÉRA

25.8.

PŘESNÉ ČASY A DATA PROJEKCÍ: 
WWW.CINEMACITY.CZ14



Samotný film Arvéd vypráví o tom, kam až 
jsme schopni zajít, abychom dosáhli svého 
cíle. Jiří Arvéd Smíchovský byl ochoten 
jít až k hranicím samotného pekla. Život 
a smrt Jiřího Arvéda Smíchovského jsou 
dodnes obestřeny mnoha tajemstvími. Za 
války jako nacistický konfident zachránil 
před koncentračním tá-
borem Štěpána Plačka. 
Po válce se jejich role 
otáčí, Plaček splácí 
dluh a zařídí, že soud 
za spolupráci s nacisty 
nepožaduje pro Arvéda 
smrt, ale odsuzuje jej 
pouze na doživotí. Tím 
však vzájemné služby 
nekončí. Plaček jako 
vyšetřovatel státní bez- 
pečnosti využívá Arvéda 
ke svým cílům, k usvěd-
čování nepohodlných osob. Za jeho služby 
mu oplácí výhodami prominentního vězně 
a především Arvédovou největší drogou 
– vzácnými okultistickými knihami ze 
zkonfiskovaných knihoven. Arvéd a Plaček 
rozehrávají šachovou partii. Hra o duši 
vstupuje do finále.

Ve filmu se objeví řada skvělých herců, jejich 
výběr a obsazení popisuje Vojtěch Mašek: 
„Od začátku jsem věděl, že Arvéd je Michal 
Kern. Shodou okolností jsem se v době, kdy 
jsem s ním připravoval divadelní představení 

Mimo zápis, začal také zabývat myšlenkami 
na film o Arvédovi. Jsem velmi rád, že 
nabídky dalších hlavních rolí přijali moji 
oblíbení herci a herečky jako Saša Rašilov, 
Martin Pechlát, Jaroslav Plesl a Vojtěch 
Vodochodský, už při prvních zkouškách a pří- 
pravách potvrdili, že jsou ideální volbou. 

V menších rolích se objeví Ivana Uhlířová, 
Pavlína Štorková, Vojtěch Vondráček a Tomáš 
Kobr. Důležitou součástí hereckého obsazení 
jsou i vynikající slovenští herci Robert Jakab, 
Zvonko Lakčevič nebo Marian Labuda 
ml. v roli bachaře.“ Příběh Jiřího Arvéda 
Smíchovského vyšel knižně v roce 2016 
pod názvem Malostranský ďábel a ihned 
tento portrét jedné z nejrozporuplnějších 
osobností české historie vyvolal velký 
ohlas. Autor knihy, spisovatel Jan Poláček, 
je i spoluscénáristou filmu společně s re-
žisérem snímku - debutujícím Vojtěchem 
Maškem. Filmový příběh se rodil od roku 
2017. Podstatná část natáčení proběhla  
v Praze v ateliérech ve Kbelích, kde filmaři 
pod vedením režiséra Vojtěcha Maška 
a kameramana Dušana Husára natáčeli 
v dekoracích, které jsou na pomezí 
surreálného snu a uvěřitelné skutečnosti. 
Tyto scény tvůrci následně propojili s reál-
nými lokacemi a vytvořili svébytný svět 
hlavního hrdiny Arvéda.

-red-
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AMFITEÁTR V KAMPUSU
UJEP (Pasteurova 1)

OBČERSTVENÍ JE MOŽNÉ ZAKOUPIT V KAVÁRNĚ KAMPUSKA

VÍCE INFORMACÍ NA:
WWW.UJEP.CZ

Program na
srpen

@UJEP.CZ

@UJEPUL

Laskavý film inspirovaný skutečnou událostí 
s úžasným britským humorem

4. 8. 2022 17.30 Vévoda z Wellingtonu 

Film, který všichni známe, ale do letního kina 
prostě patří. Přijďte se pobavit u skvělé komedie

11. 8. 2022 17.30 Ženy v běhu

Film o malíři Vincentu van Goghovi, který byl natočen 
kombinací hraného filmu a animace originálních olejomaleb 
- neuvěřitelný vizuální zážitek

18. 8. 2022 17.30 S láskou Vincent

Tento film vybíráte vy, napište nám, co byste rádi viděli 
a my to zařídíme - své návrhy pošlete na náš FB či Instagram

25. 8. 2022 17.30 Divácká volba
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Již 7. ročník divácky oblíbené Divadelní zahrady se bude konat v termínu 22. - 
27.8. v romantickém lesoparku prvorepublikové Wolfrumovy vily, v současném 
sídle Českého rozhlasu Sever. I letos se bude pod širým nebem hrát divadlo 
a program je jako vždy velice atraktivní.

DIVADELNÍ ZAHRADA 
ČINOHERNÍHO STUDIA

V loňském roce se zde odehrálo představení 
Zkrocení zlé ženy, Býk Ferdinand a další. 
Letos zahájí přehlídku dne 22.8. venkovní 
premiéra nejnovějšího titulu Činoherního 
studia, adaptace stejnojmenného románu 
Josefa Formánka Mluviti pravdu, kterou 
režijně nastudoval Filip Nuckolls. Sám Josef 
Formánek příběhem provází jako vypravěč. 
Inscenace podtrhuje historické zvraty 20. 
století, které hlavní hrdina Bernard Mares 
prožívá.

I letos se pak diváci mohou těšit na 
melancholickou  komedii Najal jsem si vraha, 
divadelní adaptaci slavného fi lmu fi nského 
režiséra Aki Kaurismäkiho, která se odehraje 
v úterý 23.8. Kaurismäkiho hrdinové jsou 
v pravém slova smyslu nehrdiny všedního 
dne: neokázalí, naprosto obyčejní, na první 
pohled nezajímaví. Jenže zdání klame. Ve 
skutečnosti berou svůj život naprosto vážně, 
a pokud se k něčemu rozhodnou, jsou ve 
svém jednání urputně důslední.
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Ve středu 24.8. přijdou na řadu Pábitelé - 
lehkonohá koláž obrazů a zápisků Bohumila 
Hrabala, v níž se proplétá raná humoreska 
o tlupě pojišťováků na lovu, s pozdní 
melancholií bilancujícího autora. Koláž se 
mění v konfrontáž. Zve nás do hospody, 
která je alfou i omegou Hrabalovy tvorby. 
Zve nás do divadla na pivo, párek a pábení 
všeho druhu.

Shakespearův Sen noci svatojánské, jeho 
patrně nejhranější veselohra, najde své 
místo na festivalu ve čtvrtek 25. 8.. Patrně 
nejsvéráznější titul  letošní edice Divadelní 
zahrady, nekompromisní komedie Harila 
aneb Čtyři z punku a pes, vás pobaví 
v pátek 26. 8. „Nejdrsnější a současně 

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

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

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

představení na webu Činoherního studia 
(www.cinoherak.cz) a také na sociálních 
sítích Činoherního studia.

 -red, čs-
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Kdo někdy navštívil jarmark, slavnosti nebo další podobné akce na severu Čech, 
určitě potkal také Sváťu, Alenku a jejich loutky. Manželé Horváthovi provozují 
dividlo s láskou už 25 let a jejich představení jsou vždy plná usměvavých tváří 
nejen dětí, ale i dospělých. Pohádky máme jednoduše rádi všichni. Se Sváťou 
a Alenkou jsme si popovídali o loutkách, pohádkách i loutkové scéně jako takové. 

SVÁŤOVO DIVIDLO: 

NEJLEPŠÍ JE 
DĚTSKÝ SMÍCH
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Jak a kdy vzniklo Sváťovo dividlo?
Vzniklo v roce 1997 a vzniklo proto, že jsme 
měli malé dcerky, kterým jsme začali vyrábět 
malé loutky a hrát jim divadlo. Tenkrát jsme 
bydleli v Bílých Karpatech v malé vesničce 
Jestřabí a má starší dcera tam chodila do 
školky. Tak jsme se jednou rozhodli, že 
tam přijde celá školka a zahrajeme dětem 
pohádku. Vyrobili jsme si s manželkou 
Alenkou loutky, děti přišly a tehdy proběhlo 
první představení. Pak jsme se odstěhovali 
kvůli mé nemoci do Litoměřic a vznikla 

otázka „co bude dál?” a já jsem řekl: Alenko, 
zkusíme hrát divadlo. 
A tak v roce 1998 vznikl klub ochotníků 
a přátel divadla a od té doby hrajeme všude 
možně. 

Jaké pohádky dětem hrajete? Vymýšlíte 
i vlastní příběhy?
Hrajeme s 60 cm vysokými  marionetami, 
které nám vyrábí výborní řezbáři. Pan Pešán 
z Mnichova Hradiště a pan Havelka z Českého 
Dubu. Přetváříme známé klasické pohádky, 



máme jenom jednu pohádku vlastní – 
Anežka a dráček Kulihrášek. Jinak všechny 
známé pohádky máme převyprávěné, máme 
k nim svoje písničky a hrajeme například 
Karkulku, Prasátka, Kůzlátka a další známé 
pohádky.

Co Vás na hraní pro děti 
nejvíce baví?
Nejvíce mě baví vyprávět 
pohádky, protože nejsem ani 
loutkář, ale spíše pohádkář. 
Baví mě, jak děti reagují, jak 
vnímají příběh.  A také mě 
baví jejich úsměvy.

Jakou pohádku hrajete nej-
raději?
Já mám nejraději pohádku  
O koblížkovi. A moje žena 
Alenka má ráda pohádku O pejskovi a kočičce.

K dividlu samozřejmě patří nejen loutky, 
ale také pohádkové kulisy. Vyrábíte si je 
sami?
Na začátku jsme si vše vyráběli sami, jak 
loutky, tak i kulisy. Pak už jsme začali hrát 
více a více, a proto jsme si nechali loutky  
a kulisy vyrábět od našich známých 
kamarádů, pana Pešána a pana Havelky, 
které jsem již zmínil. 

Lze si od Vás nějaké loutky i zakoupit?
Lze, protože my s Alenkou vyrábíme loutky 
malé, které prodáváme při pohádkách, 
máme i e-shop a také máme galerii loutek 
v Litoměřicích, kde si můžete koupit naše 
malé dřevěné loutečky. 

Před několika lety bylo české loutkářství 
zapsáno na seznam UNESCO. Jak se 
vůbec daří současné loutkoherecké 
scéně? 
Myslíme si, že loutkové divadlo v Čechách 
i na Moravě žije. Protože co se tak různě 

bavím s loutkovými soubory, tak rodiče  
s dětmi na pohádky chodí. Všude je plno.  
V Praze nikde neseženete lístek - v Minoru 
ani v divadle Říše loutek. My máme plno 
pořád. Vlastně, koho jsem potkal a kdo 

hraje, tak mi všichni říkají to samé - že mají 
také plno. 

Před nedávnem jste se Sváťovým 
dividlem vystupovali ve španělském 
Madridu. U jaké příležitosti?
No, to bylo krásné představení. V Madridu 
je česká škola, kde ženy, co si vzaly Španěly, 
založily českou školu a  u příležitostí 10. 
výročí nás pozvaly. My jsme jim tam udělali 
krásnou pohádku a přivezli jsme i naše 
loutky, takže diváci měli i pěknou výstavu 
loutek a bylo to velmi povedené. 

Kde najdeme Vaši Galerii marionet?  
A jaké loutky v ní můžeme vidět?
Galerii marionet provozujeme s Alenkou 
už 12 let a můžete jí najít v gotické věži  
v Litoměřicích. Je to součást Litoměřických 
hradeb. A 12 let už tam máme naše sbírky. 
Lze tam nalézt vše co znáte – čerty, princezny, 
prince, kašpárky… Přijďte, rádi se podíváte, 
protože tam uvidíte něco, co jste nikdy nikde 
v životě neviděli.

-es-
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Dne 26.8. se na nádvoří zámku v rámci Teplického muzikálového léta odehraje 
koncertní verze muzikálu Kleopatra s Marianem Vojtkem a Kamilou Nývltovou 
v hlavní roli. Ojedinělé koncertní provedení určitě bude stát za to, o čemž svědčí 
i momentálně téměř vyprodané hlediště. 

KLEOPATRA 
NA NÁDVOŘÍ ZÁMKU

Koncertní verze českého muzikálu pojednává 
o životě Kleopatry VII., poslední egyptské 
panovnice. Původní český muzikál byl poprvé 
uveden už v únoru roku 2002 a od té doby má 
díky divácké oblibě stále nová nastudování. 
V roli Kleopatry se vystřídalo několik zná-
mých zpěvaček, například Monika Abso-
lonová, Ilona Csáková, Bára Basiková a další. 
Rolí Caesara naopak prošel Jiří Helekal, 
Martin Pošta, Daniel Hůlka nebo Patrick Tenev. 
Současní představitelé - Kamila Nývltová 
a Marian Vojtko - patří k ustáleným dvojicím. 
Kleopatra je bystrá, dvacetiletá dívka, jež touží 
po moci. Navíc pragmaticky chápe, že pasivita 
by jí mohla stát život – brzy by se stala bratrovi 

na trůně nepohodlnou. Hraje tedy vabank 
a nechá se tajně dopravit před Caesara, 
zabalená v drahocenném koberci. Caesar 
se necítí uražen, ba nalézá v dívce zalíbení 
pro její okouzlující výřečnost, duchaplnost 
a neskromné cíle. Ptolemaios, vedený 
Ponthinem cítí, že sestra Kleopatra usiluje 
o trůn. Napadne proto Římany a prohrává, 
čímž završí svůj krátký úděl panovníka. 
Mezi Caesarem a Kleopatrou vzplane láska. 
Autorem hudby k muzikálu je Michal David 
a režisérem Filip Renč. Účinkují: Marian 
Vojtko, Kamila Nývltová, Linda Finková, Josef 
Vágner, Petr Ryšavý + čtyřčlenná taneční 
company.                                                          -es-
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12.10. - 19.00
7 PÁDŮ HONZY DĚDKA

populární televizní talk show

Vstupenky již v prodeji.
Krušnohorské divadlo Teplice - Velký sál

MŮŽETE SE TĚŠIT

14.9. - 19.00
HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE

JIŘINA BOHDALOVÁ A DAVID KRAUS 

Vstupenky již v prodeji.
Dům kultury Teplice - Estrádní sál

Rezervace vstupenek • www.dkteplice.cz • tel.: 417 515 940

Vstupenky již v prodeji.
Vnitřní nádvoří Regionálního muzea Teplice

3.9. - 20.00
SPOLEČENSTVO VLASTNÍKŮ

součást open festivalu Divadlo na zámku

27.9. - 19.00
LORDI

Švandovo divadlo

Vstupenky již v prodeji.
Krušnohorské divadlo Teplice - Velký sál
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ÚSTÍ
AKCÍ

Série hudebních představení, workshopů, fi lmových promítání a dalších 
akcí bude probíhat po celé léto před Kinem Hraničář. 

HRANIČÁŘ: CELÝ LÉTO NA ULICI 

Open air festival u příležitosti 
13. narozenin Café Max. Vystoupí 
Markéta Chladová & Vinterfellas, 
EN.DRU a DJ Jirka Imlauf.

CAFÉ MAX NA ULICI
13 LET POD VANOU

6.8.

Těšte se na doprovodný 
program po celý den.

LETNÍ BIJÁK

20.8. / MĚSTSKÉ SADY

Herecký koncert
Jiří Lábus - americké povídky a básně

Emil Viklický - autor hudby, klavír

HUDEBNÍ SETKÁNÍ 

10.8.
ZÁMEK VELKÉ BŘEZNO 

3.8. – 26.8.
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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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PPáátteekk 22..99 ..22002222 1100::0000--2211::0000

Slavnosti vína a burčáku s prodejem a ocHutnávkou,

za účasti českých a moravských vinařů.

Vstupné zdarma
Pořadatel ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o., pořadatel výstavy „Vinařské Litoměřice“ www.ortopedicke-centrum.cz

222.
hudební produkce: cimbálová muzika Slovácko

vv ÚÚssttíí nnaadd LLaabbeemm,, vv kkrraajjii ddoobbrrééhhoo vvíínnaa..

AATTRRIIUUMM MMAAGGIISSTTRRÁÁTTUU MMĚĚSSTTAA ÚÚSSTTÍÍ NNAADD LLAABBEEMM

Slavnosti vína a burčáku se konají pod záštitou primátora města Ústí nad Labem
PhDr. Ing. Petra Nedvědického a starostky Městského obvodu Ústí nad Labem -

město Mgr. Hany Štrymplové, za podpory města Ústí nad Labem, Městského 
obvodu Ústí nad Labem - město, Vinařského fondu a Cechu českých vinařů.

1122..
PPáátteekk 22..99 ..22002222 1100::0000--2211::0000

Slavnosti vína a burčáku s prodejem a ocHutnávkou,

za účasti českých a moravských vinařů.

Vstupné zdarma
Pořadatel ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o., pořadatel výstavy „Vinařské Litoměřice“ www.ortopedicke-centrum.cz

hudební produkce: cimbálová muzika Slovácko

vv ÚÚssttíí nnaadd LLaabbeemm,, vv kkrraajjii ddoobbrrééhhoo vvíínnaa..

AATTRRIIUUMM MMAAGGIISSTTRRÁÁTTUU MMĚĚSSTTAA ÚÚSSTTÍÍ NNAADD LLAABBEEMM

Slavnosti vína a burčáku se konají pod záštitou primátora města Ústí nad Labem
PhDr. Ing. Petra Nedvědického a starostky Městského obvodu Ústí nad Labem -

město Mgr. Hany Štrymplové, za podpory města Ústí nad Labem, Městského 
obvodu Ústí nad Labem - město, Vinařského fondu a Cechu českých vinařů.

1122..
PPáátteekk 22..99 ..22002222 1100::0000--2211::0000

Slavnosti vína a burčáku s prodejem a ocHutnávkou,

za účasti českých a moravských vinařů.

Vstupné zdarma
Pořadatel ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o., pořadatel výstavy „Vinařské Litoměřice“ www.ortopedicke-centrum.cz

hudební produkce: cimbálová muzika Slovácko

vv ÚÚssttíí nnaadd LLaabbeemm,, vv kkrraajjii ddoobbrrééhhoo vvíínnaa..

AATTRRIIUUMM MMAAGGIISSTTRRÁÁTTUU MMĚĚSSTTAA ÚÚSSTTÍÍ NNAADD LLAABBEEMM

Slavnosti vína a burčáku se konají pod záštitou primátora města Ústí nad Labem
PhDr. Ing. Petra Nedvědického a starostky Městského obvodu Ústí nad Labem -

město Mgr. Hany Štrymplové, za podpory města Ústí nad Labem, Městského 
obvodu Ústí nad Labem - město, Vinařského fondu a Cechu českých vinařů.



Děčínská emo-punková banda DCRadio je tady na severu už dobře známá a svým 
svižným setem nikdy neurazí. Naopak. Tentokrát se kluci objeví v neděli 21.8. na 
Malém Hamburku, kde vystoupí v netradiční sestavě. 

DCRADIO 
NA MALÉM HAMBURKU

Zoidy, Vlčisi, Couro a Pájo -  21.8. se 
s DCRadio ukážete na Malém Hamburku 
v Ústí nad Labem, ale v trochu jiné 
sestavě a v jiném provedení, než jak vás 
známe. Co bude jinak?
Ahoj vážení čtenáři a milovníci kvalitní 
muziky. Nejlepší a nejkvalitnější změnou 
- a možná to někoho překvapí - jsou naše 
slamáky. Nutno dodat, že jsme přibrali 
i světoznámou houslovou virtuózku z horní 
dolní polní slečnu Elišku S. - redaktorku 
zdejšího plátku "jak si uháčkovat kulich". 
Nazkoušeli jsme náš mnohdy punkověji 
laděný repertoár do akustické podoby. 
Zvolnili jsme, někde hodně zjemnili a je 
z toho příjemný semiakustický popík.

Podobný koncert jste odehráli i na dě-
čínském Rogalu DC, jak se vydařil?
Ano, čerstvě za sebou máme Rogalo DC 
a musím jako hlavní slamák říct, povedl 
se velmi. Bylo teda vedro jak cyp, ale 
i přesto se sešlo početné publikum, zpívalo 
se, tleskalo a celý tento projekt je parádní 

oddychovka pro celou rodinu. Za nás krás-
ný společný zážitek.

Jak jste si doposud užili letní koncerty 
a fesťáky?
Letos jsme léto pojali volněji a máme za sebou 
kolem 10 letních akcí. Promítla se lenost, 
nadváha basáka s bubeníkem a vlastně i to, 
že máme v kapele nové ratolesti. Máme pár 
týdnů voraz a pak do toho zase šlápneme.

Co dalšího chystáte v nejbližší době?
Těšíme se na další festivaly, například 3.9. 
Bzukot v Děčíně a podzimní koncerty např. 
19.11. v Ústí nad Labem v Marva klubu. 
Stopro využijeme, že to kytarák Vlčis nevzdal 
a můžeme pokračovat v plnotučné sestavě. 
Určitě využijeme i nově nabytých housliček 
slečny Elišky Střelkové a natočíme čerstvou 
skladbu v kombinaci progres punkrock + 
housle. Říká si to i o klip, pak už jen dobýt 
hitparády, výpověď z práce a vysněnej život 
rockových hvězd. Děkujeme za pozornost, 
podporujte kulturu, humor a dobré jídlo.     -zja-
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XXIII. ročník

www.facebook.com/kyjovsky.festivalVice info na

Kyjov 2 u Krásné Lípy

Kyjovský festiválek

koná se za každého počasí

Ubytování
Kyjov 2

2 u Krásné Lípy
Nechvalně proslulý DJ Standa

so
b

ot
a 

14
.0

0 
 

pátek 20.00  

Změna programu vyhrazena

Punk Rave, Leeds, UK

dance 
music-Lo-Fi,
Hrob

alternative-rock, Liberec

Nový Bor

HC, Česká Lípa

Villnius, Lithuania

Dresden

Vladimír Václavek, Pavel Šmíd, Jacob Růžička

alternative-funk, Karlovy Vary

China Shop Bull
Basement Jazz Crew 
Whowhooz
FLY…
Shoe Cut
La Banda de Contenedor  
The Cubes
Fluggegecheimen
Scream of the lambs

vstup 250 Kč

19. ––––– 20.08.



3. září 2022
VELKÉ ŽERNOSEKY

ŽERNOSECKÉ

WWW.VELKE-ZERNOSEKY.CZ

DĚKUJEME TAKÉ 
OSTATNÍM 

SPONZORŮM

GENERÁLNÍ SPONZOR

No name. Lt • Hlasoplet
• Průvod + historická hudba 
• Timmi White •Timbre music 

• kapela KIKS 
• Dětská scéna 
Divadlo V Pytli 
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209. výročí bitvy u Chlumce, Varvažova 
a Přestanova proběhne na začátku září. 
Hlavní část vzpomínkových akcí proběhne 
v sobotu 3.9. v prostoru Chlumce za Horkou 
- na poli mezi Chlumcem a Žandovem, 
kde bude jak bojiště, tak i vojenské ležení 
otevřené pro veřejnost. 

Vzpomínkové akce začínají již ve čtvrtek 
1.9 a to bitevní ukázkou v Tisé – v pískovco-
vých stěnách, jako připomínka střetu 
mezi rakouskými husary a ustupující 
Francouzskou armádou. V odpoledních 
hodinách je plánovaná bitevní ukázka ve 
Varvažově – jako připomínka druhé bitvy ze 

Slavná Bitva u Chlumce je jednou z nejvýznamnějších bitev s napoleonskou 
armádou na území Čech a jednou z nejkrvavějších bitev té doby. Letos proběhne 
již 209. výročí, které tuto slavnou bitvu připomene. 

209. VÝROČÍ 
BITVY U CHLUMCE
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září 1813. Večer je plánována bitevní ukázka 
ve Velkém Chvojně – připomínka ústupu 
spojenců přes Krušné hory.

Bitvy u Chlumce, Přestanova a Varvažova byly 
vojenskými událostmi války 6. koalice. Tato 
válka se rozhořela v roce 1813 počátečním 
spojenectvím Ruska a Pruska, ke kterému se 
přidala Anglie a Švédsko. Bitva u Chlumce 
se odehrála ve dnech 29. 
a 30. srpna 1813 u obcí 
Chlumec a Přestanov 
v severních Čechách. 
Spojené armády Rakouska, 
Pruska a Ruska v ní porazily 
armádu francouzského 
císaře Napoleona, které 
velel generál Vandamme.

Přes Chlumec prošlo 
mnoho vojenských tažení. 
Oblast kolem Chlumce 
u Ústí nad Labem se 
v historii stala dějištěm řady dalších 
významných bitev. Chlumeckem prošla 
snad všechna válečná tažení do Čech. 
V letech 1004, 1040 a 1126 – bitvy za vlády 
Přemyslovců, husitská tažení a bitva v roce 
1426, tažení různých vojsk v 17. století za 
30leté války a v sedmiletých válkách v 18. 
století, napoleonské války v roce 1813, 
prusko-rakouské střety v roce 1866, ale i 1. 
a 2. světová válka. 

Tato oblast ovšem byla přímým dějištěm 
dvou významných bitev, a to v roce 1126 
a pak v roce 1813.  Bitva u Chlumce se 

odehrála ve dnech 29. 
a 30. srpna 1813 u obcí 
Chlumec, Přestanov, Stra-
dov, Žandov a Telnice. 
Jedná se o jednu z nej-
významnějších bitev s na-
poleonskou armádou na
území Čech a jednu 
z nejkrvavějších bitev té 
doby. 

Kolem Chlumce se bě-
hem dvou dnů postupně 

střetlo okolo 130 000 vojáků. Tato válka 
se rozhořela v roce 1813 počátečním 
spojenectvím Ruska a Pruska, ke kterému 
se přidala Anglie a Švédsko. Napoleonova 
armáda byla poražena. Francouzská a spo-

jenecká vojska zde nasadila více než tři sta 
děl. Během těchto dvou dnů padlo a našlo 
svůj hrob přes 20 000 vojáků. Následné 
potyčky vyvrcholily větší bitvou u Varvažova 
ve dnech 16.-17. září v roce 1813, kdy 
vojska generála H. Colloredo - Mansfelda 
odrazila útok francouzských vojsk vedených 
samotným Císařem Napoleonem I.

-es-
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„Kniha o mně“ stojí česky vepsané tužkou 
na přebalu knihy a uvnitř věnování „Dagmar, 
s milou vzpomínkou na naše dětství v Ústí“ 
signované německy autorkou. „Maminka 
zemřela v roce 2016 a já jsem našla v její po-

zůstalosti knihu, koncept dopisu Isoldě a při-
kládám i fotografi e maminky z té doby a je-
jích rodičů Marie a Rudolfa Panochových 
a také domku č. p. 56 v Habrovanech, kde 
se vše odehrálo,“ poznamenala Iva Mokrá 

Německá spisovatelka Isolde Heyne napsala v roce 2001 román popisující její 
vzpomínky na dětství v závěru 2. světové války. I když postavy dostaly pozměněná 
jména, v jedné z nich se poznala maminka Ivy Mokré z Habrovan, která před 
nedávnem přinesla do muzea důkazy o tom, že onen příběh se opravdu stal. 

„UŽ SI NIKDY NEZAPLAVU 
V SCHICHTOVÝCH LÁZNÍCH“
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při předání osobního exempláře románu 
do muzejních sbírek.  O přátelství Dagmar 
a Isolde se dozvěděla od maminky až 
v dospělosti, když krátce po vydání knihy 
nečekaně přijela autorka do Ústí, aby 
navštívila dávná místa a přátele, na která 
jí psaní oživilo vzpomínky.

Román popisuje příběh 14leté dívky 
Tiny v závěru 2. světové války. Její 
příběh se odehrává částečně na 
Ústecku. Popisuje, jak se vydala po 
prvním náletu na centrum města 
podívat, stojí-li ještě Schichtovy 
lázně, kde si toužila jednou 
zaplavat, 

ale které byly
dlouhodobě uzavře-
né. Na zpáteční cestě 
domů ji v Tovární 
ulici zastihl letecký 
poplach. „Přitiskla se 
k tovární zdi u che-
mičky, skrčila se 
a schovala si hlavu 
mezi kolena. Letadlo 
přeletělo ulici a stří-
lelo proti zdi až z ní 
prskala omítka. Tina 
slyšela křik, neměla 
sílu se otáčet. Před 
ní a za ní dopadaly 
střely,“ vypráví ro-
mán.

To podporuje i vy-
právění Dagmar. „Její maminka se bála 
dalšího náletu, tak hledali v okolí Ústí 
úkryt na vesnici. Až došli do Habrovan, kde 
bydlela moje maminka se svými rodiči. 
Předpokládám, že se jim zželelo stejně staré 
holčičky, a tak se domluvili na přechodném 
pobytu,“ reprodukovala Iva Mokrá. Autorka 
v románu využila motivu přátelství dívek 
z německé a české rodiny ke konfrontaci 

rozdílných pohledů na dobro a zlo ve válce. 

V Habrovanech prožívají druhý nálet na 
Ústí z 19. dubna a i když je domek označen 
jako český a je chráněn před rabováním, 
matky raději dospívající dívky společně 
schovávají pod schody. Po zklidnění situace 
se rodina vrací do svého bytu v Předlicích.
Ovšem už 11. června musí nastoupit 
s bagáží limitovanou 30 kilogramy na oso-
bu do transportu do Německa. „A tak spala 
Tina poslední noc ve své posteli. Už si nikdy 
nezaplavu v Schichtových lázních, napadlo ji 
znovu.“ 

Kontakt obou pro-
tagonistek se přeru-
šil na dlouhých še-
desát let. Isolde se 
s rodinou usadila ve 
východním Němec-
ku v Sasku. V roce 
1979 emigrovala do
Západního Němec-
ka, kde působila 
jako úspěšná spi-
sovatelka a obdržela 
řadu literárních cen. 
„Kniha je velmi pěk-
ně napsaná. Už jsem 
ji přečetla dvakrát. 
Byla to ošklivá doba, 
válka a všechno,“ 
napsala Dagmar au-
torce a zvala ji na 
další návštěvu. Ta už 

se neodehrála. Spisovatelka zemřela v roce 
2009.

„Budu ráda, když tento příběh nezapadne 
a bude třeba příkladem pro sblížení lidí v 
těžkých časech,“ dodala Iva Mokrá. 

-Martin Krsek, redakčně upraveno-

55

M
U

Z
E

U
M

 U
L



56

K
Ř

ÍŽ
E

M
 K

R
Á

Ž
E

M



57

K
Ř

ÍŽ
E

M
 K

R
Á

Ž
E

M



Tvorbu Tomáše Moravce protíná několik 
styčných linií. Ta nejvýraznější by se 
dala definovat jako vize prostorového 
a situačního designu. Moravcovy starší 
projekty souvisejí se změnou veřejného 
prostoru a jeho dispozice, přičemž prostor 
uchopuje pomocí vytvoření nenápadné 
odchylky, která mění jeho vnímání. Veřejný 
prostor pro něj reprezentuje myšlenkovou 
situaci, která je chápána stereotypně ve své 
neměnné funkci a Moravec ji svými zásahy 
dekonstruuje. Formální kód, který Moravec 
nejčastěji používá, je jazykem funkčnosti. 

Jednu ze svých myšlenkových metod 
Tomáš Moravec popisuje jako asociativní 
fyziku. Inspirace přírodními jevy přenáší 
do mírně pozměněných situací, vztahů či 
pozmění činitele. Ať už se jedná o hmotu, 
světlo, či akci, z jednotlivých polí průzkumu 
autor nejčastěji vytváří modelové situace, 
kde do vzájemného vztahu uvádí prvky 
zastupující tu, či onu oblast. Jeho projekty 
tak mají charakter případových studií, které 
komentují aspekty lidského vnímání a vztah 
individua k okolnímu prostoru.

-Dům umění Ústí nad Labem-

Díra je dočasný, zástupný symbol pro chybějící část celku. Díra definuje to,  
co v celkovém prostoru chybí, zviditelňuje kontury absence. Díra vytváří 
dvojznačnou situaci. Narušuje spojitost prostoru, ale ve stejné chvíli podněcuje 
úvahu o jeho celistvém tvaru. V textu by nebyla mezerou, ale spíše pomlčkou, 
spojovníkem. V kontextu města je manifestací nedokončenosti, transformativních 
procesů a jejich destruktivních i imaginativních potenciálů. Díra je chybou, 
otevírající možnost změny. 

TOMÁŠ MORAVEC:  

ZVEDAT PLOCHY?
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Tomáš Moravec
 Zvedat plochy? / Lift Up the Areas?

18. 8.—23. 9. 2022

Otevírací doba
úterý / čtvrtek / pátek 10—18
středa 10—19
sobota 10—16

Dům umění 
Ústí nad Labem
Klíšská 1101/129a
400 96

Informace o výstavě
a doprovodném programu
se dozvíte na www.duul.cz
nebo e–mailem duul@ujep.cz
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Unikátní plavecký závod v Labi vedoucí z Ústí nad Labem do Děčína 
začínal jako zábava několika kamarádů v roce 2008, dnes už se těší i hojné 
mezinárodní účasti. Dálková plavba řekou je atraktivní jak pro plavce, tak 
pro diváky a o zážitky není nouze. To potvrzuje i Tomáš Česnek, organizátor 
a závodník, se kterým jsme si o závodu popovídali. 

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

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

Jak vůbec vznikl nápad uspořádat takový 
závod?
Poprvé se nás sešlo dvanáct. Vymysleli jsme 
to v restauraci U Gastona, která byla dříve 
v basketbalové hale. Jednalo se o partu lidí 
kolem vodního póla a vlastně jsme vůbec 
nevěděli, co od toho čekat. Vůbec jsme 
nevěděli, jak rychle to plavat, jaké tempo 
zvolit, tak jsme si říkali, že to bude v klidu a že 
to nebudeme přehánět. Ale Marek Peterka, 
děčínský triatlonista, tehdy prohlásil: „Mně 
je jedno, jestli budete závodit nebo ne, ale já 
chci bejt první“. Takže od té doby závodíme :). 

Plavaly se podobné závody v Labi už 
někdy v minulosti?
V 80. letech se tu podobné závody plavaly. 
Starší pólisté vzpomínali, že se jednalo 
o mistrovství republiky v ploutvovém pla-
vání pod hlavičkou Svazarmu. Plavalo se  
v květnu jako Maraton vítězství, já jsem  
dokonce vypátral pamětníka. Většinou to 
vyhrával českolipský plavec jménem Šírek, 
který byl nadaný sportovec. Bohužel, zemřel 
ve 30 letech na rakovinu. Před tím ale závod 

šestkrát vyhrál. Na tehdejší časy plavců 
ovšem nemáme šanci dosáhnout, protože 
na jaře teče Labe daleko rychleji. My plaveme 
v období kolem 20. srpna, což odpovídá 
úmrtí lachtana Gastona. Tou dobou je vo-
dy méně a je pomalejší. Nejrychlejší čas 
zaplaval kolega Tomáš Kolegar někdy před 
šesti lety, kdy byla vyšší voda a on byl ve 
skvělé formě. Dostal se na čas 2:34 hodin, 
ale poslední roky se časy pohybují kolem 3 
až 4 hodin. 

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

V jakých kategoriích lze závodit?
Abychom zachovali tradici, tak jednou z ka-
tegorií jsou plavci s ploutvemi. Ale jinak 
máme pouze kategorii ženy a muži. V tom-
to závodě totiž nejde o medaile, ale o to 
překonat sám sebe a uplavat těch 25 km.

Závod se určitě neobejde bez podpory. 
Kdo vám pomáhá, ať už s organizací 
nebo fi nancemi?
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Určitě to je Povodí Labe a Jirka Mach,  firma 
Mikov každoročně věnuje vítězům nože ze 
své produkce. Důležitým sponzorem jsou 
Severočeské vodovody a kanalizace, díky 
jejich čistírnám lze vůbec v Labi plavat. Kluci 
z oddílu vodního póla, děčínští kajakáři  
a samozřejmě Město Děčín. Jinak mezi ceny 
patří také keramické medaile s Gastonem, 
které pro nás vytváří jedna šikovná 
keramička z Mikulášovic. 

Vy sám se účastníte závodu?
Ano, už počtrnácté, nechci vynechat. Závodu 
se vždy účastní spousta fajn lidí, večer se 
sejdeme v kempu, kde je raut a celkově je to 
vždy velice příjemný den. 

Jsou v závodě nějací tradiční favorité?
Určitě, například Tomáš Ludvík, Václav 

Šonka či dvojice českolipských plavců Tomáš  
Kolegar a Michal Spurný. V ploutvích nám 
každoročně “zatápí” Jakub Valníček. Ten 
má na svém kontě i přeplavbu kanálu La 
Manche. Ale těch pokořitelů La Manche se 
každoročně na startu objeví několik.

Jsou na Labi místa, kde je plavání 
náročnější?
Určitě, nejhorší je těchlovický úsek, kde 

to vůbec neteče a je to tam nekonečné. 
Celkově se ale jedná o závod pro chytré 
plavce. Je třeba si hlídat proudnici a najít 
si tu nejrychlejší vodu. Může se tak stát, že 
vedle vás poplave soupeř, nebude se nijak 
zvlášť snažit, a přesto bude rychlejší než vy. 

Mohou si závodníci po cestě odpočinout?
Na bezpečnost plavců a jejich občerstvení 
každoročně dohlíží několik doprovodných 
lodí. Přeci jen startovní pole je někdy i ně-
kolik kilometrů  dlouhé. Takže bez člunů 
bychom se neobešli. Tradicí je účast plavidla 
Povodí Labe se jménem Gaston. 

Co nečekané situace během závodu?
Vloni jsme měli příhodu, kdy vedle Václava 
Šonky plaval bobr. Ten nám po závodě se 
smíchem vyprávěl, že si říkal  “sakra, co je to 

za hnědou čepici” 
a on to byl bobr. 
Myslím, že existuje 
i video, které na-
točila posádka do- 
provodné lodi. 
Jinak standardně 
někdo vždy na-
bourá do bojky, 
což je vždy velká 
šupa. Nikdy jsme 
ale neměli žádný 
úraz nebo větší 
problém. Během 
jednoho z ročníků 
dokonce Oliver 

Tonder (tehdy ve svých 14 letech) zachránil 
na soutoku s Ploučnicí tonoucího se kluka. 
Dostal za to cenu primátora Děčína.

Existují u nás nějaké podobné závody?
Myslím, že tak dlouhý závod v Čechách 
nikdo neorganizuje. Náš závod dokonce 
patří k nejdelším v Evropě. 

Děkuji za rozhovor.                                           -es-
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BĚŽECKÝ ZÁVODPRO CELOU RODINU

REGISTRACE NA TELNICKYKECKY
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TELNICKÝ
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Mediální partneři:

Organizátoři:

Hlavní partneři:

Mediální partneři:

Organizátoři:

Hlavní partneři:

Mediální partneři:

Organizátoři:

Hlavní partneři:

Mediální partneři:

Organizátoři:

Hlavní partneři:
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Trmice – Stadice – Královské pole a zpět

sobota 10. září 2022

Registrace na www.trmickadesitka.cz

9. ročník silničního běhu

Trmická desítka
za Přemyslem Oráčem
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Dejte dětem to nejlepší

PLAVÁNÍ A CVIČENÍ
MIMINEK

PLAVÁNÍ A CVIČENÍ DĚTÍ
od šesti měsíců6M

CVIČENÍ DĚTÍ
od třech měsíců3M

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 
certi�kátem 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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Základem hipoterapie, potažmo hipo-
rehabilitace, 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, 

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 specifi cký 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. 

HIPOTERAPIE: 

KDYŽ KOŇSKÝ HŘBET
LÉČÍ A NAPRAVUJE



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 syn-
dromem a autismem, osobám s myopa-
tií a svalovou dystrofi í, 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 před-
čila. Možná to zní přehnaně,ale zařadila bych
ji do hodin tělesné výchovy ve škole. Děti ba-
ví, osvojily by si zdravé držení těla a v po-
zdějším 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-

www.rekoma.cz

Březiny 197, 405 02 Děčín 27
605 288 613  |  hipo@rekoma.cz

Neučíme pohyb,
učíme vnímání pohybu!



HistoryPark provádí návštěvníky historií člově-
ka. V parku se nachází mnoho zastavení, kde 
se děti dozví o tom, jak dřív lidé žili a zároveň 
si mohou vyzkoušet i pravěké dovednosti. 
Postupně projdete Římským táborem, ob-
dobím neolitu a paleolitu, podíváte se na 
to, jak lidé dříve pěstovali plodiny nebo jak 
vypadá práce archeologa. 

Děti si mohou například na 3D pískovišti 
vymodelovat terén krajiny, zaskotačit v dře-
věném hradu kde najdou i minibludiště, 
vyzkoušet si střelbu z luku, omrknout jámu na 
mamuta, zkusit si, jak se hledají pradávné arte-
fakty včetně podmořské (bazénové) archeolo-
gie, vyrobit si pravěký suvenýr, vyzkoušet si hle-
dačku kovů, nakrmit místní zvířátka, rozdělat 
oheň, vyrobit si vlastní sekeru, nitě z vlny, pec 
a mnoho dalšího. Program zde navíc najdete 
za každého počasí, park je vybaven i mnoha 
zastřešenými atrakcemi.

Jednotlivými zastaveními provázejí zdejší 
průvodci, kteří dětem ukážou, co a jak mají 
dělat a vše jim vysvětlí. K dispozici je pak také 
hřiště na pétanque nebo kroket. Když vám 
po návratu do minulosti vyhládne, můžete 
se občerstvit ve zdejším bistru U mamuta. 
Zde zároveň zakoupíte třeba i špekáčky 
nebo další masové dobroty místního řezníka 
a opéct si je můžete na volně přístupném 
ohništi, kde je k dispozici dostatek dřeva. 
No a pro velké nechybí ani lahvové pivní 
speciály z minipivovaru ve Ctiněvsi. 

Zajímavostí HistoryParku je to, že není doto-
vaný z žádných fondů ani státem. Založila jej 
skupina archeologů, kteří se starají o park 
zapáleně a se srdcem na dlani a je to vidět. 
Parku proto dáváme pět hvězdiček z pěti :)

Více info na www.historypk.cz
-es, zja-72
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Tentokrát jsme pro vás vyzkoušeli velice zdařilý archeopark 
v Ledčicích pod Řípem. Vrátili jsme se do dětských let a i naši dětští 
inspektoři odcházeli nadšení. History Park se nachází v okrese Mělník a nabízí 
hravou i poučnou zábavu pro celou rodinu. 

TIP NA ZÁBAVNÉ 
ODPOLEDNE S DĚTMI

HISTORYPARK 
LEDČICE



Osobně výlety testujeme
a hledáme pro vás ty nejlepší!
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STEZKA PRAOTCE ČECHA
V Ledčicích můžete navštívit ještě jednu zajímavost, a to naučnou 
stezku Praotce Čecha. Ta vás provede místy, kudy kdysi vedla Lužická 
cesta a dozvíte se spoustu zajímavostí o zdejší historii. Stezka vede 
do Mnetěše, odkud se můžete vydat až na Říp. Stezka je vhodná 
i pro cyklisty. 
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Hřebčín Kladruby nad Labem je oblíbeným turistickým cílem. Jedná se o nejstarší hřebčín 
na světě, založený roku 1563 císařem Maxmiliánem II. Dnes se zabývá chovem 

starokladrubských běloušů. Je zde možnost prohlídky stájí,... (TAJENKA).

Za správné odpovědi na tajenku křížovky a fotohádanku vyhrávají 
2x3 správné odpovědi mapy věnované vydavatelstvím Kartografie 
PRAHA. V soutěži o vstupenky vyhrává jedna správná odpověď 
2 vstupenky. Své odpovědi nám zašlete do 15. srpna 
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na adresu redakce. 
Výherci si ceny vyzvedávají v redakci!

POZOR: podmínky soutěží najdete na 
https://www.kampocesku.cz/vseobecne -podminky.
Nevyzvednuté nebo nepřevzaté ceny výhercem do 30 dnů od 
jejich zveřejnění propadají bez náhrady.

SOUTĚŽE ZA MĚSÍC ČERVENEC 2022
Celkem došlo 45 odpovědí, z toho 26 žen, 19 mužů.
Nejvíce odpovědí přišlo:
Hl. město Praha: 31,11%
Středočeský kraj: 15,56%
Liberecký kraj: 13,33%

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: c) kostel Panny Marie na Slovanech, Praha 2, 
Nové Město
soutěžilo: 14 čtenářů, 11 správně, 3 špatně
výherci: Helena Ohlídalová, Praha 8; Zdeněk Ohlídal, 
Praha 8; Jaroslav Čížek, Praha 9

Křížovka
tajenka: … železniční a městské dopravy
soutěžilo: 12 čtenářů; 12 správně
výherci: Lenka Hudečková, Toužim; Tomáš Vilím, Praha 5; 
Petr Albrecht, Jaroměř

Soutěž o vstupenky 
do Retromuzea Praha
otázka: Ve které budově se nachází Retromuzeum Praha?
odpověď: b) OD Kotva
soutěžilo: 19 čtenářů, 19 správně
výherce: Hana Vovsíková, Sedlčany

křížovkavýherci, odpovědi

fotohádanka

Poznáte místo na fotografii?
a/ Zámek Veleslavín, Praha 6
b/ Chvalský zámek, Praha 9
c/ Zámek, Praha 9 – Dolní Počernice

Elektronické předplatné 
na novém webu

www.prazskyprehled.cz

S námi máte přehled!

PRAŽSKÝpřehled

Elektronické vydání 

 www.prazskyprehled.cz

10* 2021

69. ročník

2021
SpecialAward

2021
GoldenDebut

2021
Best FilmAward

S námi máte přehled!

PRAŽSKÝpřehled
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Co přináší PODZIM? 

S námi máte přehled!

PRAŽSKÝpřehled

Elektronické vydání 

 www.prazskyprehled.cz
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www.jihoceskedivadlo.cz

Jihočeské divadlov Praze
1 – 19/3 2022

soutěž o vstupenky
Ve kterém roce byl poprvé publikován komiks 
Muriel a andělé?

a/ 1990 b/ 1991 c/ 1992

36

74



najdi 
všechny
obrázky

OTOČTE ENTER           NÁSLEDUJE 
PŘÍLOHA DOMOVNÍČEK

Z
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B
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V
A


