www.slavnostidecin.cz

PROGRAM

Pátek 13.5.
10.00 – 24.00
19.00 		
21.00		
		
		
22.00		
		
		
22.30 		

Divadelní Děčín 2011/divadlo/
Promenádní koncert dechových hudeb /Husovo náměstí/
Slavnostní průvod /Smetanovo nábřeží/
v tématických převlecích PIRÁTI Z KARIBIKU
Sraz na Husově náměstí v Podmoklech, dechovka, mažoretky
Ohňostroj
„Kolo štěstí“ ohnivá show na motivy filmových příběhů „Pirátů z Karibiku“
Ohňostrojný muzikál plný dobrodružství, romantiky a akce.
Pražský revival LUCIE /parkoviště u Atlantiku/ koncert, vstupné: zdarma

10.00 – 17.00
		
		
10.00 – 17.00
		
10.00 – 00.15
14.00 – 18.00
		
11.00 – 24.00
		
		

Adrenalin Challenge Děčín /Smetanovo nábřeží/
Adrenalinová výzva pro tříčlenná družstva s doprovodným programem pro
diváky. www.adrenalinchallenge.cz
AKCE CIHLA 2011 /Smetanovo nábřeží/
Celonárodní benefiční sbírka na podporu lidí s mentálním postižením
Divadelní Děčín 2011/divadlo/
Běláskové klání v podzámčí pro malé prince a princezny /Mariánská louka/
Bohatý program pro děti i rodiče vstup: zdarma
Hudební festival Labe /Smetanovo nábřeží/
Vystoupí: Rybičky 48, Mandrage, UDG, Čechomor, Anna K., Banjo Band
Ivana Mládka.

Sobota 14.5.

PROGRAM

Neděle 15.5.
10.00 – 12.00
		
10.00 – 17.00
		
12.00 – 17.00
12.00 – 17.00
		
14.00 - 16.30
		

Divadelní Děčín 2011/divadlo/Slavnostní zakončení celostátní přehlídky
a doporučení do programu Jiráskova Hronova 2011
Adrenalin Challenge Děčín /Smetanovo nábřeží/
Divácký den, info na www.adrenalinchallenge,cz
Speedtrial show 2011Český pohár ve speedtrialu.
Minibike button club
atraktivní exhibice Minibike button clubu na parkovišti pod Atlantikem.
Jet Ski Grand Prix Děčín /nábřeží Labe pod zámkem/
4. ročník Mezinárodního mistrovství ČR

10.00 – 16.00
		

Děčínská kotva 2011 /zámek/ zahájení soutěže
40. ročník Mistrovství Floristů České republiky

09.30 – 16.00
19.00		

Děčínská kotva 2011 /zámek/ zahájení druhého dne soutěže
Děčínská kotva 2011 /zámek/ Slavnostní galavečer, vyhlášení vítězů

9.00 - 13.00
		
		
09.00 – 17.00
11.00		
		

Školní Mladé Labe/Smetanovo nábřeží/
Prezentace a přehlídka volnočasových aktivit s pódiovými vystoupeními
zaměřenými na účast škol nejen z Děčína a okolí.
Děčínská kotva 2011 /zámek/ výstava soutěžních prací pro veřejnost
Slavnostní plavba lodí „Poseidon“ z Děčína do Drážďan. U příležitosti
zahájení lodní linky Děčín - Drážďany, 170. výročí první plavby českého parníku.

Středa 18.5.
Čtvrtek 19.5.
Pátek 20.5.

PROGRAM

Sobota 21.5. Historický trh májový 2011 9.00 – 19.00
9.00
9.30
10.00
10.45
11.00
11.30
12.00
12.15
12.30
13.00
13.00
13.30
13.30
14.00
14.15
14.30
15.00
15.30
16.00
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00

Otevření trhu pro veřejnost
Tanec v zahradě – skupina Greensleeves (gloriet v Růžové zahradě)
Příjezd hraběte Maxmiliána s chotí, slavnostní zahájení trhů (hlavní nádvoří)
Boží soud - šermířské vystoupení skupiny Rytíři Koruny české (hlavní nádvoří)
Tanec v zahradě – skupina Greensleeves (gloriet v Růžové zahradě)
Trubadúr z Kornélia - hudební vystoupení (hlavní nádvoří)
Kejklíř Baloni (hlavní nádvoří)
Solideo – hudební vystoupení (sala terrena v Růžové zahradě)
Strašlivá podívaná - hudební vystoupení (hlavní nádvoří)
Výcvik se zbraní - šermířské vystoupení skupiny Abbaca (hlavní nádvoří)
Kejklíř Baloni (Růžová zahrada)
Kouzelná píšťalka – pohádkové představení Divadla z Kornélia (sala terrena v Růžové zahradě)
Břišní tanečnice (hlavní nádvoří)
Tři mušketýři a jejich další dobrodružství - šermířské vystoupení skupiny Rytíři Koruny české (hlavní nádvoří)
Solideo – hudební vystoupení (sala terrena v Růžové zahradě)
Tanec v zahradě – skupina Greensleeves (gloriet v Růžové zahradě)
Strašlivá podívaná - hudební vystoupení (hlavní nádvoří)
Pohádka o želvákovi - pohádkové představení Divadla z Kornélia (sala terrena v Růžové zahradě)
Šermířské vystoupení skupiny Abbaca (hlavní nádvoří)
Tanec v zahradě – skupina Greensleeves (gloriet v Růžové zahradě)
Solideo – hudební vystoupení (sala terrena v Růžové zahradě)
Strašlivá podívaná - hudební vystoupení (hlavní nádvoří)
Šermířské představení skupiny Rytíři Koruny české (hlavní nádvoří)
Kejklíř Baloni (hlavní nádvoří)
Břišní tanečnice (hlavní nádvoří)
Uzavření tržiště

Doprovodné výstavy (v ceně vstupného): Soutěžní práce mistrovství floristů ČR Děčínská kotva 2011,
Život ve vojenském táboře, Ukázka mučících nástrojů, Poznej stará řemesla – soutěž pro děti
Vstupné: 40 Kč, děti do 150 cm, důchodci nad 65 let a držitelé průkazů ZTP zdarma

PROGRAM

10.00 - 17.00
		
13.00		
		
9.00 – 18.35
		
		
		

Mladé Labe /Smetanovo nábřeží/

Prezentace a přehlídka volnočasových aktivit s celou řadou pódiových vystoupení.
11. ročník Českého poháru ve streetballu /parkoviště u Atlantiku/
Nejlepší týmy ze všech kategorií postoupí do celostátního finále, které se bude konat 12.6. v Praze.
Jízda historického parního vlaku Děčínský expres.
Jízda zvláštního historického parního vlaku Praha Masarykovo nádraží – Děčín hl. n.
a zpět – u příležitosti 160 let trati Praha – Děčín – Drážďany pořádají ČD a.s. Zastávka
v Děčíně a prohlídka vlaku 11.30 - 16.00. Více na www.cd.cz/zazitky.cz

Neděle 22.5. Historický trh májový 2011 10.00 – 17.00
10.00
10.15
10.45
11.00
11.30
11.45
12.00
12.15
12.30
13.00
13.00
13.30
13.30
14.00
14.15
14.30
15.00
15.00

Otevření trhu pro veřejnost
Kejklíř Baloni (hlavní nádvoří)
Boží soud - šermířské vystoupení skupiny Rytíři Koruny české (hlavní nádvoří)
Tanec v zahradě – skupina Greensleeves (gloriet v Růžové zahradě)
Strašlivá podívaná - hudební vystoupení (hlavní nádvoří)
Výcvik se zbraní - šermířské vystoupení skupiny Abbaca (hlavní nádvoří)
Kejklíř Baloni (gloriet v Růžové zahradě)
Guitar Art Trio – hudební vystoupení (sala terrena v Růžové zahradě)
Břišní tanečnice (hlavní nádvoří)
Šermířské představení skupiny Rytíři Koruny české (hlavní nádvoří)
Strašlivá podívaná - hudební vystoupení (hlavní nádvoří)
Kouzelná píšťalka – pohádkové představení Divadla z Kornélia (sala terrena v Růžové zahradě)
Kejklíř Baloni (hlavní nádvoří)
Tři mušketýři a jejich další dobrodružství - šermířské vystoupení skupiny Rytíři Koruny české (hlavní nádvoří)
Guitar Art Trio – hudební vystoupení (sala terrena v Růžové zahradě)
Tanec v zahradě – skupina Greensleeves (gloriet v Růžové zahradě)
Šermířské vystoupení skupiny Abbaca (gloriet v Růžové zahradě)
Strašlivá podívaná - hudební vystoupení (hlavní nádvoří)

PROGRAM

15.30
16.00
16.00
16.15
16.30
17.00

Pohádka o želvákovi - pohádkové představení Divadla z Kornélia (sala terrena v Růžové zahradě)
Šermířské představení skupiny Rytíři Koruny české (hlavní nádvoří)
Tanec v zahradě – skupina Greensleeves (gloriet v Růžové zahradě)
Guitar Art Trio – hudební vystoupení (sala terrena v Růžové zahradě)
Trubadúr z Kornélia - hudební vystoupení (hlavní nádvoří)
Uzavření tržiště

Doprovodné výstavy (v ceně vstupného): Soutěžní práce mistrovství floristů ČR Děčínská kotva 2011, Život ve vojenském táboře, Ukázka mučících nástrojů, Poznej stará řemesla – soutěž pro děti Vstupné: 40 Kč, děti do 150 cm, důchodci nad 65 let a držitelé průkazů ZTP zdarma

14.00 – 18.00
		
		
		

Den nejen pro seniory /Smetanovo nábř./ vstupné: zdarma
14.00 ZUŠ - koncert, 15.00 Cimbálovka Majerán
Svaz Maďarů žijících v Českých zemích - propagace maďarské gastronomie a kultury
maďarský guláš v kotlích na otevřeném ohni, klobásy, živáňská, pravé langoše atd.

		
		
		
		
		

Jízdy historického vlaku – trasa tzv. „triangl“ – Děčín hl.nádraží – Prostřední Žleb –
Děčín východní nádraží – Děčín hl. nádraží dvě jízdy dopoledne a dvě odpoledne. Pro
všechny zájemce oba dny bude otevřena expozice muzea zabezpečovací techniky stavědla 15.“Sever“ na Hlavním nádraží Děčín s odborným výkladem.
Časy odjezdů : Děčín hl. nádraží 8,55;11,04;13,00;15,02

15.00 – 17.00
		
		
		

Dětský den /Smetanovo nábřeží/ Dětský Den s trampolínou, velkým bublifukem
a spoustou tradičních i netradičních atrakcí a soutěží. Za každou soutěž si děti
odnesou odměnu. Během odpoledne bude hrát na podiu kapela Wydle a vystoupí
i taneční skupina TK Scratch. Vstupné zdarma.

Sobota 28.5. a Neděle 29.5.

Neděle 29.5. 		

BONUS

Sobota 10.6.2011 Šance pro talent /Smetanovo nábř./
Sobota 18.6.2011 Mezinárodní hudební festival /Společenský dům Střelnice, Smetanovo nábř./

Hudební festival Labe
11.00 – 11.40 Pooda
12.05 – 12.45 Tomáš Kostka
13.10 – 13.50 Děčínské panoptikum
14.20 – 15.20 Mandrage
15.50 – 16.50 UDG
17.30 – 18.40 Čechomor
19.20 – 20.30 Rybičky 48
21.10 – 22.20 Anna K.
22.50 – 00.00 Banjo Band Ivana Mládka
Bližší informace naleznete na webových stránkách: www.slavnostidecin.cz
vstupné 100 Kč v předprodeji (www.vstupenkadecin.cz), 120 Kč na místě.
Děti do 150 cm, senioři nad 65 let a držitelé průkazu ZTP zdarma.

40. ročník Mistrovství
floristů České republiky
Děčínská kotva 2011

18.5 - 20.5. Soutěž i výstava se koná na děčínském zámku
Vyhlašovatelé: Svaz květinářů a floristů ČR, Olomouc , Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda. Koná se pod záštitou ministra zemědělství Ivana Fuksy, předsedy Asociace
krajů ČR Michala Haška a prezidenta Agrární komory ČR Jana Veleby

Mladé Labe

16. - 21.5. přehlídka a prezentace organizací, sdružení a školských zařízení pracujících zejména s dětmi
a mládeží v oblasti volnočasových aktivit.

Sportovní týden

16. - 18.5. sportovní soutěže pro žáky a žákyně základních škol

Karaoke turnaj

19.5. turnaj pro děti a mládež ve zpěvu s hudebním doprovodem za možného čtení textu na monitoru.

Školní Mladé Labe

20.5. /9.00 - 13.00/ prezentace a přehlídka volnočasových aktivit s pódiovými
vystoupeními zaměřenými na účast škol.

Streetball Mania – Play For Fun

21.5. se od 13:00 hod. (prezentace týmů od 12:00 hod) v Děčíně pod „Atlantikem“ odehraje 11.
ročník Českého poháru ve streetballu pod oficiální taktovkou České streetballové federace,
turnaj bude zároveň již 16. ročníkem „Labského streetballového poháru“. Nejlepší týmy ze
všech kategorií postoupí do celostátního finále, které se bude konat opět v červnu v Praze.
Doprovodný program turnaje:
Atraktivní soutěže pro hráče i diváky – smečování, 3 pt shootout, 1 on 1 apod.
Exhibice na centrálním kurtu – ligoví hráči BK Děčín, ropeskipping, breakdance, Karate klub Děčín,
cheerleaders a další. Podrobnější informace a přihlášky naleznete na webových stránkách
www.streetball-mania.cz.

Adrenalin Challenge Děčín – Překonejte strach úsměvem

Chcete zažít opravdový adrenalin? Pak přijďte na Smetanovo nábřeží v Děčíně!

14. - 15.5. proběhne již 12. ročník Adrenalin Challenge Děčín největší adrenalinové akce
v ČR. Začátek po oba dny v 10:00 hod. (prezentace týmů i diváků od 9:00 hod.).
Sobota je určena tříčlenným týmům, účastníci budou tradičně absolvovat všechny disciplíny.
V neděli při diváckém dni budou mít zájemci mimo jiné možnost vyzkoušet si Extreme
travers, Rope down, Jet ski, Bungee running a Slike Line. Držitelé klubové karty Koktejl
a certifikátu o zakoupení cihly mají na Extreme travers slevu 100 Kč.

Disciplíny: EXTREME TRAVERS (cca 300m) – přelanění kaňonu Labe ve výšce cca 100 m
ROPE DOWN- slaňování ze zámku na pravý břeh Labe
ROPE LADDEER – provazový žebřík na Tyršův most
HOOK JUMPING – volný pád z mostu do pendlu (lano bržděné přes osmu)
SLIKE LINE – chůze ve výšce po napnutém laně
JET SKI- slalom na vodním skútru
Podrobné informace a přihlášky naleznete na webových stránkách: www.adrenalinchallenge.cz

Doprovodný program v neděli:

Součástí nedělního doprovodného programu bude 4. ročník Jet Ski Grand Prix Děčín, exhibice Jet Ski freestyle,
Český pohár ve Speedtrialu, exhibice Minibike button club na parkovišti pod Atlantikem, Aquazorbing, skákací
hrad a další.

Speedtrial show 2011

V neděli 15.5. od 12:00 hod. proběhne na nábřeží pod zámkem Český pohár ve speedtrialu.

Minibike button club

V neděli 15.5. od 12:00 hod. - atraktivní exhibice Minibike button clubu na parkovišti pod Atlantikem. Bližší
informace www.minibikebuttonclub.wz.cz.

Jet Ski Grand Prix Děčín

V neděli 15.5. se od 14:00 hod. uskuteční 4. ročník Mezinárodního mistrovství ČR vodních skútrů Jet Ski Grand
Prix Děčín, který je jediným závodem Long distanc v ČR. Titul udělí Závodní asociace vodních skútrů. Start i cíl
je pod děčínským zámkem. Podrobné informace a přihlášky naleznete na www.jetskigrandprix.cz.

Divadelní Děčín 5.-8.5. a 12.-15.5.2011

Jubilejní 20. ročník celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla již popáté v Děčíně! Soutěžní přehlídku pořádá z pověření Ministerstva kultury Národní informační a poradenské středisko pro kulturu,
jeho útvar ARTAMA Praha, ve spolupráci s Městským divadlem Děčín pod záštitou statutárního města Děčín.
Festival je největším celostátním postupovým festivalem činoherních a hudebních amatérských souborů, jednotlivé inscenace budou nominovány na Jiráskův Hronov 2011. Podrobný program na samostatných letácích
a plakátech. Vstupné na jednotlivá představení: 50,- Kč /studenti, důchodci, ZTP a předplatitelé divadla 25,- Kč/,
permanentky na první víkend 250,- Kč, na druhý víkend 200,- Kč.

„Staň se cihlářem“ - aneb „nikdo se nechce cítit zbytečný“

Také letos vám občanské sdružení Jurta nabízí možnost zapojit se do celostátní sbírkové Akce Cihla. Již dvanáctý ročník sbírky přinese peněžní prostředky na vybavení prostor potřebných pro nácvik pracovních návyků
pro lidi s postižením, které Občanské sdružení Jurta buduje v Nebočadech. Podpořit nás můžete zakoupením
symbolické cihly, příp. koupí jiných našich výrobků, ale i účastí v našich soutěžích, které pro vás budou na Smetanově nábřeží připraveny. Čeká na vás hod cihlou, běh s cihlou a jiná cihlová překvapení. Pomáhat jiným může
být i zábava!
Program: Hod cihlou /začátek v 10.00, vyhlášení v 11.00/
Skok s cihlou /začátek v 12.00, vyhlášení výsledků v 13.00/
Stavba cihlové věže /začátek v 14.00, vyhlášení výsledků v 15.00/
Překážková dráha s cihlou /začátek v 16.00, vyhlášení výsledků v 17.00/
Malování na cihlu a dětské malování probíhá v průběhu celého dne
www.jurta.cz, www.akcecihla.cz
Generální partner Akce cihla je Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.

...

Informace o programu najdete také na: www.slavnostidecin.cz,
Pořadatelé si vyhrazují změnu programu. Městské slavnosti Děčín 2011 pořádá: Statutární město Děčín.

Generální partneři slavností:

Hlavní partneři slavností:

Partneři slavností:

Mediální partneři slavností:
MĚSTO DĚČÍN

www.zpravodajdecin.com

Z PRAVODAJ
Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín
náklad 25.000 ks • do všech domácností ZDARMA • ceník platí pro rok 2011

Ceník inzerce platný od 10. 1. 2011
Vnitřní strany:
Celá strana A4
Polovina strany
Jedna třetina strany
Jedna čtvrtina strany
Jedna osmina strany
Jedna šestnáctina
Jedna dvaatřicetina

(210x297 mm)……………….....20.000,- Kč + DPH 20%
(140x197mm)…………….........10.000,- Kč + DPH 20%
(94x197mm) ..........................6.670,- Kč + DPH 20%
(97x140 mm) ........................ 5.000,- Kč + DPH 20%
(97x70 mm) ………..................2.500,- Kč + DPH 20%
(47x70 mm)……………..............1.250,- Kč + DPH 20%
(47x35 mm)…………....................625,- Kč + DPH 20%

Zadní strana:
Polovina strany
Jedna třetina strany
Jedna čtvrtina strany
Jedna osmina strany
Jedna šestnáctina
Jedna dvaatřicetina

Přední strana:

(140x197mm)…………….........15.000,- Kč + DPH 20%
(94x197mm) .........................10.000,- Kč + DPH 20%
(97x140 mm) ..........................7.500,- Kč + DPH 20%
(97x70 mm) ..................... .......3.750,- Kč + DPH 20%
(47x70 mm)……………...............1.880,- Kč + DPH 20%
(47x35 mm)………….....................940,- Kč + DPH 20%

