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Kolářová a Středa jsou „forever
young“. Ocení je na festivalu
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Bavič přijede Cestou necestou

Na divadelním festivalu
Young for Young vystoupí
scény z celé republiky.

Středa 31. října od 19 hodin

a zážitky doprovázené
písněmi, například
z Balady pro banditu
připomenou, co vše se
může přihodit na
cestách. Vtipné komentáře, které mají
nadhled i osobitý humor a často se dotýkají
Donutilových přátel či
kolegů.

Proběhne strašidelné putování
Středa 31. října od 17 hodin

DDM Rozmarýn Litoměřice zve všechny děti i dospělé na Putování
s lampiony ve strašidelných kostýmech.
Tradiční halloweenský
průvod vyrazí v 17 hodin z Mírového náměstí v Litoměřicích.

Průvod vyjde z Mírového náměstí na Střelecký ostrov, kde bude
připravena strašidelná
stezka a další zábavný
program, který zakončí
opékání buřtů. Všichni
účastníci si s sebou
vezmou strašidelný
kostým, lampion a
buřtík na opečení.

Krátce
K výročí republiky vysadili lípy
a položili květiny u pomníku
Štětí – Vysazením památečních lip v obcích
Chcebuz a Hněvice si obyvatelé Štětska v sobotu
připomněli sté výročí od založení Československé
republiky. Akce na Chcebuzi byla doprovozená
zajímavým vyprávěním o novodobé historii republiky, které proběhlo v klubovně spolku Chcebuz. Celou akci zakončilo opékání buřtů. Ve stejném duchu probíhalo i vysazení lípy u Labe
v Hněvicích. Ve Štětí se pak v neděli 28. října
uskutečnil za přítomnosti představitelů vedení
města pietní akt a položení květin u sousoší prezidentů T. G. Masaryka a E. Beneše v zahradě ZŠ
T. G. Masaryka a odhalení pomníku padlým hrdinům a zasazení lípy na Mírovém náměstí. Celou
akci zakončil slavnostní ohňostroj. (mk)

EDVARD D. BENEŠ

www.litomericky.denik.cz/tipy

Populární
herec, bavič,
vypravěč a
mimo jiné i
zpěvák Miroslav Donutil navštíví se svojí
show Cestou necestou
Městské kulturní a
konferenční centrum
v Litoměřicích. Skvělé
historky, nové příběhy

Ústecký kraj – Příznivci divadla se mají na co těšit.
Most totiž bude hostit osmý
ročník festivalu Young for
Young. Jeho mottem, jak už
samotný název napovídá, je
být mladým a bavit mladé.
Umělecké vedení přehlídky
každý rok navíc ještě uděluje
vybranému divadelnímu
umělci Cenu Forever young
(navždy mladý).
„Ocenění je určeno tvůrcům a umělcům, kteří mají za
sebou obdivuhodnou kariéru
a jsou stále činní, kreativní a
mladí duchem,“ přiblížila
produkční a propagační referentka Městského divadla
v Mostě Lenka Krestová.
Letos si na scénu pro ocenění Forever Young přijdou
Daniela Kolářová a Miroslav

Středa. V minulosti cenu
přebírali Luba Skořepová,
Lubomír Lipský, Květa Fialová, Stanislav Zindulka, Iva
Janžurová, Jaroslav Satoranský spolu s Evou Klánovou
nebo Boleslav Polívka s Aloisem Švehlíkem. Loni byl
oceněn Jiří Suchý.
Mostecké divadlo je pořadatelem festivalu. Ten začne
v úterý 30. října a skončí
v sobotu 3. listopadu. Zapojí
se do něj nejen činohra
mosteckého divadla, ale také
jeho druhá scéna – Divadlo
rozmanitostí. V programu
jsou i workshopy nebo hudební vystoupení.
Činoherní studio z Ústí nad
Labem přiveze inscenaci
podle legendárního Bradburyho románu 451º Fahrenheita, domácí Městské divadlo v Mostě uvede hru pro
mládež, rodiče, ale i všechny
dospělé diváky Homevideo
o dospívání a kyberšikaně.
Dorazí i klauni a performeři

Filip Teller a Pavol Seriš, kteří
zahrají divadelní stand-up
o Češích a Slovácích. Z Brna
přijede BuranTeatr s ekonomickou komediální inscenací
Kabaret U Vrtaného kolena
aneb Rozbijte prasátka přátelé!. Závěr festivalu bude

Festival trvá od úterý do
soboty. Kromě činohry
jsou v programu
i workshopy nebo
hudební vystoupení.
patřit Cirku La Putyka a jeho
divadelní básni Up End
Down.
„Představujeme příběh
člověka, který žije jen se
svými vzpomínkami. Je to
pohled na cestu od narození
do smrti skrz naše fantazie.
Představíme jakousi křižovatku žánrů, ulic, nebe a země, narození a smrti, vzpomínek a přítomnosti,

úsměvů a slz, vzletů a pádů,“
zve autor hry, herec a režisér
Rosťa Novák mladší.
Studenti se mohou těšit na
představení z pražské DAMU
Choroby mládí, brněnského
divadla Polárka Naše třída
nebo inscenaci Ronja, dcera
loupežníka v podání Činoherního studia z Ústí nad
Labem. V Divadle rozmanitostí se představí soubory
z Divadla Lampion Kladno
s hrou Pračlovíček, Jihočeské
divadlo České Budějovice a
Damúzy Praha s pohádkou
pro nejmenší s názvem Moment. Soubor Divadla rozmanitostí připravil Pohádku
na předpis a autorskou inscenaci propojenou prvky
činoherního, hudebního a
výtvarného divadla o divoké
jízdě mladého rebela napříč
denním i nočním městem
s názvem Bez keců a bez autorit!. Závěr festivalu již tradičně bude patřit předání
Ceny Forever young.

V KAVALÍRU ŘÁDILA STRAŠIDLA

Městská policie nezahálela.
Září bylo opravdu pestré
Štětí – Městská policie ve Štětí v září nezahálela.
Již začátkem měsíce poskytla hlídka první pomoc
muži ve věku 68 let, kterému se v důsledku nemoci udělalo nevolno a spadl z jízdního kola. Zadržela též nenapravitelného zlodějíčka, který se
krádeží dopouštěl opakovaně a zajistila řidiče se
zákazem řízení motorových vozidel. V polovině
září pak požádala hlídku o pomoc žena, které její
nemohoucí manžel spadl z postele a ona neměla
sílu ho sama zvednout. Klidný nebyl ani konec
měsíce, kdy strážníci řešili přestupky řidičů i cyklistů, asistovali u hašení požáru lesa nebo zadrželi
cizince, který řídil pod vlivem alkoholu. (mk)

DUŠIČKOVÝ SPECIÁL. Terezínská pevnost je sama o sobě
tajemné místo a vybízí k strašidelným pověstem, nebylo proto divu, že poslední říjnovou sobotu ji obsadila strašidla a
čekala v temných koutech na návštěvníky. Netradiční prohlídku za svitu svíček s názvem Dušičkový speciál si už třetím

rokem mohli v sobotu užít návštěvníci, kteří večer do Terezína zavítali. Pouze tento den mělo skoro 500 návštěvníků
možnost setkat se s prokletými dušemi námořníků z lodi La
Grace, nechyběli ani vojáci, ať už živí nebo mrtví a návštěvníky škádlili místní čerti, čarodějnice a duchové. Foto: Deník/K. Pech

Nechtějí zvířata v cirkusu. Jejich protest narušil incident
Pokračování ze strany 1

Vcelku poklidnou demonstraci narušil incident, při
kterém jeden muž demonstrující napadl. „Strčil do mě,
když jsem mluvila do megafonu, poté ještě kopl do banneru, který lidé drželi,“ popisuje Oravcová. Spolek zvažuje, že kvůli tomu podá na
dotyčného na policii trestní
oznámení.
Podle jeho zástupců však

nešlo o jediný konflikt. „Po
skončení celé protestní akce
došlo z mé strany k nepříjemnému okamžiku. Odcházela jsem se svým psem
z místa kolem cirkusu pryč a
najednou na mě vyběhl jeden z účinkujících se slovy, ať
okamžitě vypadnu a vulgárně mi hrozil, že mi ublíží,“
popisuje slečna Jana, která si
z obav o bezpečí nepřeje
zveřejnit své celé jméno.

PROTEST proti cirkusu.
Foto: Deník/Karel Pech

Před šapitó mezi demonstrující vyrazil i sám principál
cirkusu Prince Norbert Lagron. Chtěl demonstrujícím
ukázat, že se o zvířata dobře
starají a aby se šli do zákulisí
podívat.
„Nemáme co skrývat a tak
jsem chtěl pozvat všechny ty
demonstrující, ať se jdou
k nám podívat, jak zvířata
žijí, ale to bohužel omladina
odmítla. Pak nevím, co si

mám o protestech myslet,“
říká principál Lagron.
Organizátorka demonstrace to ovšem popřela.
„Organizátory demonstrace
s takovou nabídkou nikdo
neoslovil, kdyby ano, určitě
bychom ji využili,“ vyvrací
Lucie Oravcová.
Cirkus strávil v Litoměřicích čtyři dny. Představení se
v něm konala od čtvrtka do
neděle.
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