Mediální partneři:

Partner

Hlavní partner

Generální partner slavností:

Program:

Pátek 13. 5.

9.00 - 20.00 Výstava květinových dekorací /zámek a OC Pivovar/
10.00 – 20.00 Sochaři Děčínu 16 /Mariánská louka/ Začátek dřevosochání
18.30 – 21.45 DJ´stage /Kemp Děčín/ taneční hudba, občerstvení
Dj Costa a Dj Marcin Gosip vstupné: zdarma

20.45 Slavnostní průvod s lampiony
/Sraz na Husově náměstí v Podmoklech/

21.45 Ohňostroj /Děčín, Smetanovo nábřeží/ ohňostrojný muzikál s názvem „Přímo do srdce“
(„Straight to the Heart“) Charakteristika: Emoce, romantika, humor i erotika, zjitření i esoterika v
ohnivé vizualizaci. Přímočaré prolínání ohně na rozmanitý hudební podklad, citlivé i k textu písní.
Na srdce diváků bude zamířeno stovky hlavní, výmětnic, moždířů a tvůrci věří, že rány budou přesné. Rovnou do srdce.

Sobota 14. 5.

9.00 - 20.00 Výstava květinových dekorací /zámek a OC Pivovar/
10.00 – 17.00 ADRENALIN CHALLENGE MAIN EVENT /Smetanovo nábřeží/

17. ročníku ojedinělé adrenalinové akce pro širokou veřejnost z celé ČR i zahraničí. Účastníky čeká
6 adrenalinových disciplín – via ferrata na Pastýřskou stěnu, Extreme travers pře kaňon Labe do
věže Děčínského zámku, slanění ze zámku, provazový žebřík na Tyršův most, skok z mostu, jízda
na vodním skútru. Informace a přihlášky na www.adrenalinchallenge.cz

10.00 Děčínská Kotva

Závod talentované mládeže ve sportovní gymnastice „O pohár Věry Čáslavské“ Gymnastická
sportovní hala SKDM, Riegrova ul, Děčín II

12.00 – 22.00 Hudební festival Labe /Smetanovo nábřeží/
vstupné: zdarma
12.00 Los Pelotudos / 13.10 DCRadio /14.15 The Fellas / 15.30 Thom Artway16.45 Lipo

18.10 Tereza Kerndlová / 19.30 Miro Žbirka / 21.00 Mandrage
14.00 – 24.00 Sochaři Děčínu 16 /Mariánská louka/

14.00 slavnostní zahájeni 3. ročníku dřevosochání pod Zámkem „ Sochaři Děčínu 16 „ - letos vytvoříme dřevorubecký okruh na Kvádrberku.V místě nebude chybět občerstvení a bohatý doprovodný
program, a to i pro rodiče s dětmi. Sympozium pořádá občanské sdružení Artczech.com.-galerie
ARTMATERIAL.CZ Bohatý program pro děti a rodiny. Čajovna, stánek s občerstvením, pivo.
20:00 - OPEN MIC- OHUSCE Otevřená hudební scéna.
22:00 - FIRESHOW, hudební JAM a LOS PELOTUDOS

14.00 – 17.00 Běláskové klání v podzámčí aneb vyzkoušejte si stará řemesla

/Mariánská louka/ Soutěže, hry, činnosti a tvoření pro celé rodiny. Bohatý program pro děti i rodiče
vstupné: zdarma

Program:

13.00 - 16.30 Nostalgická jízda historického patrového autobusu
Double Decker - Leyland

Neděle 15. 5.
10.00 – 20.00 Sochaři Děčínu 16 /Mariánská louka/ Pokračování dřevosochání
13.00 – 17.00 ADRENALIN CHALLENGE RACE /Smetanovo nábřeží/

2. ročník extrémního závodu jednotlivců vycházející z prvků základní adrenalinové výzvy ADRENALIN CHALLENGE MAIN EVENT. Závodníky čeká: přeplavání Labe, via ferrata, jízda na horském
kole, běh, Extreme travers – přelanění kaňonu Labe, slanění ze zámku, provazový
žebřík, skok z mostu a další disciplíny.

13.00 - 16.30 Nostalgická jízda historického patrového autobusu
Double Decker - Leyland
14.00 – 17.00 ADRENALIN CHALLENGE KIDS /Smetanovo nábřeží/

1. ročník adrenalinové výzvy děti prověří v mobilním lanovém centru, běhu, traversu, „opičí“
dráze a dovednostních soutěžích. Informace a přihlášky na www.adrenalinchallenge.cz

Sobota 21. 5.
09.00 – 19.00 Historický trh májový /zámek Děčín/

Tradiční barokní víkend proběhne letos poprvé v celém areálu zámku – na obou nádvořích,
v jižních zahradách i v prostoru kolem zámecké sýpky. Stánky řemeslníků, šermířská
vystoupení, divadelní představení a spoustu další zábavy. Vstupné: 40 Kč, děti/senioři zdarma

09.30 – 16.00 Jízda na pohodu /Masarykovo nám. Děčín I/
3. ročník Přehlídka a soutěž historických vozidel
11.00 Start soutěže / 16.00 Vyhlášení výsledků soutěže

10.00 – 17.00 Mladé Labe /Smetanovo nábřeží/

Prezentace spolků, středisek a organizací pracujících s dětmi a mládeží zejména v oblasti jejich
volného času. Přehlídka nejen zájmových útvarů středisek Domu dětí a mládeže v Děčíně,
ale i kroužků /aktivit/ jiných. Akce nabízí přehled nejrůznějších možností, jak smysluplně trávit
volný čas a které organizace tyto možnosti nabízí. Součástí je bohatý doprovodný program
nejen dětí ze zájmových útvarů DDM, ale i z našich základních škol. Mimo podium jsou k dispozici deskové a nafukovací atrakce, kolotoče, stánky s občerstvením, soutěže, hry a mnohé další
co si můžete vyzkoušet. Již se na vás všechny těší tým pracovníků z DDM Děčín.

11.00 1. DĚČÍNSKÉ KULEKLÁNÍ – Northern Bohemia Cup 2016 /Havana Club Děčín/
14.00 Labský streetballový pohár

21. ročník legendárního streetballového turnaje /parkoviště u knihovny/
Letos s mezinárodní účastí. Zajisti si postup do celostátního finále Českého streetballového
poháru v Praze a v mužské kategorii na Prague International Streetball Cup.

Program:

Atraktivní dovednostní soutěže Slam Dunk Battle a 3pt Shootout. Ženské i mužské kategorie
od dětí po veterány. Přihlášky a info na www.streetball-mania.cz

Neděle 22. 5.
10.00 – 17.00 Historický trh májový /zámek Děčín/

Tradiční barokní víkend proběhne letos poprvé v celém areálu zámku – na obou nádvořích,
v jižních zahradách i v prostoru kolem zámecké sýpky. Stánky řemeslníků, šermířská vystoupení, divadelní představení a spoustu další zábavy. Vstupné: 40 Kč, děti/senioři zdarma

13.30 – 18.00 Den nejen pro seniory /Smetanovo nábřeží/ vstupné: zdarma
13:30 Děčínská pěvecká sešlost SaH / 14:00 Dětský pěvecký sbor „Kvítek“ při ZUŠ Děčín
14:30 Houslový soubor při ZUŠ Děčín / 15:00 Savoy Jazz Band – Ústí nad Labem

16.00 1. Děčínské kuleklání – DC Amateur CUP 2016 /Havana Club Děčín/

Sobota 28. 5
10.00 – 21.30 5. ročník festivalu Pouličního divadla
memoriál Pavla Jarolíma /Husovo nám., Děčín IV/

pohádky, koncerty, soutěže od rána až do soumraku pro malé i velké. Se soumrakem večerní
představení a koncert určené dospělým divákům. Divadlo a hudba pod širým nebem u kostela
Sv. Františka v Podmoklech. Vstup volný.

17.00 – 24.00 Hudební festival Děčínské jaro IV. /Black Shadows/
4. ročník folkového festivalu a příbuzných žánrů pořádá skupina Vomiště spolu
s motorkářským klubem Black Shadows na místě občerstvení zajištěno.

Vystoupí: Monokl, Martin Žák & Jan Mirovský, Vomiště, Cross Country,
Pepa Štross & syn Matěj, Modrotisk. Vstupné: 100,- Kč

Neděle 29. 5.
10.00 – 14. 00 Den plný her – třetí ročník /hřiště Sport areál SK Děčín/

Den určený především předškolním dětem a dětem 1. stupně ZŠ, kdy na ně čeká plno zábavy,
např. projížďka na koních, deskové atrakce, zoo stánek, skákací hrad, soutěže, ale také
možnost vyzkoušet si různé aktivity, z nichž můžeme vyzdvihnout vyzkoušení si první
pomoci s Červeným křížem, nebo na vlastní kůži zažít sebeobranu s profesionálními judisty.
Vstup zdarma.

12.00 - Závod Českého poháru v trialu /Smetanovo nábřeží/
www.mmdecin.cz, www.vstupenkadecin.cz, www.slavnostidecin.cz
Pořadatelé si vyhrazují změnu programu. Městské slavnosti Děčín 2016
pořádá: statutární město Děčín.

