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hezké prožití svátků vánoc.
Od 1.12. do 31.12.2009 Vám při nákupu nad 1500 Kč,
po předložení tohoto inzerátu, odečteme 200 Kč.
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Milí čtenáři,
doufáme, že jste nezlobili a neodnese Vás čert, byla by škoda, kdybyste si nestihli přečíst naše skvělé sváteční vydání. No a máme to
zase tady... kupy lidí se nervózně předhánějí ve frontách a rvou se
o veky, jako by měl nastat konec světa. Věřte tomu nebo ne, zdání
klame, to jen Vánoce už jsou zase za dveřmi.
Zahříváme se u kamen a vychutnáváme vůni vanilky, skořice a spousty dalších vůní, které k době adventní nerozlučně patří. My, co se co
se nehoníme u pece, netrpělivě dopisujeme pozdrav Ježíškovi a prosíme, aby na nás nezapomněl a splnil nám naše tajná přání. Napjatě
čekáme, zda se opravdu splní. Venku řádí neúprosná zima, všude
zmrzlo a sychravo, zasněně čekáme na huňatou bílou peřinu, kterou
nám letos Martin na svém koni nepřivezl, a nějaké zaváté silnice nám
vůbec nevadí, vždyť je to taková krása. Konečně zas oprášíme sáňky,
lyže, či si nacpeme pytel slámou, hlavně aby byla sranda. Ale co když
nenapadne?
Nebojte, naštěstí nás čeká přehršel vánočních akcí, které nám čekání na velkou noc ukrátí. Aby Vás to čekání neomrzelo, připravili jsme pro vás speciální vánoční přehled, ve kterém si snad každý
najde něco, co odkloní jeho myšlenky od veškeré nesvátečnosti
a navnadí tu správnou vánoční atmosféru. Není nic lepšího, než si
v mrazivém větříku dopřát hlt svařeného vína a nechat se okouzlovat
všemi těmi třpytkami kterých je všude víc než dost. Protože nechat si
tyto sváteční chvíle otrávit opravdu nestojí za to.
Mnoho vánoční pohody a šťastný nový rok Vám přeje
Vaše Lípa
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Industriál

Krásná lípa
Je krásné podzimní odpoledne a já se vydávám na další
výpravu. Tentokrát mě to táhne do Krásné Lípy, na jejíž
industriální skvosty jsem si nedávno vzpomněla. Místní
fabriky spíše upadají v zapomnění, a tak si říkám, že
není špatné osvěžit si trochu paměť.
Jeden kamarád se nabídl, že mě odveze, a tak vděčně
přijímám jeho nabídku. Ještě si půjčit foťák. Ten můj si
totiž přivlastnili nějací dobří lidé, za což jim neskonale
děkuji, neb díky nim nespatříte původní díl, který jsem
pro vás připravila, ale úplně jiný. Někdy to halt není
úplně jednoduché.
Kopce, které míjíme, jako by se pro tuto příležitost
vyšňořily do překrásně barevných rób. Krásnou Lípou
jsem projížděla asi tak před šesti lety. Dobře si pamatuji, že mi toto městečko, které se nazývá „krásným“,
zcela vyrazilo dech. Připomnělo mi fotografie vybombardovaných městeček z druhé světové. Rozpadající se
fabriky a rozbourané silnice i domy, kam jen oko pohlédne.
Musím říct, že za tu poměrně krátkou dobu ušlo pěkný
kus cesty, náměstí se právě opravuje, ale většina budov
je již opravena. Rynku také vévodí nové muzeum Českosaského Švýcarska, interaktivní výstava o místní pří-
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rodě, která se v něm nachází, prý opravdu stojí za to.
Po odstranění tun špíny, o které jsem tu kdysi zakopávala, se objevily i rozkošné sudetské vily místních
bývalých továrníků, které na nás honosně vykukují
ze zeleně, které je v městečku dosti.
I zahálející fabriky se daly do pohybu, až na jednu,
jejíž torzo působí jako temný čarodějův hrad, jsou
všechny v provozu, nebo jsou alespoň využívány
jako skladové prostory.
A že tu těch továren je. Dokonce i nové multifunkční
středisko, které najdete na náměstí, je zjevně přestavěno z bývalé fabriky a vtipně nás láká do moderního fitnesscentra, kaváren a jiných podniků obrovským vývěsním štítem: Továrna.
Nejprve si pěkně projedeme celou Lípu, abychom se
dobře zorientovali, a pak už se systematicky vydáváme od jedné budovy ke druhé.
Začínáme právě u toho „čortova hrádu“. Z obrovského objektu zbývají již pouze venkovní zdi, které
při sobě drží jako domeček z karet. Za štěkotu velkých černých psů se vydáváme k protilehlé funkcionalistické budově, kterou již také trochu ohlodal
zub času, ale kdyby ji někdo trochu přeleštil, byla
by jistě oslnivá.
Hned po straně se do výšky tyčí třípatrová fabrika.
Je stále v provozu, a tak fotím pouze zvenku a pak už
se přesouváme o kousek dál.
Na malém náměstíčku vedle sebe stojí hned dvě
menší fabriky. V jedné se stále pracuje a i když by
si její venkovní fasáda zasloužila lepší nátěr, působí poměrně zachovale. Zato budova přes silnici již
nikoliv. Není to sice tak hrozné, jako jsem to už tolikrát zažila, ale přece jen tu na nás dýchá zatuchlinou
ten stísněný pocit opuštěnosti a neužitečnosti.
Objekt leží ladem, jak dlouhý tak široký. Vcházím do

Chrastava
areálů a fotím, v jednom koutě to trochu vypadá, jako by si
tu hrály nějaké děti. A tu už vidím i prádlo na šňůře, část
areálu zřejmě slouží k bydlení. „Co to tu děláte, jak si to
představujete!“ kde se vzal, tu se vzal, zřejmě nějaký místní snaživý obyvatel. Vzhledem k tomu, že mezi budovami
prochází normální cesta, která vede dál, a já nedělám nic
špatného, hraju blbou a raději odcházím, neb místnímu pořízkovi již nebezpečně brunátnějí uši.
Nasedáme do auta a popojíždíme na náměstí, cestou ještě
zabloudíme na místní krásně ponurý hřbitov. Po prohlídce
náměstí pokračujeme dál. Všimli jsme si ještě dvou komínů
a díky nim objevujeme dvě zastrčené továrny v aglickém stylu, které slouží jako skladiště.
Krásná Lípa se mění k lepšímu, jsem ráda, že také někoho
napadlo, že není třeba nechat vše spadnout, když objekt
ztratí svůj původní význam, ale že se dá využít i jinak a nově.
Odjíždím s dobrým pocitem. Cestou zpět se ještě stavíme
na Tolštejně, odkud je nádherný výhled do kraje, který si
člověk může vychutnat i ze sousední rozhledny na Jedlové.
Na tu však již v tuto chvíli nemám čas, a tak se těším, že si
vyhlášený výhled užiju zas někdy příště.
Anna-Marie Neduhová
další fotky a fakta na: www.i-lipa.cz
P.s.: Kdybyste někdo náhodou potkal nějakého dobráka s mým foťákem (Canon PowerShot A1100 IS), tak ho za mnou prosím pošlete.

!!!POZOR!!!

Pro příznivce seriálu Industriál
jsme připravili speciální

vánoční soutěž

o krásnou publikaci Václava Frömmela
Sklářští obchodníci versus
řemeslníci v Kamenickém Šenově.
Kdo nechal postavit budovu,
o které jsme se v souvislosti
s Kamenickým Šenovem
v našem seriálu zmínili?
Své odpovědi zasílejte do 15.12.
na e-mail soutez@prodeus.cz.
Nezapomeňte prosím uvést
celé jméno a adresu.
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Českolipský underground 18
Zleva Kodrle, Král, Reichelt, Horák, Vilím

Vlasta Král

Sešli jsme se v restauraci U Honzy a hned jsme se pustili
do série otázek a odpovědí. Předpokládal jsem, že by
mi mohl pomoci přesunout se od éry Strawberry zase
o kus dále. Podle svých slov vplul do klubového dění v
České Lípě v době, kdy Strawberry vládly jako áčko, jehož béčkem byla kapela Explorer 2, později s nástupem
normalizace přejmenovaná na Explozi 70. Právě v této
skupině začal v roce 1970 jako zpěvák. Kapelníka dělal Jiří Vinduška, který hrál zároveň na basovou kytaru
a v současnosti je ředitelem hotelu Borný ve Starých
Splavech. Za bubny seděl Václav Kozuk z Nového Boru,
ten byl pověstný tím, že na zkoušky nosil chlebíčky, neboť pracoval v Jednotě. Bohužel už bubnuje tam nahoře. Na klávesy hrál Bóža Dvořák a na kytaru Josef Vilím.
Když ten odešel na vojnu, chopil se kytary Vlasta Král.
„Hráli jsme hlavně převzaté věci. Já jsem obdivoval Johna Fogerty z Creedence Clearwater Revival,“ připomněl
Vlasta Král skupinu, která zahajovala v roce 1969 festival
ve Woodstocku. „Měli jsme ale i svůj hit. Jmenoval se
Autobus, stupidní text, chytlavý refrén.“
Po požáru v Luxoru museli hrát především mimo Lípu.
Nejlepší podmínky měli v hospodě U Císaře v Mikulášovicích. „Měl to tam na starosti chlapík, který už něco
o byznysu věděl. Máničky mu nevadily. Hlavně když šlo
na odbyt pivo a párky s hořčicí. Tehdy Lípa úplně chcípla. Hrávali jsme občas jen U Vejvody, to je dnešní Arbes,“
zavzpomínal Vlasta Král na první normalizační roky.
V roce 1972 odešel na vojnu. I tam se hudbě věnoval,
ale spolu s ostatními hlavně kvůli tomu, aby se vyhnuli
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poddůstojnické škole. Ani si nevzpomněl, jak se jejich tehdejší kapela jmenovala.
Po návratu z vojny hrál v Kamenickém Šenově se
skupinou Kyselé hrozny. Ty měly dokonce i dechovou
sekci, které šéfoval Jaroslav Halíř. Na basu hrál Jan
Sviták, na druhou kytaru Stanislav Plíhal, na havajku
Jirka Herzík a na bicí Jiří Konrád a Pavel Čvančara.
Kapela měla také dvě zpěvačky. V repertoáru byly
písně například od Chicaga, Blood Sweat and Teras,
Uriah Heep či Deep Purple.
„Sice jsme spadali pod Děčín a dělali tam i přehrávky, ale paní Flanderková si našla cestu i tam. Jen co
jsme vystoupili na pódium, prohlásila, že pokud
budu hrát já, tak přehrávky prostě nebudou,“ vzpomínal Vlasta Král na hlídačku socialistické kultury,
v našem seriálu už několikrát zmíněnou. Důvodem
zákazu bylo to, že jsem nedůstojně reprezentoval severočeský kraj na celostátní soutěži pěveckých talentů v Jihlavě (ekvivalent současné Superstar). Dostal
jsem se dokonce až do finálního kola a po oslavném
večírku jsem se, opojen úspěchem, rozhodl, že odvezu 6 krásných zpěvaček svým mini Fiatem 500. Rock
& roll ovšem skončil když jsem byl zastaven hlídkou
SNB, které se nelíbil počet pasažérů v pojízdné „destilerii“, byl mi odebrán řidičský průkaz a bylo po
Jihlavě. Soudruzi v porotě mi zakázali další účast,
zajímal je víc kádrový profil.
Od roku 1976 hrál chvíli v Zákupech v kapele Paragraf Jirky Žáka, ale neseděl mu repertoár. Později si

t
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Vlasta Král
Vlasta Král nahoře vlevo v Dubici

udělal profesionální zkoušky, založil Skupinu Vlasty
Krále a přesídlil do Liberce, kde působil v hotelu Imperial. Profesionální přehrávky se už dělaly na krajské
úrovni a své umění musela převést kapela jako celek
i jednotliví muzikanti. Nechyběla zkouška z teorie a
politický pohovor. „Dodnes si pamatuji, že jsem dostal otázku na stavby mládeže.“
Ve své kapele se znovu sešel s Josefem Vilímem, Karlem Kodrlem (bicí) se kterými již působil i v Luxoru,
dále pak Vlastou Horákem (saxofon) a Karlem Reicheltem (klávesy). Při vyprávění jsme znovu narazili
na známého kytaristu Tibora Damu. „S ním se opravdu zvedala muzika. Jezdili jsme se na něj dívat do Ústí
do Bohemky a záviděli mu, že je profík. Možná byl on
tím impulzem, proč jsme se i my začali živit výhradně
hudbou. Předtím jsem ale musel ještě pár let dělat
šéfa závodové dopravy u ČSD a řidiče u technických
služeb.“
Dalším postupným cílem bylo získat angažmá v zahraničí, především kvůli možnosti vybavit se lepší
aparaturou. V roce 1980 tak poprvé se svou skupinou
vyjel… jenže do Německé demokratické republiky,
do hotelu Gondel v Drážďanech. Moc muzikantských
věcí si sice nedovezli, ale svým blízkým dělali radost
komoditami, které v té době byly v Československu
nedostatkové: sáčkové čaje, luštěniny, dětské oblečení, dámské boty.
Následovalo Lipsko a pak konečně západní část Německa, to už ale se skupinou z Plzně. Byla to ale otročina, dokonce uvažoval, že kytaru pověsí na hřebík a
jezdil krátký čas se sanitkou hygienické stanice. Jenže
do toho se mu ozvala pražská kapela Ace quartet a
nabídla mu angažmá ve Spojených státech. Zpočátku nerozuměl ani letušce, když se ho ptala, jestli si dá
kávu, nebo čaj, přesto za Atlantským oceánem zůstal
celých osmnáct měsíců. „Byl to šok“. I když jsem už
měl jakousi zkušenost se západním světem, po příletu do Los Angeles mi chvíli připadalo, že to všechno
jsou jen filmové kulisy, prostě kluk z CL. Sjezdili jsme
západní pobřeží Ameriky od Aljašky až po Karibik.
Hráli jsme totiž povětšinou na výletní lodi,“ popsal
své první zámořské zkušenosti Vlasta Král. Z té doby
si nejvíce cení spolupráce s vynikajícím pianistou Leo
Rybalkinem (dodnes působí v Praze) a legendární
americkou a světoznámou vokální skupinou šesti
černochů The Platters.
V roce 1986, na své druhé americké štaci, se zamiloval do Angličanky. Byl ochoten podstoupit vše pro
to, aby mohli být spolu. Vrátil se do Čech a trvalo
mu dva roky, než mu byl vydán pas k vycestování do
Velké Británie. Samozřejmě se o něho zajímala Státní
bezpečnost. „Byli jsme již rok oddáni zdejším úřadem
NV, za moji ženou mě ale nepustili, zadržovali mi pas

a přemlouvali ke spolupráci. Marně, nejsem ten typ a
podle Madridské konvence mě stejně pustit museli“,
vzpomíná Vlasta Král, co se dělo ještě rok před pádem režimu.
Na Ostrovech však přišlo vystřízlivění. Ne nadarmo
se říká, že kdo nehrál v Anglii, není opravdový muzikant. Konkurence kapel byla obrovská a on tam
přijel jen s kytarou a jednou taškou věcí. Hrál sám po
barech, občas i jamsessions, ale muzika ho neuživila, takže skončil ve firmě IBM. Dostavily se i osobní
problémy a v roce 1994 se rozešel se svou anglickou
ženou. V roce 1997 se vrátil do České Lípy, kde ho
v současnosti živí především angličtina. Muzice zůstal věrný doposud, vystupuje veřejně na různých
akcích a také o víkendech, jak se může řada Českolipanů přesvědčit, v klubu Bonver.

Vlasta Král (1953)

Milan Bárta

zpěv, kytara v kapelách Exploze 70, Kyselé hrozny,
Skupina Vlasty Krále, Ace quartet, Kukuband, Blue
Jeans, Hybrid Session, Causa Band.
Prosíme pamětníky, pokud mají nějaké informace,
nechť se obrátí na naši redakci: inzerce@prodeus.cz
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Rozhovor:

Jirina Mimrová

V Libertinu působíte již téměř deset let, čemu jste se věnovala
předtím, než jste sem nastoupila?
Než jsem přišla sem, tak jsem krátce pracovala jako metodička pro mateřské školy a domy dětí, tenkrát to byl školský úřad
na okrese. Předtím jsem pět let učila a stála jsem u zrodu MŠ
a ZŠ Klíč.

Takže se pedagogice věnujete už řadu let?
Vlastně už od té doby, co jsem dostudovala, což bylo v roce
1975, se věnuji stále dětem a musím říct, že mě to stále baví,
protože práce s dětmi je bezvadná. Funkce ředitelky má svá
úskalí, především v tom, že člověk stráví hodně času papírováním a v kanceláři, ale na druhou stranu má možnost si s dětmi
naplánovat to, co ho baví a co s nimi rád dělá.
Co Vás přivedlo k této práci? Chtěla jste ji dělat odjakživa?
Odmala jsem věděla, že chci být učitelka, respektive že chci pracovat s dětmi. Již od svých patnácti let jsem jezdila na tábory,
nejdřív jako praktikantka, později jako oddílová vedoucí a nakonec i jako hlavní vedoucí. Vždy mě bavilo vymýšlet nějakou
zábavu. Už když jsem byla malá, vymýšlela jsem pro naši partu
různé výpravy. To mě prostě naplňovalo, uspokojovalo. Asi jsem
taková hravá.
Jak se pod Vaší taktovkou změnil Libertin?
Tak já si myslím, že to je i vidět, hlavně v prostředí. Snažím se,
aby to prostředí bylo atraktivní pro děti i mládež. Víte, jak to
chodí, zpočáku to tu bylo cítit takovým tím totalismem, starý nábytek, zdi... Tak jsem se pokusila to trochu zpestřit, nábytkem, barvami... Taky se snažím, abychom tu měli pro děti
pestrou nabídku činností, takže když přijde někdo z mládeže
s nějakým nápadem a já si myslím, že to bude děti bavit, tak se
snažím to dotáhnout do konce. Protože chci, aby tu byl otevřený prostor všem.
Co považujete za svůj největší úspěch? Na co jste pyšná?
No, pyšná asi moc nejsem. Úspěchem bych nazvala to, že jsem
se prokousala vlastní vnitřní legislativou DDM, protože to obnáší spoustu směrnic, vnitřní řád a plány (je jich asi dvacet),
a ty jsem musela všechny vytvořit, protože tady vlastně vnitřní
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legislativa neexistovala. Trvalo mi asi pět let, než jsem ten systém pochopila.
A pochopitelně to, že sem chodí děti. Snad všechny děti v České
Lípě vědí, co to je Libertin, a snad znají tu naši sovičku, kterou
pro nás nakreslila jedna holčička.
Co považujete za svoji největší prohru?
Nevím, jestli je to prohra, ale měla jsem představu, že využijeme
i přilehlé libertinské terasy. Mám projekt na to, že by se to zastřešilo a odhlučnilo, protože děti rády tancují, zpívají a hrají na
hudební nástroje, na což nám tu chybí vhodný prostor.
Bohužel právě hraní na hudební nástroje jsme museli zrušit, protože nám tu po dětech dokonce stříleli, máme díru v okně dole
v sále, protože někomu v sousedství zřejmě vadil hluk. Takže by
tu vznikl ještě jeden sál, který by mohli využívat všichni, ostatně
náš jediný sál je neustále zadaný.
Vidím, že tu chybí nějaký prostor, který by byl otevřený všem,
protože otevřený klub jsme byli nuceni uzavřít kvůli malému
prostoru. Samozřejmě nám do klubu chodilo mnoho romských
dětí, které byly trochu hlučnější, a to nekorespondovalo s informačním centrem, kde si lidé vyhledávají informace a je potřeba
klid.
Do klubu mají nyní přístup pouze členové našich kroužků. Mám
pro Romy slabost, protože si říkám, že dokud zpívají a tancují,
tak nelumpačí někde na ulici, ale v ICM to prostě nefungovalo.
Takže mám takovou představu, že by vznikl otevřený klub, který
by byl tady v Lípě potřeba. Budova patří církvi, s níž jsme se
zatím bohužel nedomluvili.
Takový prostor by byl určitě potřeba. Já je tu potkávám a chovají
se slušně, občas, když je zavřeno, tváří se smutně, že nemůžou
dovnitř.
Chovají. Ovšem i některým maminkám, které nám sem vodí
děti, se nelíbí, že by takové děti trávily čas s jejich dětmi. Teď
jsme tu měli koncert, hráli Cínovci. Všichni si společně zazpívali,
zatančili a byli rádi, že to měli kde uskutečnit. Mrzí mě, že jsme
to museli takhle rozhodnout, ale bohužel to jinak nešlo. Je mi
smutno, když je potkávám na chodbě a oni se mě ptají:
„Paní ředitelko, a proč tam nemůžeme? Protože jsme černý?“
Je mi jich líto a říkám: „Ne, ale protože tam nemůže být tolik

Jiřina Mimrová
dětí a chodí tam děti z kroužků, snad vám vytvoříme nějáký
prostor, kde budete moct tancovat a zpívat.“ To je to jediné co
chtějí. Kdyby měli chodit do nějakého kroužku, tak ho nezaplatí, respektive jejich rodiče ho nezaplatí, asi jim to nepřijde jako
dobrá investice.
Letos jste docela radikálně změnili terasu a zřídili teraristický
kroužek. Na co se můžeme těšit v příštím roce?
Jak jsem již říkala, je to o těch nápadech, se kterýmy občas někdo příjde a když se mi zdají smysluplné, snažím se udělat vše
pro to, aby se daly zrealizovat. Veronika přišla s nápadem, že
by se sklářským výtvarníkem Janem Faltou vyzdobili terasu, aby
ji mohly využívat maminky s malými dětmi, což se myslím moc
povedlo, je to krásné. František přišel s nápadem, že bychom tu
mohli mít hady, a zrovna o hady byl mezi dětmi obrovský zájem,
tak jsme se do toho pustili.
Co bude příští rok, to uvidíme, nechme se překvapit. Každý rok
je zájem o něco jiného, tak se snažím, aby byla každá klubovna
pro děti něčím atraktivní.
Uvažuji nad prostorem, kde by se mohl každý zadarmo připojit
na internet, k čemuž tady v Lípě není taky nikde příležitost. Plus
počítače v každé klubovně, aby se i během kroužku mohly děti
připojovat a shánět si aktuální informace.
Nabízíte celou škálu kroužků, pro nejmenší děti, mládež i kursy
pro dospělé...
Je naším cílem, aby sem každý mohl přijít a věnovat se tomu,
co ho baví. Měli bychom především nabízet zábavu pro děti,
mládež, případně dospělé. Ovšem těžko si bude někdo dospělý
např. pořizovat pec, aby si mohl doma dělat něco z hlíny, a proto děláme ty otevřené dílny, aby se tak rozšířilo kulturní vyžití
pro všechny tady v České Lípě.
Který kroužek byste sama nejraději navštěvovala?
Já jsem taková všestranná, takže u mě to není o kroužku, ale
spíš o vedoucím, jaký má přístup, jestli umí zaujmout. Je těžké
sehnat někoho, kdo to opravdu umí, je to o tom koníčku, který
ten člověk má a dokáže jím nadchnout i ostatní a předat své
vědomosti.
Obdivuji některé externí lektory, kteří sem chodí po práci a
jsou tu pak ještě s dětmi. I když jsou to lidé bez pedagogického
vzdělání, dokážou děti zaujmout.
Nerada bych někoho upřednostnila. Já ráda sportuju a tancuju, takže bych volila asi flamenco, taiči, máme i dobré výtvarné
kroužky, nebo třeba angličtina, ta by se mi taky hodila. Myslím,
že všechny kroužky jsou dobré. Snažíme se, abychom aktuálně

nabízeli to, o co je zájem, děláme ankety, ale bohužel to občas ztroskotá na tom, že neseženeme vedoucí, jako třeba teď
u florbalu.
Co byste tady v Libertinu ráda změnila, kdybyste měla neomezené možnosti?
Tak to by byl ten sál. Chybí nám tu prostor, kde by se děti mohly
realizovat, vhodnyý i k pořádání přednášek, či koncertů. Dále
nám tu chybí i skladovací prostory.
Myslíte si, že by se to dalo nějak vyřešit? Třeba i přesunem?
Je to dobré místo, všichni jsou na něj zvyklí, všichni to mají stejně daleko. Velmi mě nadchnulo jedno centrum pro mládež, které jsem navštívila v Berlíně. Bylo udělané ze starého pivovaru.
Prostor byl úžasně využit, malé nádvoří, kde se mohla mádež
scházet, bylo obklopeno divadlem, kluby, tanečními sály, internetovou kavárnou... Prostě vše na jednom místě. Takže mě
napadl náš pivovar, ale pivovar není města a bylo by to asi velmi
drahé.
Nemusely by to být nové prostory, ony mají děti i radši, když má
prostor nějaký svébytný punc, který si mohou i samy dotvořit.
Napadla mě i hasičárna. Bohužel všechno není tak jednoduché
na realizaci.
Práce s dětmi je poměrně náročná, jak relaxujete?
Jednak mám dva pejsky, které hlídám dceři a přítelovi, se kterými chodím na procházku. Mám ráda turistiku, hory. Vlastně
relaxuju i s těmi dětmi. Když už jsem otrávená z toho papírování, tak si naplánuju nějaký výlet s dětmi. Takže v podstatě
relaxuji aktivně. Mám ráda i rodinné sešlosti, ráda si zalezu do
teploučka s knížkou, mám ráda práci na zahrádce, posezení
s přáteli, divadlo.
Máte nějaký tajný sen?
Mám teď jeden velký sen, protože jsem začali společně budovat
dům, takže mým snem je, aby se nám to všechno povedlo, jak
jsme si to naplánovali.
Můj přítel je architekt, takže to celé namaloval, je to starý dům.
Takže si přeji, aby se nám to povedlo a my tam pak společně
mohli bydlet i s dětmi.
Tak ať se vám to splní a děkuji za rozhovor.
Anna-Marie Neduhová
Kompletní audio rozhovor najdete na: www.i-lipa.cz
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3.12. 2009
Mezinárodní den zdravotně postižených

zdraví je hodnotou, které si nekoupíte, ale můžete si koupit vstupenku do našeho bazénu
a tím se přiblížit fyzické i duševní spokojenosti. pokud se rozhodnete o vaši renesanci právě
v tento den a navštívíte nás, obdržíte 15% slevu.

4.12. Mikulášská na ledě

pozor během vánočních svátků
bude změněna otevírací doba
českolipského sportovního
střediska
Otevírací doba v průběhu vánočních svátků
24.12.
25.12.

Sauna

9:00 - 13:00 hod.

Bazén

10:00 -16:00 hod.

Sauna

14:00 - 21:30 hod.

Bazén

14:00 - 21:30 hod.

26.12. - 30.12.

Dle standardní otevírací doby

31.12.

Sauna

9:00 - 13:00 hod.

Bazén

10:00 - 16:00 hod.

1.1.

Zavřeno

2.1.

Dle standardní otevírací doby

vážení rodiče, v pátek dne 4.12. od 17:00 hod. zavítá do českolipského sportovního střediska
Čert, Mikuláš a anděl.
vaše děti se mohou těšit na čertovskou diskotéku na ledě, vyhodnocení nejlepší masky
a spousty sladkostí. vy máte opět možnost předání vašeho dárku naším prostřednictvím.
více se dozvíte na vrátnici, nebo na tel.: 487/827 831

11.12. světový den dětství

děti, vezměte s sebou své rodiče a získáte vstupenku o 15% levněji.
Benefit platí pro každé dítě do 15ti let s dospělým doprovodem.

28.12. - 3.1. 2010.
prázdninová vánoČní sleva pro nejMladší
vánoční prázdniny slouží k odpočinku a relaxaci od školních povinností a starostí,
které můžete rozpustit v našich vodách o 10% levněji. těšíme se na vás.
akce je platná pro děti a mládež do 18ti let věku.

Finská sauna

v ceskolipském sportovním stredisku SPORTAREÁL

Nabídka plaveckých kurzu
porádaných Sport Ceská Lípa, p.o.

Od 23.11.2009 pokračujeme v oblíbených
plaveckých kurzech pro nejmenší.
Sportareál
Vstupné za 1 hodinu
Dospělí

9:00 - 13:00

14:00 - 21:30

60 Kč

70 Kč

Studenti, důchodci, ZTP

45 Kč

55 Kč

děti do 15-ti let *

30 Kč

40 Kč

uzavřená společnost

450 Kč

900 Kč

Permanentky

9:00 - 13:00

14:00 - 21:30

Permanentka 5 vstupů

240 Kč

280 Kč

Permanentka 10 vstupů

480 Kč

560 Kč

Permanentka 15 vstupů

720 Kč

840 Kč

Permanentka 20 vstupů

960 Kč

1120 Kč

ROZPIS:

9:00 - 13:00

14:00 - 21:30

Pondělí

Ženy

Ženy

Úterý

Muži

Muži

Středa

Muži

Společná

Čtvrtek

Ženy

Ženy

Pátek

Muži

Muži

Sobota

Ženy

Společná

Muži

Společná

Neděle

vstupné za 1 hodinu = 1 relaxační kúra + 10 minut na převlečení

• Manipulace a hraní si s kojenci a batolaty od 6 až 12
měsíců věku ve vodním prostředí s novým lektorem.
• Plavání rodičů s dětmi ve věku 1 – 2 roky
• Plavání rodičů s dětmi ve věku 3 – 5 let
• Plavaní dětí od 5. roku věku (bez rodičů)
Zápis, přihlášky a konkrétní informace
na recepci plaveckého bazénu:
tel.č.: 487827835, e-mail: sportcl@volny.cz

Bazén Sever

• Děti předškolního věku
• Děti ve věku do 5 let
• Děti ve věku do 6 let
• Děti ve věku do 7 let
• Děti ve věku od 8 - 9 let

Sportovní plavání:

Zdokonalování všech plaveckých technik plavání, startovací
skoky, obrátky, doprovodná cvičení ve vodě, hry soutěže.
Více na www.sportlipa.cz (sekce bazén Sever)

Těšíme se na Vás a Vaše dítě.
Sport Česká Lípa, p.o.

Květen 2009
Prosinec
2009

Kulturní přehled Českolipska
Aktuální a rozšířený program na:

www.i-lipa.cz

1. 12. Úterý
Městská knihovna – čítárna
17:00 Věra Klásková „Regionální autoři“
Setkání s překladatelkou a zpěvačkou
Vinotéka v Zámecké – Česká Lípa
17:00 Ochutnávka vín Jižní Amerika
Vinařství Šoman, Dolní Dunajovice
Vstupné: 200 Kč (v ceně degustace)
Kino Crystal
17:00 2012
20:00 2012
Divadlo Nový Bor – Navrátilův sál
19:00 Caroline Hitland a Aftertee
top vocal jazz (Norsko/SK/Dánsko)
Vstupné 90 Kč
Kino Nový Bor
17:00 2012
20:00 Sin nombre (FK)

2. 12. Středa
DDM Libertin
17:00 Povídání o Indii, přednáší Pavla Morcová
Klub U bílého králíka
18:00 kostel sv. Máří Magdalény v České Lípě
„Podívej se, jak telátko olizuje Jezulátko“
verše Ivana Martina Jirouse pro malé i velké.
Z knihy „Magor dětem“ recitují:
M. Knauerová, M. Lažanová,
I. Honsnejmanová, T. Vlček a M. Prokeš
hudba: LUSATIA CONSORT: Keltské vánoce
Vstup zdarma
Kino Crystal
17:00 2012
20:00 2012
Kino Nový Bor
17:00 2012
20:00 2012

3. 12. Čtvrtek
Jiráskovo divadlo
8:30 a 10:00 Tygřík Petřík
Nová inscenace divadla Drak. Vstupné 40 Kč
DDM Libertin
19:00 Seznamte se s orgonity
přednáška, www.orgonity.cz, vstupné 50 Kč
Výtvarné centrum ŠUM
17-19:00 mozaiky a dlaždice Portugalska
a Azulejos (workshop), cena: 400/200Kč,
přihlášky nutné!!, www.volny.cz/ksum
Kino Crystal
15:30 Vánoční koleda
17:30 Zemský ráj to na pohled
20:00 Zemský ráj to na pohled
Divadlo Nový Bor
19:00 Zamilovat se...
Divadlo Kalich – Noel Coward
Mysleli si, že jim se to už nemůže stát, ale láska
je doběhla.
V hlavní roli Jana Paulová a Pavel Zedníček.
Režie: Jakub Nvota. Vstupné 250 Kč
Kino Nový Bor
17:00 2012
20:00 2012

4. 12. Pátek
KD Crystal
19:00 Music party
Koncert kapel: Pupíček (ČL), Laniena Mentis
(ČL), Munchies (J. Hradec), Monoskop (Praha)
Vstupné 80 Kč
Luxor
21:00 Dj`s Réva & Uwa

6. 12. Neděle
KD Crystal – náměstí T.G.M.
17:00 II. adventní koncert
Adventní a vánoční vystoupení ZUŠ, MŠ a ZŠ
Vstup zdarma
Muzeum
XX. Vánoční trhy v muzeu
10-12:00 a 13-17:00

DDM Libertin – KD Crystal Česká Lípa
9-10:00 a 11-12:00 Mikulášská besídka pro děti
z MŠ a veřejnost
Mikulášské divadlo, čertovská diskotéka, soutěžní úkoly, mikulášská nadílka, vstup zdarma!

TAO čajovna
10.00 Turnaj v šachu
figurky a herní plány s sebou, vstup zdarma

Sportareál
17:00 Mikulášská na ledě
Čertovská diskotéka na ledě, čert, Mikuláš
a anděl, vyhodnocení nejlepší masky.

Kino Crystal
15:30 Vánoční koleda
17:30 Zemský ráj to na pohled
20:00 Zemský ráj to na pohled

Muzeum
13-18:00 XX. Vánoční trhy v muzeu
Vánoční atmosféru navodí koledy i všudypřítomná vůně jehličí a ukázky tradičních řemesel.
Kino Crystal
15:30 Vánoční koleda
17:30 Zemský ráj to na pohled
20:00 Zemský ráj to na pohled
Kino Nový Bor
17:00 2012
20:00 2012

5. 12. Sobota
Progres
19:00 Krvik Totr / Svázaná
Divadelní představení
Luxor
21:00 Dj`s Vichy & Carllope
DDM Libertin
Otevřená sobota v Libertinu
9-12:00 Počítačový klub, vstup 10 Kč
9-12:00 Otevřená keramická dílna, vstup 10 Kč
9-12:00 Otevřený teraristický koutek
10:00 Kašpárkova nadílka
loutkové divadlo pro děti, vstupné 10 Kč
Vánoční šachový turnaj mládeže do 15 let
prezentace 9:30-10:00
Muzeum
XX. Vánoční trhy v muzeu
9-12:00 a 13-19:00
15:00 Mikulášská nadílka v Biberově síni
Klub přátel muzea
14:00 Kulturní a historický význam
augustiniánského kláštera v České Lípě.
Přednáší Ladislav Smejkal.
Kino Crystal
15:30 Vánoční koleda
17:30 Zemský ráj to na pohled
20:00 Zemský ráj to na pohled
Divadlo Nový Bor
17:00 Mikulášská nadílka
Pohádka „Kozlík“, kouzelník klaun „WIKI“,
čerti, andělé a Mikuláš.
Vstupné 50 Kč
Kino Nový Bor
15:30 Hrdinové z Daranu
17:00 2012
20:00 2012

18.00 Úloha bílkovin ve stravě
přednáška, vstupné 50 Kč.

Divadlo Nový Bor
17:00 Kostel Nanebevzetí Panny Marie
II. Adventní koncert
GLORIA...pokoj lidem dobré vůle
Sbor severočeských učitelů, Českolipský pěvecký
sbor a Komorní orchestr učitelů ZUŠ Česká Lípa
se sólisty, vstupné: 70 Kč
Kino Nový Bor
15:30 Hrdinové z Daranu
17:00 2012
20:00 2012

7. 12. Pondělí
Muzeum
XX. Vánoční trhy v muzeu
13-18:00
16:00 Vánoční koncert ZUŠ
Kino Crystal
15:30 Vánoční koleda
17:30 Zemský ráj to na pohled
20:00 Architekt odpadu (ART)
Divalo Nový Bor
Janek Ledecký Band & Nostitz Quartet
Sliby se maj plnit... vánoční koncert
vstupné: 290 Kč
Kino Nový Bor
17:30 Zoufalci
20:00 Zoufalci

8. 12. Úterý
Muzeum
XX. Vánoční trhy v muzeu
13-18:00
Kino Crystal
15:30 Vánoční koleda
17:30 Zemský ráj to na pohled
20:00 Zemský ráj to na pohled
Kino Nový Bor
17:30 Zoufalci
20:00 Vnitřní poušť (ART)

Partnerem kulturního přehledu je:

9. 12. Středa
Muzeum
XX. Vánoční trhy v muzeu
13-18:00
ZUŠ – sálek ZUŠ v KD Crystal
16:00 Vánoční přehrávka třídy J. Jeništové
Kino Crystal
15:30 Vánoční koleda
17:30 Zemský ráj to na pohled
20:00 Zemský ráj to na pohled
Divadlo Nový Bor
18:00 Vánoční koncert ZUŠ
Tradiční vánoční koncert
Kino Nový Bor
17:30 Zoufalci
20:00 Zoufalci

10. 12. Čtvrtek
Městská knihovna – oddělení dětské literatury
16:00 Máme rádi zvířata aneb chovatelská poradna: Vhodný dárek pro naše zvířecí miláčky
Kino Crystal
17:30 Twilight sága: Nový měsíc
20:00 Saw IV
Divadlo Nový Bor
19:00 Vánoční salón Fešáků
s Radkem Tomáškem
vstupné: 200/220 Kč
Kino Nový Bor
17:30 Ať žijí rytíři
20:00 Twilight sága: Nový měsíc

11. 12. Pátek
Luxor
21:00 Dj`s Réva & Richie
Kino Crystal
17:30 Twilight sága: Nový měsíc
20:00 Saw IV
Kino Nový Bor
17:30 Ať žijí rytíři
20:00 Twilight sága: Nový měsíc

12. 12. Sobota
Luxor
21:00 Horkýže slýže
Jaydeevenc 80-90`s
DDM Libertin
10-13:00 Kurz flamenca pro začátečníky
informace a přihlášky www.flamencoalnorte.cz.
9-12:00 Háčkujeme vánoční ozdoby
Výtvarné centrum ŠUM
9-14:00 keramická dílna pro dospělé, cena za
pololetí 600 Kč + mat, jednorázově 150 Kč + mat.
14:00 Tiffany šperkování
seminář cena: 400/200 Kč, přihlášky předem
Klub přátel muzea
14:00 Umělecké a historické památky Itálie:
Florencie. Přednáší prof. Zdeněk Pokorný.
Kino Crystal
17:30 Twilight sága: Nový měsíc
20:00 Saw IV
Kino Nový Bor
17:30 Ať žijí rytíři
20:00 Twilight sága: Nový měsíc

13. 12. Neděle
KD Crystal
15:00 III. adventní koncert
Jaroslav Uhlíř: Hodina zpívání – zkoušení!
Vstupné 20 Kč
DDM Libertin
10:00 Miss Roma
Kino Crystal
17:30 Twilight sága: Nový měsíc
20:00 Saw IV
Divadlo Nový Bor
17:00 Kostel Nanebevzetí Panny Marie
III. Adventní koncert
Guitar Arte Trio
Zazní české barokní vánoční písně, italské koledy, skladby Vivaldiho, Mozarta, Handela aj.
vstupné: 70 Kč
Kino Nový Bor
17:30 Ať žijí rytíři
20:00 Twilight sága: Nový měsíc

14. 12. Pondělí
Kino Crystal
15:30 Twilight sága: Nový měsíc
17:30 3 sezóny v pekle
20:00 Člověk bez osudu (FK)

16. 12. Středa
Klub U bílého králíka
18:00 kaple v Žizníkově
„Podívej se, jak telátko olizuje Jezulátko“
verše Ivana Martina Jirouse pro malé i velké.
Z knihy „Magor dětem“ recitují:
M. Knauerová, M. Lažanová,
I. Honsnejmanová, T. Vlček a M. Prokeš
hudba: LUSATIA CONSORT: Keltské vánoce
vstup zdarma
ZUŠ – sálek ZUŠ v KD Crystal
16.30 Vánoční přehrávka tříd N. Kovářové
a M. Čermákové
Kino Crystal
15:00 U mě dobrý (Promítání pro seniory)
17:30 3 sezóny v pekle
20:00 3 sezóny v pekle
Divadlo Nový Bor – Navrátilův sál
19:00 Démophobie (Hudební sklepy)
Akustické duo: Michal Rohrig a Déma
(Znouzectnost), vstupné 90 Kč
Kino Nový Bor
17:30 Pamětnice
20:00 Pamětnice

17. 12. Čtvrtek

Divadlo Nový Bor
19:00 Andrea Kalivodová „Ave Maria“
Vánoční koncert sólistky Státní opery Praha
a Pražský komorní balet Pavla Šmoka
G. F. Händel, Vivaldi, Haydn, Mozart, Dvořák
vstupné: 220 Kč

DDM Libertin
19:00 Setkání s hudbou v nás
společné tvoření a sdílení léčivých a harmonizujících tónů se zkušenými muzikoterapeuty,
provází Petr Broniš a Hana Švehlová
www.navratkoncovky.cz, vstupné 50 Kč

Kino Nový Bor
17:30 Pamětnice
20:00 Pamětnice

ZUŠ – Pertoltice
16:30 Adventní koncert v Pertolticích

15. 12. Úterý
DDM Libertin
17:00 Přednáška o kosmetice Rosa Graf
povídání s kosmetičkou, vstup zdarma
18-20:00 Rodinné konstelace
František Červenka, vstupné dobrovolné
ZUŠ – velký sál KD Crystal
17:00 Vánoční koncert ZUŠ
Městská knihovna – čítárna
17:00 Vitráže na Českolipsku
Další technické památky Českolipska představí
Mgr. Miloš Krčmář
Vinotéka v Zámecké – Česká Lípa
17:00 Bodrý mladý vinař Marek Šoman
a jeho vína z oblati kolem Pálavy.
Vstupné: 150 Kč (v ceně degustace)
Kino Crystal
15:30 Twilight sága: Nový měsíc
17:30 3 sezóny v pekle
20:00 3 sezóny v pekle
Kino Nový Bor
17:30 Na chvíli svobodní (FK)
20:00 Vzpomínkový večer
na Vlastimila Brodského
film: Příliš hlučná samota
koncert: Jazz Bluffers
(jazz z 20.- 30. let, swing 30. a 40. let.)
Občerstvení – vína, tradiční zabíjačka, frgále!

Městská knihovna – pobočka Špičák
9:30 Vánoce v knihovně
dopoledne pro maminky s dětmi do 4 let
Kino Crystal
17:30 Paranormal activity
20:00 Paranormal activity
Divadlo Nový Bor
19:00 Velký vánoční koncert
Leona Machálková a Big Band CL
vstupné: 150 Kč
Kino Nový Bor
17:30 Chceš mě, chci tě
20:00 Chceš mě, chci tě

18. 12. Pátek
Jiráskovo divadlo
19:30 Teremin (Divadelní klub)
Muž, který navždy změnil tvář moderní hudby.
Hraje: I. Trojan, režie: P. Zelenka,
vstupné 290 Kč
TAO čajovna
20:00 Zvířátka a loupežníci
Zhudebněná diaxová pohádka písněmi kapely
Papír sklo plasty, vstupné 15 Kč
Luxor
21:00 Studio 54
Dj Vichy
ZUŠ – sálek ZUŠ v KD Crystal
16:00 Vánoční koncert žesťového oddělení
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18. 12. Pátek
Muzeum
17:00 Koncert Štěpána Raka a jeho hostů
Kino Crystal
15:30 Peklo s princeznou
17:30 Paranormal activity
20:00 Paranormal activity
Divadlo Nový Bor – Navrátilův sál
19:00 J.I.P. – vánoční jazzový koncert
I. Košťál, J. Tichý, P. Větrovec, J. Nepustil
a M. Svobodová. Vstupné: 55 Kč
Kino Nový Bor
16:00 Chceš mě, chci tě
19:00 Zhasínání – Křest klipu Parcely na měsíci.
Host a kmotr klipu Jiří Lábus. Vstupné: 55 Kč

19. 12. Sobota
Luxor
21:00 Dj`s Hrusha & Šramus
Progres
16:00-22:00 sítotiskový vánoční workshop
Přijďte si potisknout tričko originálními motivy!
19:00 Květy & Obří broskev
Hudební koncert talentů alternativní hudby
DDM Libertin
10-13:00 Výroba svíček, cena 20 Kč/ks
přihlášky do 16. 12.
Kino Crystal
15:30 Peklo s princeznou
17:30 Můj život v ruinách
20:00 Paranormal activity
Kino Nový Bor
17:30 Julie a Julia
20:00 Julie a Julia

20. 12. Neděle
KD Crystal
19:00 IV. adventní koncert (Kruh přátel hudby)
Pavel Šporcl a Romano Stilo
(cimbálová kapela), vstupné 250 Kč
Kino Crystal
15:30 Peklo s princeznou
17:30 Můj život v ruinách
20:00 Paranormal activity
Divadlo Nový Bor – Navrátilův sál
14:00 Vánoční setkání s lidovkou a evergreenem
Hraje Vratislav Bretšnajdr, vstupné 50 Kč
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
17:00 IV. Adventní koncert
Řemdih – Hudba renesance, baroka a gotiky.
vstupné: 70 Kč
Kino Nový Bor
17:30 Julie a Julia
20:00 Julie a Julia

21. 12. Pondělí
Kino Crystal
15:30 Astro boy
17:30 Můj život v ruinách
20:00 Ať vejde ten pravý (ART)
Kino Nový Bor
17:30 Mamma Mia!
20:00 Mamma Mia!

22. 12. Úterý

27. 12. Neděle

KD Crystal – Bazilika Všech Svatých
19:00 Jakub Jan Ryba: „Hej, mistře.“
Jiří Teml: Splnilo se písmo svaté
Vstupné 130 Kč

Kino Crystal
15:30 Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů
17:30 Ať žijí rytíři
20:00 Oko ve zdi

Kino Crystal
15:30 Astro boy
17:30 Můj život v ruinách
20:00 Halloween 2
Kino Nový Bor
17:30 Hannah Montana
20:00 Muž na laně (ART)

23. 12. Středa
Progres – v Clubu Bonver
19:00 Vánoční Všudybud
Klubový festival: Brouci band, The Roads, Lus3
a jeden tajný hudební bonus.
Luxor
21:00 UV Night – Černočerná tma
+ UV efekty Dj Réva
Muzeum
9-12:00 a 13-17:00 Čekání na Ježíška
Výtvarné tvůrčí dílničky...
Vstupné 20 Kč, děti 10 Kč
Kino Crystal
15:30 Astro boy
17:30 Můj život v ruinách
20:00 Halloween 2
Kino Nový Bor
17:30 Hannah Montana
20:00 Azyl festival
Festival minutových a pětiminutových filmů.

24. 12. Čtvrtek
Luxor
21:00 Štědrý den – Jaydeevenc, vstup zdarma
Kino Crystal
14:00 Astro boy
KD Crystal – náměstí T.G.M.
24:00 Půlnoční zpívání – Tradiční zpěv koled
s doprovodem sboru. Vstup zdarma

25. 12. Pátek
Luxor
21:00 Dj Réva
Kino Nový Bor
15:30 Astro boy
17:30 Zemský ráj to na pohled
20:00 Zemský ráj to na pohled

26. 12. Sobota
Luxor
21:00 Metal rock fest night !!!
Křest CD kapely Scream of the lambs
Kino Crystal
15:30 Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů
17:30 Ať žijí rytíři
20:00 Oko ve zdi
Kino Nový Bor
15:30 Astro boy
17:30 Zemský ráj to na pohled
20:00 Zemský ráj to na pohled

Kino Nový Bor
15:30 Astro boy
17:30 Zemský ráj to na pohled
20:00 Zemský ráj to na pohled

28. 12. Pondělí
Kino Crystal
15:30 Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů
17:30 2Bobule
20:00 Oko ve zdi
Kino Nový Bor
17:30 Zemský ráj to na pohled
20:00 Zemský ráj to na pohled

29. 12. Úterý
Kino Crystal
15:30 Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů
17:30 2Bobule
20:00 Oko ve zdi
Kino Nový Bor
17:30 Zemský ráj to na pohled
20:00 Miloš Forman: Co tě nezabije (FK)

30. 12. Středa
Luxor
21:00 Dj Peeter
Kino Crystal
15:30 Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů
17:30 2Bobule
20:00 Oko ve zdi
Kino Nový Bor
17:30 Zemský ráj to na pohled
20:00 Zemský ráj to na pohled

31. 12. Čtvrtek
Luxor
21:00 Velká silvestrovská párty !!!
Dj`s Carllope Lumichel, Vstup 150 Kč
Kino Crystal
17:30 Mamma mia!

Výstavy
Maštálkova síň
18. 11. – 31. 12. – Jezuitské misie v Mexiku
Galerie
7. 3. – 31. 12.
Hrady a zámky ve výtvarném umění
Galerie Jídelna
7. 11. – 31. 12.
Lukáš Pelech – Bohnice – pavilon 22
Galerie v Kopci – Mariánská ČL
1. 12. – 14. 1. – Martin Kubín – Fotografie z cest
1.12. v 18:30 vernisáž výstavy
ZUŠ – vstupní chodba ZUŠ v KD Crystal
Výstava žáků výtvarného oboru
Divadlo Nový Bor
T. Valášková a M. Wágner – Pohledy do krajiny
Kino Nový Bor
KLÍČ759 – Fotografie Lužického horského spolku.

Kulturní přehled Českolipska

Vánoční kulturní přehled
1.-24.12.

4. – 9. 12.

5.-6.12.

Drážďany (Německo)
10-20:00 Vánoční trhy – Striezelmarkt
Nasajte vánoční atmosféru v nádherném historickém saském městě, které se mimo přehršle
krásných historických památek chlubí nejstarším vánočním trhem v Německu – pořádá se
od roku 1434. V centru trhu návštěvníci najdou
největší louskáček světa a obrovskou vánoční
pyramidu.

Česká Lípa
XX. Vánoční trhy v muzeu
Letošní jubilejní ročník nabídne opět rozmanité
výrobky tradičních řemesel, bude možné vybrat
si vánoční stromeček i kapra a samozřejmě
nemůže chybět něco na zub i na zahřátí.
V Biberově síni proběhne řada koncertů dětí i
profesionálů a v sobotu 5. 12. od 15:00 na stejném místě začne mikulášská nadílka. Vánoční
atmosféru navodí koledy i všudypřítomná vůně
jehličí, perníčků nebo medoviny. Kromě nákupů
budete mít možnost sledovat při práci kováře
a řada prodejců bude předvádět i tradiční
výrobu.
Pátek 13-18:00
Sobota 9-12:00 a 13-19:00
Neděle 10-12:00 a 13-17:00
Pondělí 13-18:00
Úterý 13-18:00
Středa 13-18:00

Středověká krčma Dětenice
Mikulášká nadílka pro děti
12-15:00 Čertovský program

1.12. - 1.1.
Vánoční trhy na Staroměstském náměstí
a Václavském náměstí v Praze
Největší vánoční trhy v České republice, které
skýtají neopakovatelnou vánoční atmosfréru.

1.-5. 12.
Krčma Dětenice
Čertovské večery
19-22:00 Pekelné řádění čertů.

2.12.
Liberec
14-17:00 Mikulášská nadílka v Centru Babylon.
9-18:00 Mikulášská jízda – speciální čertovská
tramvaj, kde nebudou chybět čerti, Mikuláš
a ani anděl. Zvláštní jízdní řád „Čertovské
tramvaje“ najdete vyvěšený na zastávkách
tramvajové linky MHD.

2.-3.12.
Zámek Sychrov
9-16:00 Adventní trhy spojené s ukázkami
řemesel, prodejem tradičního vánočního zboží
a programem uměleckého sdružení Bohém.
Vstupné: 40 Kč dospělí / 20 Kč děti.

3.12.
Liberec
16:15 1. adventní koncert před radnicí
17:00 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
a zapálení 1. adventní svíce primátorem města

3.-6.12.
Ratibořice
9:00 ADVENT V RATIBOŘICÍCH
Oživlá prohlídka adventně a vánočně vyzdobených interiérů zámku. Rudrův mlýn v Babiččině
údolí ožije postavami, které důvěrně znáte
z vyprávění spisovatelky B. Němcové v knize
Babička. V sousedním mandlu se koná tradiční
vánoční trh. Putování předvánočními Ratibořicemi můžete zakončit návštěvou Starého
bělidla, kde si můžete prohlédnout babiččinu
světničku.

4.12.
Děčín – Oblastní muzeum
18:00 Vánoční koncert, Děčínské barokní
kvarteto
Hrad Grabštejn
Pobožnost v nově opravené kapli sv. Barbory.

Změna programu vyhrazena.
Více na www.i-lipa.cz

5.12.
Česká Lípa
DDM Libertin
10:00 Kašpárkova nadílka, loutkové divadelní
představení pro malé děti, vstupné 10 Kč
XX. Vánoční trhy v muzeu – Muzeum
9-12:00 a 13-19:00
15:00 Mikulášská nadílka v Biberově síni
Nový Bor – Divadlo
17:00 Mikulášská nadílka
Pohádka „Kozlík“, kouzelník klaun „WIKI“,
Nadílku pro děti opatřenou jmenovkou můžete
zanechat v šatně. Vstupné 50 Kč
Mimoň
Mikulášská dětská show
od 16:00 hod v DK Ralsko Mimoň
Hudba, soutěže, dárky v podání mimoňského
ochotnického spolku No Co Co. Dárky s cedulkou se jménem a věkem dítěte můžete nosit do
Městské knihovny do 3. prosince.
Cvikov
16:00 Čertovská pohádka spojená
s Mikulášskou nadílkou pro malé děti
Smržovka
Mikulajda – sraz všech nadpřirozených bytostí
na Lidickém náměstí – čekají na vás soutěže,
veselení, promítání filmu...
Děčín
Mikuláš na zámku
16:00 zámek – odpoledne plné her a soutěží.
Za hodnými dětmi přijde Mikuláš.
Liberec
16:00 Soutěž o nejlepší masku čerta, Mikuláše
a anděla
Slavnostní příjezd Mikuláše do města – oblíbená mikulášská akce na náměstí před libereckou
radnicí.
17-19:00 MIKULÁŠ V ZOO
Děti v maskách čertů, Mikulášů nebo andílků
mají vstup zdarma! Každý může přinést dárek
pro opuštěné děti z afrického sirotčince v
Burkina Faso (hračky, ale také školní potřeby
nebo trvanlivé sladkosti).

6.12.
Česká Lípa
17:00 II. adventní koncert – nám. T.G.M.
Adventní a vánoční ZUŠ, MŠ a ZŠ
Vstupné zdarma
Nový Bor
17:00 Kostel Nanebevzetí Panny Marie
II. Adventní koncert
GLORIA...pokoj lidem dobré vůle
Sbor severočeských učitelů, Českolipský pěvecký sbor a Komornímorchestr učitelů ZUŠ
Česká Lípa, vstupné: 70 Kč
Děčín
Čertovský rej v ZOO
14:00 Pastýřská stěna – čertovské soutěže,
možná přijde i Mikuláš, loutkové divadlo, zdobení vánočního stromku, představení nových
zvířat v zoo, představení skupiny historického
šermu Exitus in Dubio, hudba, zábava a občerstvení jako v pekle
15:00 Pohádkové odpoledne na zámku
„Aby dětem čekání na Vánoce rychleji uběhlo“,
vstupné 30 Kč

7.12.
Nový Bor – Divadlo
Janek Ledecký Band & Nostitz Quartet
Sliby se maj plnit... vstupné 290 Kč
Děčín
19:00 Zámek – Solideo – 2. adventní koncert
zámecká kuchyně, vstupné 80 Kč

8.12.
Děčín
18:00 kostel Povýšení sv. Kříže
AVE MARIA – VÁNOCE 2008 – operní pěvkyně Ema Hubáčková

9.12.
Nový Bor – Divadlo
18:00 Tradiční vánoční koncert ZUŠ
Liberec – Lidové sady
PŘEDVÁNOČNÍ INSPIRACE
Prodejní výstava výrobků z chráněných dílen.

10.12.
Nový Bor – Divadlo
19:00 Vánoční salón Fešáků. Vstupné 220 Kč
Liberec – radnice
18:00 2. adventní koncert
Jarret se svým tradičním vánočním programem

11.-23.12.
Liberec
Tradiční vánoční trhy na náměstí před radnicí
11.12. 16:00 Liberecký betlém
Slavnostní otevření libereckého betlému
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Letní Lípa Lákadla

Tipy Lípy:)

12.12.

18.12.

Hrad Grabštejn
Hradem se bude linout tajemná atmosféra.
Těšit se můžete na hudby, divadlo...

Nový Bor – Navrátilův sál
19:00 J.I.P. – vánoční jazzový koncert
vstupné: 55 Kč

13.12.

Děčín – Husův sbor, Teplická ulice
18:30 Koncert Václav Koubek, vstupné 150 Kč

Česká Lípa – KD Crystal
15:00 III. adventní koncert – Jaroslav Uhlíř:
Hodina zpívání – zkoušení! Vstupné 20 Kč

Liberec
17:30 Adventní koncert v Liebiegově vile
Vánoční skladby barokních mistrů

Nový Bor – Kostel Nanebevzetí Panny Marie
17:00 III. Adventní koncert– Guitar Arte Trio
České barokní vánoční písně, italské koledy,
skladby: Vivaldiho, Mozarta, Händela aj.
Vstupné 70 Kč

19.12.

Děčín
18:00 Synagoga – koncert Adventní rozjímání
s barokními mistry, rodinné trio Waldaufovi
v barokních kostýmech, vstupné dobrovolné
15:00 Pohádka o Sněhurce
Pohádkové odpoledne na zámku, Vstupné 50 Kč

14.12.
Nový Bor – Divadlo Nový Bor
19:00 Andrea Kalivodová „Ave Maria“
G. F. Händel, Vivaldi, Haydn, Mozart, Dvořák
Vstupné 220 Kč
Děčín – zámek Děčín
Zámecký vánoční trh
10-17:00 – pečení perníčků v zámecké kuchyni
19:00 Puella Cantes – 3. adventní koncert,
vstupné 80 Kč

15.12.
Děčín – zámek Děčín
19:00 Jaroslav Svěcený: Koncert pro Slunečnici
Přední mistr houslové hry v doprovodu cembalistky Jitky Navrátilové. Vstupné 200 Kč

16.12.
Zámek Sychrov
16:00 Vánoční rozjímání
s Miroslavem Moravcem, vstupné 100 Kč
Litoměřice
Historický jarmark
10-17:00 celodenní jarmark v centru Litoměřic

16-20.12.

Česká Lípa
10-13:00 Výroba svíček – DDM Libertin
Muzeum
17:00 Koncert Štěpána Raka a jeho hostů
Úštěk
Úštěcký advent – slet andělů

19.-21.12.
Liberec – ochoz radnice
16:30 Koncert libereckých trubačů

20.12.
Česká Lípa
19:00 IV. adventní koncert KD Crystal
Pavel Šporcl a Romano Stilo
Vstupné 250 Kč
Nový Bor – Navrátilův sál
14:00 Vánoční setkání s lidovkou a evergreenem
Hraje Vratislav Bretšnajdr, vstupné 50 Kč
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
17:00 IV. Adventní koncert – Řemdih
Hudba renesance, baroka a gotiky, vstup 70 Kč
Děčín
DDM Teplická
19:00 Celovečerní promítání anime
DDR podložky, GO, rautík
www.manga.tym.cz
Zámek Děčín
15:00 Pohádkové odpoledne na zámku
„Aby dětem čekání na Vánoce rychleji uběhlo...“, vstupné 30 Kč
ZOO
Přijďte popřát zvířátkům. Dítě, které donese
přání pro naše zvířátka, obdrží slevu 50% na
vstupence, dárky pro zvířátka (ovoce, zelenina).

Tradiční vánoční trh v Žitavě (Německo)
Nechte se okouzlit vánoční atmosférou u našich
sousedů v jejich krásném městě.

Varnsdorf – Starokatolický kostel
16:00 J.J.Ryba – Česká mše vánoční
Varnsdorfská komorní filharmonie a Vilémovský
chrámový sbor

17.12.

21.12.

Česká Lípa – Knihovna – pobočka Špičák
9:30 Vánoce v knihovně pro maminky s dětmi
Nový Bor – Divadlo
19:00 Leona Machálková a Big Band CL
Velký vánoční koncert, vstupné 150 Kč
Liberec – před radnicí
10:30 Příchod Panny Marie do Betléma
– oživlý betlém sdružení V.O.R.E.L.
18:00 3. adventní koncert
Bona Fide Quartet
15:00 Mrazík – Divadlo F.X.Šaldy
Známá pohádka pro děti i dospělé.

Děčín – Zámek Děčín
19:00 Guitar Art Trio
4. adventní koncert, vstupné 80 Kč

22.12.
Česká Lípa
KD Crystal – Bazilika Všech Svatých
19:00 Jakub Jan Ryba: Hej, mistře
Jiří Teml: Splnilo se písmo svaté
Severočeská filharmonie Teplice, Severočeský
filharmonický sbor a Českolipský dětský sbor.
Vstupné 130 Kč

Liberec – radnice
16:30 Živé vánoční koledy na ochozu
Děčín – Libverda
9:30-11:30 – Vánoce na koni

23.12.
Česká Lípa
Čekání na Ježíška – Muzeum
od 9-12:00 a 13-17:00 hod
Přijďte si s dětmi odpočinout od předvánočního shonu a nasajte spolu pohodovou vánoční
atmosféru, než přijde Ježíšek.
Výtvarné tvůrčí dílničky, můžete si zkusit upéct
cukroví, vyrobit si ořechové medvídky či andílky
z kukuřičného šustí, ale i různé ozdoby na stromeček nebo svíčky z vosku, pouštění lodiček
z oříšků, drátkování, vyrábění Ježíška z papíru a
zkusíme vyrobit i co nejdelší papírový řetěz, na
který můžete napsat své jméno či přání.
Vstupné 20 Kč, děti 10 Kč

24.12.
Česká Lípa – náměstí T.G.M.
24:00 Půlnoční zpívání
Tradiční setkání veřejnosti se zpěvem koled
s doprovodem sboru.
Vstup zdarma

26.12.
ZÁMEK SYCHROV
16:00 Vánoční koncert v zámecké kapli.

27.12.
Varnsdorf – Starokatolický chrám
Vánoční varhanní koncert

31.12.
Středověká krčma Dětenice
Silvestr – šokující středověký program

Soutěž

s kulturou Nový Bor o pět vstupenek
na vánoční koncert Janka Ledeckého,
který proběhne 7.12. v 19:00
v divadle v Novém Boru.

Které muzikály pan Ledecký napsal?
Své odpovědi zasílejte nejpozději do: 4.12.
do 12:00, na e-mail: soutez@prodeus.cz
Nezapomeňte prosím uvést své celé
jméno a adresu (telefon pro rychlejší jednání).
KONTAKTY:
KD Crystal: 487 523 127
Kino Crystal: 487 524 840
Jiráskovo divadlo: 487 523 127
Progres: klub.progres@seznam.cz
Luxor: 605 213 859
Muzeum ČL: 487 824 145
Knihovna ČL: 487 883 444
ZUŠ: 487 521 287
Libertin: 487 521 652
Divadlo NB: 487 728 083
Kino Nový Bor: 487 728 083

Mezi řádky

Filmové okénko

Dějiny filmu
David Bordwell, Kristin Thompsonová
Nakladatelství Lidové noviny, 2007

Dotisk této novodobé bible dějin filmu byl již rok a půl
očekávaná událost, vzhledem k tomu, že její první vydání
bylo po pár měsících bezmezně vyprodáno. Dějiny filmu
K. Thompsonové a D. Bordwella jsou totiž víc než jen tradiční výčet slavných snímků známých i méně známých režisérů, víc než přehled škol a teorií, z toho důvodu, že chtějí
podat obraz co možná nejúplnější, který má zahrnout jak
podíl autorů na díle, tak i všechny okolnosti podmiňující
jeho výsledný účinek. Autoři proto sledují filmovou tvorbu
v několika rovinách současně, od proměn stylu a zkoumání způsobu, jímž film působí na diváka, přes postupné
utváření a rozvíjení stěžejních žánrů i proměny narativních
struktur až po osudy velkých studií a ekonomické předpoklady jejich fungování. Kniha zkoumá nejen klasickou
hollywoodskou produkci, ale stejnou pozornost věnuje
i tvorbě evropské a mimoevropské, dílům zakladatelským
i zapomenutým a stranou přitom nezůstává ani dokument
a animace. Thompsonové a Bordwellovy Dějiny filmu tak
dokazují, že o kinematografii je možné psát poučeně,
a přesto způsobem, který nenudí.

Ticho hrocha / Černé pohádky
David Böhm
Labyrinth, Via Vestra, 2009

Unikátní africký komiks pro děti i dospělé od finalisty letošní Chalupeckého ceny. Poetické, trochu absurdní, místy
až černé – takové jsou krátké pohádkové příběhy této knihy. Většina z nich vychází z tradičního afrického fólkloru,
i když v podání dětských vypravěčů dost osobitě upraveného. Do Čech ke kreslíři Davidu Böhmovi texty doputovaly v zavazadle jeho sestry Terezie jako štos slohových
prací z malé středoafrické školy. Obrazotvornost černého
kontinentu nemilosrdně bourá naši evropskou představu
o tom, jak má vypadat pohádka. Pro děti lehce šokující,
pro dospělé jednoznačně osvěžující komiks.
Doporučuje: Jiří Gottlieber
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Vánoční koleda

animovaný / drama / rodinný – USA, 2009, 120 min
režie: Robert Zemeckis
Druhý nejznámější vánoční příběh (hned po tom o Ježíškovi) z pera britského spisovatele Charlese Dickense je
tentokrát vyobrazen v 3D animovaném filmu pod režijním vedením mistra Roberta Zemeckise (Forrest Gump),
který od Polárního Expresu (2004) točí jen počítačem
animované snímky. V tomto filmu, v němž znovu zazáří
vyhasínající hvězda Jima Careyho, který byl hereckým modelem ke všem čtyřem hlavním postavám snímku (Scrooge
a 3 duchové Vánoc), režisér vypráví temný, mrazivý, místy
pro děti až děsivý, avšak krásný příběh o znovunalezení
životní energie, lidského porozumění a lásky k bližnímu.
Atmosféru snímku podtrhuje i hudba Alana Silvestriho,
jenž zkomponoval pro film líbezné vánoční melodie, které
vám jistě přivolají tolik očekávaného ducha Vánoc.

Julie & Julia

drama – USA, 2009, 123 min
režie: Nora Ephron
Co se stane, když se třicetiletá sekretářka z Queens Julie
Powell jednoho dne rozhodne, že během jednoho roku
uvaří všech 524 receptů z klasické kuchařky „Mastering
The Art Of French Cooking“, kterou v roce 1961 napsala
Julia Child? Nakoupí spoustu másla, na internetu rozjede
blog s názvem Julie/Julia Project a dá se do práce. A co
když se podle tohohle příběhu rozhodne natočit film Nora
Ephron (Samotáři v Seattlu)? Napíše scénář, do hlavních
rolí obsadí Meryl Streep a Amy Adams a pustí se do práce.
Krom těchto dvou žen je třetí postavou město Paříž poloviny 20. století, v němž se polovina děje odehrává. Zábavně dojemná podívaná plná chuťových vjemů, po nichž
dostanete chuť dotáhnout své sny do zdárného konce.

Zoufalci

komedie / drama - Česko, 2009, 97 min
režie: Jitka Rudolfová
Absolventský snímek studentky FAMU o bilancujících třicátnících, kteří řeší své krize. Zatímco první z nich se snaží
urputně otěhotnět, druhá pije o něco víc, než je „společensky“ přijatelné, třetí zjišťuje, že žije v manželství s neškodným tyranem. O nic lépe na tom není ani trojice mladých mužů – jeden studuje devátým rokem vysokou školu
a jeho přítelkyně ho podvádí se svým bývalým, další čeká
na příležitost, jak sdělit matce, že je gay, a třetí neváhá
konzultovat své trable s psychiatrem. Pozoruhodné herecké výkony v čele se Simonou Babčákovou v této realistické
komedii ztvárňují postavy, o nichž si sice budete říkat, že
snad ani nemohou existovat, ale na druhou stranu jdou na
ruku humoru, který v podání neokoukaných tváří českého
filmu působí neskonale svěže.

3 sezony v pekle

drama / historický / romantický – Česko / Slovensko /
Německo, 2009, 110 min – režie: Tomáš Mašín
Filmy o bohémech bývají pro diváky atraktivní. Jsou plné
nespoutané energie, tvůrčí svobody, výstřelků a volné
lásky. Nejinak je tomu i v této historické fikci o mladém
básníkovi, příznivci surrealismu (Kryštof Hádek), který
v polovině 50. let vychutnává svůj život v cigaretovém
kouři. Komunistický režim však začíná ukazovat svou represivní tvář. Po technické stránce je tento český film opět
blízko evropskému standardu, mladí herci jsou spontánní,
a i když příběh trochu pokulhává, kamera se smyslem pro
detail a tiersenovská hudba přibližuje věrohodně báječný
svět nespoutaného mládí.

Hudební echa

Filmový klub
Na chvíli svobodní

Fever Ray – Fever Ray

drama
Rakousko / Francie / Turecko, 2008, 110 min
režie: Arash T. Riahi
Íránský tvůrce, který od svých 10 let žije v Rakousku, vypráví příběh se záměrem o zachycení univerzálního příběhu o lidech, kteří touží najít lepší život, buď z politických, nebo z existenčních důvodů. Částečně i díky vlastní
zkušenosti se Riahimu podařilo vystihnout nepříjemnou
situaci lidí prchajících ze svých domovů a podivný přechodný stav žadatelů o azyl. Všechny příběhy jsou inspirovány reálnými zážitky režisérových krajanů prchajících
před totalitním režimem a hledajících v Evropě místo
pro lepší existenci. Ač se manželé s dítětem, dva mladíci, kteří slíbili dopravit děti jejich rodičům do Vídně,
a dva muži, kteří se přátelí navzdory vzájemným rozdílům, snaží sebevíc, vízové soukolí je drží stále ve svých
zubech v jednom tureckém hotelu. A vy jim s chutí držíte
palce pro lepší život.

Label: Mute U.S., 2009

Za letos vydaným eponymním albem Fever Ray se
skrývá křehčí polovička sourozeneckého páru tvořícího elektronické duo The Knife.
A její sólový debut také působí spíše jako lehký hudební posun v rámci The Knife, než jako zcela nový
a svébytný hudební projekt, což však nijak neubírá
na hudebních kvalitách alba. Zpěv Karin Andersson vám dokonale učaruje svým charakteristickým
hlasem evokujícím severskou verzi mýtické sirény
a vábí posluchače ve spojení s komornější, ale zároveň epičtější formou instrumentace stále hlouběji
a hlouběji do magického hvozdu svých hudebních
představ. Nepostradatelné album zdaleka nejen
pro milovníky The Knife, ale pro každého, kdo má
rád inteligentní elektroniku.

Filmový klub Nový Bor

Člověk bez osudu

drama
Maďarsko / Velká Británie / Německo, 2005, 134 min
režie: Lajos Koltai
Původně bez povšimnutí v roce 1975 vydaná novela
Imreho Kertésze byla čtenářskou obcí znovuobjevena
v 90. letech a způsobila senzaci, na jejímž konci stála
Nobelova cena za literaturu. Citlivé a neobvykle pojaté
vyprávění židovského chlapce Gyuriho, propadajícího se
soukolím nacistické vyhlazovací mašinerie, staví na kontrastu života v táborech a nezúčastněného, zdánlivě racionálně odtažitého vyprávění dospívajícího teenagera. Po
návratu zjišťuje, že jeho zkušenost je nesdělitelná a musí
se s ní vyrovnat sám, nepomůže mu ani jeho židovství, ani
jeho příslušnost k maďarskému národu. Jaký je tedy jeho
osud? A má vůbec nějaký?

www.feverray.com
Žánry: electronic / ambient / swedish
female vocalists

Goran Bregovič – Alkohol
Label: Wrasse Records, 2009

Filmový klub Česká Lípa

krimi / drama / thriller
Mexiko / USA, 2009, 96 min
režie: Cary Fukunaga
Příběh debutujícího režiséra zachycuje sedmnáctiletého
mladíka, který má touhu vyváznout z drsných závazků
k pouličnímu mexickému gangu, k němuž od mala patří.
Osudová náhoda jej svede dohromady se stejně starou
dívkou, která se spolu s otcem a strýcem snaží přejet
na střeše vlaku z rodného Hondurasu přes Mexiko do
vysněných USA. Tvůrce věrohodně mísí různé žánry, od
thrilleru přes sociální drama na téma ilegální imigrace až
po love story a western. Působivá, avšak nesamoúčelná
vizuální stránka filmu využívá fotogeničnosti mexické
krajiny viděné ze střechy vlaku. Silný zážitek realističnosti podtrhuje i režisérův výběr málo známých herců či
neherců. Suverénní kontrola nad obrazem i příběhem tak
činí ze Sin Nombre jeden z nejpozoruhodnějších debutů
posledních let.
Filmový klub Nový Bor
Doporučuje: Jiří Gottlieber

Doporučuje: Ian

Sin Nombre

Goran Bregovič není Pepa Zíma a balkánská dechovka není žádná sterilní fosilie. Tahle hudba je
plná života. A poslední album kultovní postavy
balkánské muziky a dvorního hudebního skladate
režiséra Emira Kusturici jenom do kotle přidává
další vrchovatou porci energie a temperamentem
přetékající dechovky. Pomalejší skladby střídá čertovsky našláplá dechno palba. Nečekejte žádné experimenty a objevné výlety, album i přesto nabízí
nečekaně pestrou škálů hudebních výrazů a především naprosto precizní a profesionální žánrové
provedení s občasným mírným přesahem zaběhlého stereotypu.
www.goranbregovic.rs
Žánry: balkan / folk / gypsy / ethnic
Doporučuje: Anna-Marie Neduhová
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hudební tip:
Vánoční Všudybud
23. 12. v klubu Bonver
pořádá klub Progres

Dne 23.12. – tedy den před Štědrým dnem, proběhne v klubu
Bonver tradiční hudební festival Vánoční Všudybud 09 v režii o.s.
Filozofický klub Progres se skupinami Brouci band, The Roads,
Lus3 a jedním tajným hudebním bonusem.
Vánoční Všudybud je klubovou odnoží letního open-air festivalu
Všudybud, který letos navštívilo přes 600 návštěvníků. Letošní
ročník zimního festivalu, který po klubu Autonomia a prostorách
klubu Progres tentokrát přesídlil do bývalého prostoru 999, nabídne posluchačům zajímavé zpestření vánočních svátků.
Berlínská kapela The Roads pocházející z Čech, je dle hudebních
kritiků jednou z nejzajímavějších a nejlepších kytarových kapel
u nás. Její styl inspirovaný hudbou 60. let však s prvky současné kytarové hudby nestačí posluchačům pouze k poslechu, ale
nutí je i k tanci. Kvalita kapelu dovedla mimo jiné i k prvenství v
nejprestižnější hudební soutěži u nás – RGM Live. Finalisty této

soutěže byla i druhá vystupující kapela Lus3. Energická taneční
elektronika s blonďatou zpěvačkou, jejíž stylizaci v Debbie Harry z kapely Blondie nelze přehlédnout, povýší festivalovou produkci na báječný taneční večírek. Třetí vystupující je dárek klubu
Progres. Brouci Beatles revival band, v dnešní době nejlepší The
Beatles revival na území České republiky, vznikl v roce 1996 a od
té doby vystupuje nejen na televizních obrazovkách a při slavnostních příležitostech ve všech koutech republiky. O jeho kvalitě
svědčí i první místo a ocenění „Nejlepší skupina“ na prestižním
festivalu revivalových skupin v Polsku.
Pokud byste měli chuť oslavit vánoční svátky nejen s rodinou, ale
i se svými přáteli, zastavte se na nejlepší prosincové akci v České
Lípě. A pokud vás zajímá tajný hudební bonus, sledujte stránky
www.klubprogres.cz.
Doporučuje: Jiří Gottlieber

Soutěž o tři lístky na festival Zimní Všudybud (23.12. klub Bonver)
Kde a kde se konal první ročník festivalu Všudybud?

Své odpovědi zasílejte nejpozději do 18.12. do 12:00 na e-mail: soutez@prodeus.cz.
Nezapomeňte prosím uvést své celé jméno a adresu (pro rychlejší komunikaci telefon).

c e s t o v n í ka n c e l á ř

OKRUH AUSTRÁLIÍ
5. - 27. 3. 2010

92.990 Kč
Objevte s námi svět! O
bjevte
kou
zlo
Svo
bo

dy
!

V programu mj. Sydney, Melbourne, Adelaide, Uluru, Velký bariérový útes, Fraser Island, Brisbane, Gold Coast...
2-lůžkové pokoje v hotelu, snídaně, doprava po Austrálii klimatizovaným mikrobusem, letenky z Prahy

www.svobodna-cesta.cz

udìláme pro vás cokoli...

Chránìná
dílna
FARNÍ CHARITA
ÈESKÁ LÍPA

volejte: 487 829 871
608 978 233

Dubická 992, Èeská Lípa, www.fchcl.cz

OUTLET VÝPRODEJ

MEGA SLEVY!
ZNAČKOVÝ OBLEČENÍ
SKILLS za MINIMÁLNÍ CENY

NAKUPUJ

TRIKA

259Kč
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původně 559
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R
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U
OBO

od

859Kč
0Kč

ně 179
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MIKINY
S KOŽÍŠKEM
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859Kč

původně 1590
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POUZE
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.1
3
1
.
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Kartounky 670
Česká Lípa,

areál ﬁrmy POLYDEKOR

PÁTEK - SOBOTA OD 21:00

ČTVRTEK

STŘEDA

SOBOTA

PÁTEK

ČTVRTEK

STŘEDA

SOBOTA

PÁÍTEK

SOBOTA

PÁTEK

SOBOTA

PÁTEK

OTEVŘENO

CAFÉ & COCKTAILS
PO - PÁ : 11:00 - ? | SO - NE : 13:00 - ?

4. DJ´S | RÉVA | UWA
5. DJ´S | VICHY | CARLLOPE
11. DJ´S | RÉVA | RICHIE
SLÝŽE
12. HORKÝŽE
JAYDEEVENC 80-90´S
18. STUDIO 54
19. DJ´S| HRUSHA | ŠRAMUS
23. UV NIGHT - ČERNOČERNÁ TMA
VEČER
24. ŠTĚDRÝ
JAYDEEVENC
25. DJ RÉVA
26. METAL ROCK FEST NIGHT !!!
30. DJ PEETER
31.
DJ VICHY

+ UV EFEKTY | DJ RÉVA

VSTUP
ZDARMA

Křest CD kapely SCREAM OF THE LAMBS
INFO VIZ WWW.LUXORCLUB.CZ

VELKÁ SILVESTROVSKÁ PÁRTY !!!

Soutěže o ceny, hafo alkoholu gratis a to
nebude vše ... | DJ´S | CARL LOPE | LUMICHEL

COCKTAIL BAR - WIFI - MUSIC BAR

VODKA 25,- KČ VE STŘEDU

PROSINEC 09
09
LISTOPAD

VSTUP
80,- Kč

STELLA ARTOIS 12°
STAROPRAMEN 10°

- 25,- Kč
- 18,- Kč

VSTUP
150,- Kč

