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OČNÍ OPTIKA
Moskevská 11
Česká Lípa
Tel.: 487 520 281
Mob.: 603 812 005

Můžete pociťovat:
• Podráždění očí 
• Únavu očí
• Bolest hlavy 

Pro další rady si přijďte k nám.

Oční optika
Moskevská 11, 470 01 Česká Lípa
tel. : 487 520 281, mob. : 603 812 005

Otvírací doba:  
po - pá 9:00 - 17:00
so 9:00 - 11:30

TrávíTe mnoho času 
před moniTorem počíTače?

Tipy pro vás:
• Omezte prudké světlo
• Častěji mrkejte
•  Seřiďte si svůj monitor tak, aby jste  

se dívali přesně přes jeho horní okraj.

Upřený celodenní pohled na monitor počítače zvyšuje náchylnost 
k očním a zdravotním problémům.

• Firemní prezentace

• E-shopy

• Redesigny webů
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• Grafické návrhy
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Milí čtenáři,

a už je tu březen, ještě to s tím jarem není úplně ono, a tak 
občas raději za kamna vlezem, ale už se to blíží. Sluníčko už 
se začíná pomalu vracet do našich krajů a nesměle nás zve 
k předjarním výletům. Vždyť se na nás co nevidět začnou 
zpod závějí potutelně usmívat sněženky a jiné prchavé zá-
chvěvy první zeleně. Ještě chvíli a už bude zase hej, ta otrav-
ná zima upustí od své moci a předá vládu vlídnému jaru, 
které je třeba náležitě přivítat. Vždyť již pohané se oddávali 
bujarým radovánkám, při kterých vyháněli Moranu z domů, 
polí i lesů. Později se pohanské tradice smísily s židovským 
pesachem i křesťanskými oslavami Kristova zmrtvýchvstání, 
a tak na Velikonoce, které nás čekají hned na začátku dub-
na, můžeme slavit ostošest.

Abychom Vás trochu navnadili, přinášíme Vám rozhovor  
s organizátory pašijí v České Lípě. A pro ukrácení čekání  
na jaro i mnoho jiných, nejen kulturních tipů.

Příjemné čtení Vám přeje

Vaše Lípa
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Tentokrát Vás pozvu opět do Chrastavy, neboť toto 
malé městečko opravdu oplývá skvostnými mohykány 
industriální éry. Vydala jsem se tam jednoho sychravé-
ho odpoledne, jak jinak, když je poslední dobou stále 
tak šeredno. Ale to nevadí, když má člověk chuť a ne-
padá mu zrovna nebe na hlavu, užije si výlet i v menším 
zimním marastu.

Naštěstí jsem jela autem, a tak jsem si moknutí proten-
tokrát odpustila. Kdo ale použije vlak, může se hned 
při výstupu obdivovat místnímu nádraží, které je rov-
něž ceněno jako památka. Já jsem k němu došla pěš-
ky od budovy, kterou jsem Vám představila v jednom  
z minulých dílů o barevně a apretuře Feigl & Widrich. 
Není to daleko, sotva „co by kostelníkův Honzík třikrát 
kamenem dohodil“.

Vlakovou stanicí se může Chrastava pyšnit od roku 
1859, kdy ji pro Saské královské státní dráhy navrhl 
inženýr Gustav Georg Rachel. Vyniká v Čechách ne-
obvyklou konstrukcí zastřešení nástupiště. Zaujme 
saským architektonickým odkazem v podobě pískov-
cových obloukových ostění. Nádraží prošlo v nedávné 
době rekonstrukcí a tak se těší dobrému stavu.

Odtud jsem pokračovala do továrního areálu v Dol-
ní Chrastavě, jemuž v 19. století vládla firma Kasper. 
Jedná se o opravdu rozlehlý kus země na pravém 
břehu řeky Nisy. První budovy zde byly postaveny 
kolem roku 1898 poblíž železniční stanice. Když se  
v roce 1901 stal novým majitelem areálu továrník  
Ignatz Klinger, rozšířil výrobu i o vlněné zboží. Při-
koupil další pozemky a dal na nich vybudovat novou 
výstavní přádelnu. Pompézní hlavní budova měla 
čtyři patra a úctyhodnou délku 75 metrů. Hlav-
ní váha budovy byla podepřena litinovými sloupy  
a stropy byly vystavěny z cihel. Majestátnost objek-
tu umocňovala štuková fasáda v tehdy moderním 
secesním stylu.

V areálu byly zbudovány též nové energocentrály  
a kotelna s vysokým komínem, která již bohužel ne-
stojí. Časem se areál rozšířil ještě o velkou tkalcov-
nu. Firma pod vedením Oscara Klingera prospero-
vala až do 20. let 20. století. Během druhé světové 
války továrna upustila od svého původního účelu  
a pošramotila si čistý štít nečistou prací. Začala se 
zde totiž vyrábět munice. Práci obstarávaly vězeň-
kyně z koncentračního tábora Gross-Rosen.

Po válce byla továrna přebudována na strojírnu  
a tento účel jí zůstal dodnes. Od roku 1970 funguje 
pod hlavičkou firmy Elitex. V budovách se stále pra-
cuje, jejich stav není vyloženě tragický – v částech, 
které dosud stojí, se dá stále normálně pracovat. 
Je však nesmírná škoda, že si dnešní továrníci tolik 
neváží zevnějšku hradů, v nichž budují svá králov-
ství, a nějaký secesní štuk, který by si kosmetickou 
úpravu rozhodně zasloužil, je zjevně nezajímá. Inu, 
snad na to jednou dojde, snad dříve, než nebude co 
opravovat.

Industriál

Chrastava Areál Elitexu
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Část areálů Elitex

Vlakové nádraží



Zábavné je, že v těsné blízkosti tohoto kolosálního areálu 
se krčí ještě jedna Bohem zapomenutá fabrička. Vypadá 
rozkošně, jako by se sem zatoulala z nějakého anglického 
venkova. V porovnání s přilehlým areálem je tak malinká, 
jako by v ní pracovali skřítci. Bohužel se mi o ní nepodařilo 
nic bližšího zjistit, a tak si ji můžete prohlédnout alespoň 
na fotografii.

Text a foto: Anna-Marie Neduhová
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ChrastavaIndustriál

Část areálů Elitex Secesní budova továrníka Klingera

Fabrička

Klingerova fabrika od řeky

Partnerem seriálu jsou:
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Vždy se mi líbí, když si někdo z muzikantů vzpomene na 
některý z textů a já jím mohu orámovat další díl seriá-
lu. Tentokrát nikdo nemusel pátrat v paměti, ani složitě 
prohledávat šuplíky. Milada Tulachová prostě přesně 
věděla, kam sáhnout. Nakonec jsem vybral slova, jimiž 
česky otextovala hit Paula Anky z roku 1969. 
Během vánočních svátků jsem usedl do pohodlného 
křesla v novoborské vilce manželů Tulachových. 
„Já nevím, jestli vám něco řeknu. Já do bigbítu až tak 
moc nedělal,“ začal Jiří Tulach větou, kterou muzikanti 
používají dobře v padesáti procentech případů. Odvětil 
jsem taky klasicky: „To až tak nevadí, on je často zajíma-
vější ten pohled zvenčí. Zjistil jsem, že muzikanti jsou 
hrozně sebestřední a často jim unikají věci kolem nich.“
„To jste si vybral toho pravého. On je také typický mu-
zikant,“ poznamenala Milada Tulachová, když mi přiná-
šela kávu a cukroví. 
Bigbítová vlna Jiřího Tulacha podle jeho slov zaskočila, 
myslel si, že se hudba bude ubírat jiným směrem. První 
kapelu založil už během studia na stavební průmyslov-
ce. Hlavně však začal aranžovat. Učil se hrát na piano, 
kytaru a trumpetu. Po nástupu na základní vojenskou 
službu se dostal v Milovicích do vojenské posádkové 
hudby. „Znáš na trumpetu, znáš noty, tak tady máš lesní 
roh. Budeš hrát na něj,“ oznámil mu nadřízený. Kromě 

dechového nástroje občas vyfasoval i basu. 
Po návratu z vojny se Jiří Tulach pokoušel založit 
vlastní kapelu, ale neúspěšně. Pokračoval aspoň  
v aranžování pro jiná hudební tělesa. Ale k bigbítu 
se přece jen dostal. Byl požádán už několikrát zmí-
něnou pracovnicí kulturního centra Jitkou Flander-
kovou, aby se stal porotcem Big cupu. „Mohl jsem 
výkony hodnotit jako muzikant, ale styly mi nebyly 
úplně jasné,“ poznamenal k tomu. Jako divák se ná-
sledně zúčastnil i festivalu v České Lípě. 
Slibně se rozjela jeho kariéra aspoň v původním 
zaměstnání, jenže v roce 1970 neprošel politickými 
prověrkami a z pozice stavbyvedoucího sestoupil do 
funkce manipulanta vysokozdvižného vozíku. Sho-
dou okolností do stejného podniku, Zemědělského 
zásobovacího podniku ve Cvikově se sídlem v Cha-
bařovicích, v němž skončila v padesátých letech jako 
traktoristka špičková swingová zpěvačka Inka Ze-
mánková. 
„V roce 1969 na výročí napadení vojsky jsem si při-
pnul v práci trikoloru a odmítnul ji sundat. Při pro-
věrkách mně byl dán trest, abych přešel z funkce 
stavbyvedoucího do dělnické profese. Nejzajíma-
vější na tom bylo, že komise se skládala z lidí, kteří  
v roce 1968 nadávali z tribuny Rusům do okupan-
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„Oni prostě s nacvičeným repertoárem odjeli hrát do 
Německa,“ shrnul toto období.
Milada Tulachová si od roku 1978 dala od hudby 
pauzu a věnovala se jí jen jako textařka. V roce 1987, 
když se zakládal Big Band CL, začala znovu zpívat  
a vydrželo jí to celých dvacet let. V roce 2007 kariéru 
definitivně uzavřela.

Milan Bárta

Jiří Tulach (1941)
kapelník, klávesy, technika, zvukař, 
aranžování v kapelách 
Admirál, GT Systém, Fešáci, Big Band CL aj.

Milada Tulachová (1943)
zpěv v orchestru Rytmus, v kapele Rudy Nerada 
či Petra Kouckého, Seveřance Míly Dočkala, Kyselých 
hroznech, v souboru Jiřího Gabriela, Admirálu 
a Big Bandu CL, textařka. 

Vlasta Král nahoře vlevo v Dubici

Českolipský underground 21 Jiří (George) Tulach 1. díl

tů, ale včas prohlásili, že byli pomýleni. To jsem ještě 
netušil, že soudruzi zařídí, aby mě nikde nechtěli vzít 
ani jako závozníka,“ popsal situaci Jiří Tulach.
Milada Tulachová absolvovala střední školu země-
měřičskou. Později začala navštěvovat hodiny zpěvu  
u profesorky Logačevové v Liberci, aby nakonec  
v roce 1966 absolvovala lidovou konzervatoř v obo-
ru zpěv. Účastnila se řady hudebních soutěží. V roce 
1972 byla druhá ve Skleněném klíči v Jablonci, o rok 
později se dostala do finále Mladé písně v Jihlavě. 
V roce 1973 se stala profesionální zpěvačkou v kape-
le Rudy Nerada. O dva roky později založila vlastní 
beatovou kapelu Admirál. To se opět hudební kariéry 
manželů Tulachových prolnuly. Jiří jí pomáhal přede-
vším sestavit repertoár. 
Během našeho sezení otevřel dvě velká alba s fo-
tografiemi i dobovými titulky z Mladého světa. Na 
jedné z fotek jsem spatřil Pavla Půhoného, kytaris-
tu, jehož jsme spolu poznali především díky kapele 
Strawberry. 
„U mě se hrálo z not,“ zdůraznil Jiří Tulach. „Když 
někdo onemocněl, mohl jsem okamžitě vzít náhradu. 
Chtěl jsem i Vlastu Krále, o kterém jste psal nedávno, 
ale ohrnul nade mnou nos. Ten nádherně zpíval.“
Řeč přišla i na legendární koncert v Chotovicích, kte-
rý nakonec odehrál Petr Šusta. „Já tenkrát kapelu 
rozpustil. Zůstal jsem jen já, manželka a trumpetista  
a houslista Zdeněk Machula.“
Tehdy do Admirála přišli rockeři Vlasta Král, Josef Vi-
lím a bubeník Karel Kodrle. Jiřímu Tulachovi se moc 
nechtělo hovořit o tom, jak nový Admirál dopadl. 
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Rozhovor:   s organizátory Pašijí

Kde se vzal nápad pořádat v České Lípě pašije?
To bylo po prvních Vánocích na hradě, když jsme se-
děli a hodnotili hru o narození Krista a kdosi prohodil, 
možná to někomu přijde drsné, ale je to tak, že když už 
se nám narodil, tak bychom ho mohli i přitlouct! Vždyť 
pašijové hry se v České Lípě i okolí hrávaly již před stale-
tími. A to byl první krok k znovuzrození staré tradice.

Kolik lidí se podílí na jejich organizaci?
To je velmi těžké spočítat, protože tato hra je trošku 
neřízená střela. Ten má to, ta zná onoho a tamten zas 
umí tamto. Ale troufnu si odhadnout, že za celou novo-
dobou existenci pašijových her se na nich mohlo podílet 
tak 300 lidí, ať už jako herci či organizátoři. Každý rok 
se sejde tým zhruba osmdesáti nadšenců.

Jakou máte návštěvnost?
To je různé a závisí to hlavně na počasí a na tradici. Když 
jsme začínali, přišlo kolem 250 návštěvníků a každým 
rokem se toto číslo znásobovalo, až dosáhlo rekordních 
1 500. Před dvěma roky pršelo, sněžilo a přišlo „jen“ 
300 lidí, ale v průměru to bývá kolem 700 osob.
S hrdostí podotýkám, že návštěvníci nejsou pouze čes-
kolipští občané, ale mnoho jich přijíždí ze vzdálených 
končin české země a shlédly nás už i početné hloučky 
cizozemců.

 Jak dlouho již pašije pořádáte?
Letos už budeme hrát posedmé.

Jak se za tu dobu změnily?
Vyrostly. Přibyly nové scény, nové rekvizity i téměř kom-
pletní kostýmy. Ten první ročník byla dost improvizace 
– kostýmy, co dům dal, jeden kříž, ale každý rok jsme 
přidali něco nového. I po herecké stránce si myslím, že 
se stále vylepšujeme.   

Viděla jsem na Facebooku, že jste se zaobírali myš-
lenkou uspořádat je letos v moderním duchu. Jak 
to dopadlo?
Tahle myšlenka nás drží už poměrně dlouho, rádi by-
chom udělali pašijové hry v současných kostýmech, ale 
text by zůstal prakticky beze změn, pouze s drobnými 
korekcemi. Rozhodně by se nemělo jednat o nějakou 
parodii, i když Život Briana mám hodně rád, ale o pre-
cizně zpracované představení nejlépe s živou autorskou 
hudbou. Uvidíme, letos budeme hrát klasickou verzi, 
ale ta moderní nás také velmi láká.

Chystáte nějaké jiné inovace?
Tak jako každý rok jsme i letos jsme připravili změ-
ny v hereckém obsazení, ale protože jsme se poměrně 
dlouho zabývali onou myšlenkou na soudobé ztvárnění, 
na jiné změny už nezbylo moc času. I když spousta věcí 
se „upeče“ při zkouškách, takže máte ještě šanci těšit se 
na nějaké novinky. Samozřejmě, nápadů je spousta, jen 
některé jsou na delší čas. Například bychom rádi paši-
jové hry „roztáhli“ do města, protože i kdysi se hrávaly 
jako obrazy v průvodu.

pašije

Jiri Pacinek
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Blíží se Velikonoce a tak jsme se tentokráte vydali vyzvědět něco o věhlasných pašijových hrách pořádané 
již léta na vodním hradě v České Lípě. S organizátory pašijí si povídala Anna-Marie Neduhová.



Rozhovor:   s organizátory Pašijí

Doneslo se ke mně, že máte problémy s obsazením 
Ježíše. Co když žádného neseženete?
To je trošku problém, Ježíš Kristus je ústřední postava 
plná emocí a může ji hrát pouze osobnost mající jisté 
dramatické, vizuální a charakterové předpoklady. To-
máš Křivánek, který ztvárňuje Krista od počátku, je 
ve své roli vynikající, ale na rozdíl od jiných postav za-
tím není nahraditelný. Což může být někdy problém!  
A pokud budeme chtít pašijové hry hrát dál, další roky, 
budeme tak jako tak potřebovat nového Ježíše. No  
a hledejte v současné době žijícího Krista, který bude 
mít čas hrát.

Určitě při přípravách narážíte i na jiné problémy. 
Co by vám pomohlo? S čím se teď potýkáte?
Jeden z problémů je účast na zkouškách, protože 
všichni herci jsou amatéři, a tak proti nám občas hra-
je pracovní či rodinná vytíženost, zkouškové období či 
chřipková epidemie. Také nám odrůstá ansámbl a po-
třebovali bychom čerstvou krev, takže pokud se někdo  
z vašich čtenářů chce zúčastnit, vřele ho přivítáme s ote-
vřenou náručí! Zkoušky jsou každou neděli o půl čtvrté 
na hradě Lipý. A samozřejmě, kdyby se našel sponzor, 
mohlo by se představení dále rozšiřovat.
 
A co byste chtěli vzkázat svým věrným divákům?
Ať přijdou, těšíme se na ně za jakéhokoli počasí a pevně 
doufáme, že je ani tyto Velikonoce nezklameme. Takže 
na viděnou na Bílou sobotu na hradě Lipý.

pašije



Přívítejte jaro v novém hávu!
svěřte svojí image profesionálům

Plachta PVC baner
1x2 m od 890,-
1x1 m od 450,-

Skládačky A4 
- oboustranné
500 ks 2.990,-

Letáky - jednostranné
A6 1000 ks 3.390,-
A5 1000 ks 3.600,-
A4 1000 ks 3.950,-

Pplakáty A2 - barevné
A2 - 100 ks 3.500,-

Tisk vizitek
100 ks 250,-
200 ks 480,-
300 ks 650,-

• Velkoplošný tisk

• Ofsetový tisk

• Samolepy

• Reklamní cedule 

• Bannery

• Plachta PVC banner

• Ochranné známky

• Reklamní předměty

•  Montáž venkovní 
reklamy

• Prepress

Reklamní agentura DEUS, U Kartounky 670 (areál Polydekoru), Česká Lípa
tel.: 487 523 931, e-mail: inzerce@prodeus.cz

• Corporate design

• Grafické návrhy 

• Tvorba logotypu

• Grafické zpracování

• Sazba

• Webové stránky

• Individuální přístup

• Kreativitu

• Originální řešení

• Komplexní řešení a péče

WWW.PRODEUS.Cz

Jarní akce UmímeNabízíme
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Může si to dovolit 
opravdu každý!

Inzerujte v měsíčníku Lípa!

Oslovte více než 55 tisíc lidí! 
Česká Lípá / Žízníkov / Dubice / Nový Bor / Pihel 

Sloup v Čechách / Bukovany / Prysk / Svor 
Zákupy / Zahrádky / Bořetín / Jezvé Kdo neinzeruje s námi, inzeruje...

Kontakt: inzerce@prodeus.cz, tel.: 487 523 931, www.i-lipa.cz

LipaBrezen.indd   1 2/23/10   10:26:21 AM



Květen 2009

Kino Crystal
17:30 Imaginárium doktora Parnasse
20:00 Na velikosti záleží /ART/

Jiráskovo divadlo
15:00 Ať žijí duchové
Klasická divadelní pohádka se spoustou hezkých 
písniček Zdeněka Svěráka.
Vstupné 60 Kč
Kino Crystal
15:30 Dešťová víla
17:30 Dešťová víla
20:00 Sherlock Holmes
Libertin
Otevřená sobota v Libertinu
9:00 – 12:00 Počítačový klub, cena 10 Kč
9:00 – 12:00 Otevřená keramická dílna
Cena 10 Kč + platba za materiál a výpal.
9:00 – 12:00 Otevřený teraristický koutek
9:00 Volejbalový turnaj učitelů a ostatních 
pracovníků ve školství
5. ročník tradičního turnaje
tělocvična ZŠ Školní, Česká Lípa /Sever/
Prezentace družstev od 8:30, 
startovné 50 Kč/družstvo.
10:00 – 13:00 Kurz Flamenca pro začátečníky
inf. a přihlášky na tel.: 602 416 626
Knihovna – oddělení pro děti
9:00 - 12:00 Čtení nemusí být nuda
Zábavné dopoledne pro děti (které už umí číst) 
i jejich rodiče.
10:00 – loutkové divadlo: Pověsti Českolipska
11:00 – loutkové divadlo: Pověsti Českolipska
Soutěže, hry, hádanky, psaní příběhu na pokra-
čování, také drobné odměny.
Kino Nový Bor
17:30 Imaginárium doktora Parnasse
20:00 Bratři
Divadlo Nový Bor
10:00 Ať žijí duchové
Klasická divadelní pohádka se spoustou hezkých 
písniček Zdeněka Svěráka.
Vstupné 50 Kč

2.3. Úterý
Jiráskovo divadlo
19:30 Ivan Hlas trio a Vladimír Mišík
Koncert významných českých hudebníků  
a legendou české hudební scény,  
Vladimírem Mišíkem.
Vstupné 230 Kč
Kino Crystal
17:30 Imaginárium doktora Parnasse
20:00 Imaginárium doktora Parnasse
Kino Nový Bor
17:30 Imaginárium doktora Parnasse
20:00 Panika v městečku /ART/

KD Crystal
19:00 Jiří Zmožek & Už mi lásko není 20 let
Největší hity Jiřího Zmožka – Už mi, lásko, 
není 20 let, Tam u nebeských bran, To býval ráj, 
Zvonky štěstí a mnoho dalších...
Vstupné 150 Kč
Kino Crystal
15:30 Percy Jackson: Zloděj blesku 
17:30 Percy Jackson: Zloděj blesku
20:00 Percy Jackson: Zloděj blesku
Knihovna
17:00 Čtení vás změní
Výběr z knižní nabídky městské knihovny, 
prezentace knižních novinek, tipy..
Kino Nový Bor
17:30 Čtvrtý druh
20:00 Bába/druhé dějství /FK/

Kulturní přehled Českolipska

1.3. Pondělí 6.3. Sobota 9.3. Úterý
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Kino Crystal
15:30 Dešťová víla
17:30 Dešťová víla
20:00 Sherlock Holmes
Navrátilův sál – Nový Bor
14:00 Setkání s lidovkou a evergreenem
K tanci a poslechu hraje Jiří Horák.
Vstupné 50 Kč 
Kino Nový Bor
17:30 Imaginárium doktora Parnasse

7.3. Neděle

3.3. Středa
Kino Crystal
17:30 Imaginárium doktora Parnasse
20:00 Harold a Maude /Projekt 100/
Kino Nový Bor
17:30 Imaginárium doktora Parnasse
20:00 Imaginárium doktora Parnasse

4.3. Čtvrtek
Libertin
19:00 Přednáška o numerologii, 
co o nás vypovídají čísla
přednáší Mgr. Helena Kovalčiková
inf. radkaondr@centrum.cz, 733 706 309
Vstupné 50 Kč
Kino Crystal
15:30 Dešťová víla
17:30 Dešťová víla
20:00 Sherlock Holmes
Kino Nový Bor
17:30 Imaginárium doktora Parnasse
20:00 Harold a Maude – Projekt 100

Knihovna – oddělení pro děti
16:00 Ivona Březinová 
Setkání se spisovatelkou, která se věnuje 
tvorbě pro malé čtenáře.
Kino Crystal
15:30 Dešťová víla
17:30 Percy Jackson: Zloděj blesku
20:00 Prorok /FK/

8.3. Pondělí

11.3. Čtvrtek
Divadlo Nový Bor
19:00 Miláček Anna
Komedie o tom, že není šikovné si domů 
přivést milence, když má váš manžel v ložnici 
svou přítelkyni. 
Režie: Zdeněk Tyc. 
Hrají: V. Hybnerová, S. Rašilov, L. Rybová, D. 
Prachař, M. Hudečková, vstupné 250 Kč
Libertin
15:00 Beseda s Libereckým romským sdružením
Vstup zdarma.
Kino Crystal
15:30 Velké podmořské dobrodružství 3D
17:30 Doktor od Jezera hrochů
20:00 Doktor od Jezera hrochů 
Kino Nový Bor
15:30 Děšťová víla
17:30 Na sv. Valentýna
20:00 Hluboký spánek – Projekt 100

5.3. Pátek
KD Crystal
19:00 Aneta Langerová Jsem tour 2010
Koncert nejvýraznější mladé české zpěvačky 
současnosti. Poprvé v České Lípě.
Vstupné 250 Kč
Kino Crystal
15:30 Dešťová víla
17:30 Dešťová víla
20:00 Sherlock Holmes
Kino Nový Bor
17:30 Imaginárium doktora Parnasse
20:00 Bratři

10.3. Středa
Jiráskovo divadlo
19:30 Dechové trio Du bois
Irvin Venyš – klarinet, Martin Petrák – fagot, 
Jan Thuri – hoboj. 
Program: W. A. Mozart, J. Ibert, 
J. Mysliveček, L. Beethoven, F. X. Thuri
Vstupné 120 Kč
Libertin
17:00 Jak vyhledávat podzemní vodu pomocí 
virgule
Přednáší a autor knihy Konrád Brotz. 
Možnost zaškolení v práci s virgulí. 
Kino Crystal
15:30 Percy Jackson: Zloděj blesku 
17:30 Percy Jackson: Zloděj blesku
20:00 Hluboký spánek – Projekt 100
Kino Nový Bor
17:30 Čtvrtý druh
20:00 Čtvrtý druh



KD Crystal
20:00 13. erotický ples
K tanci a poslechu hraje hudební skupina 
Koneckonců, travesti show, pánská a dámská 
striptýzová vystoupení a překvapení. 
Prodej vstupenek v pokladně KD Crystal nebo 
v Erotic shopu, Zámecká 48, Česká Lípa
Vstupné 300 Kč
Kino Crystal
15:30 Velké podmořské dobrodružství  3D
17:30 Doktor od Jezera hrochů
20:00 Doktor od Jezera hrochů 
Kino Nový Bor
15:30 Děšťová víla
17:30 Na sv. Valentýna
20:00 Na sv. Valentýna
Navrátilův sál – Nový Bor
19:30 Mezi medvědy aneb Kde to příroda ještě 
nevzdala
Irena Grimová a Ondřej Soukup nás provedou 
přírodou Aljašky.
Vstupné 40 Kč

12.3. Pátek 16.3. Úterý 19.3. Pátek
Libertin
8:30 Olympiáda v českém jazyce ZŠ + SŠ
Gymnázium Česká Lípa, inf. F. Skalický
Knihovna Česká Lípa
17:00 Obnova kostelů na Českolipsku v letech 
2004 - 2009
V rámci volného cyklu Technické památky 
Českolipska přednáší Mgr. Michal Panáček, 
pracovník Národního památkového ústavu  
v Liberci. Čítárna městské knihovny. 
Vinotéka v Zámecké, Česká Lípa
17:00 Vinařství Černý, Valtice
Vína z Valtic a blízkého okolí Vám představí sám 
majitel vinařství pan Vlastimil Černý. 
Jedná se o vína s příjemným zbytkovým cukrem a 
ještě příjemnějšími cenami. 
V ceně zahrnuty degustační vzorky, sýr... 
Vstupné 150 Kč
Kino Crystal
17:30 Doktor od Jezera hrochů
20:00 Doktor od Jezera hrochů
Kino Nový Bor
17:30 Maradona – režie Kusturica /ART/
20:00 Maradona – režie Kusturica /ART/

Jiráskovo divadlo
19:30 A. P. Čechov – Aktovky (DK) PremiérA!
Dvě groteskní jednoaktovky, medvěd a Výročí, 
ruského klasika v hodně komickém podání 
Divadelního klubu Jirásek. 
režie: V. Klapka. Hrají: P. Landovský, J. Kolářo-
vá, T. Lačná a další. Vstupné 100 Kč
Progres
19:00 FruFru 
Koncert brněnské rockové kapely 
Kino Crystal
15:30 Alenka v říši divů 3D
17:45 Alenka v říši divů 3D
20:00 Na hraně temnoty
Navrátilův sál – Nový Bor
19:00 Věra Klásková
Zpěvačka, klavíristka a kytaristka. interpretuje 
písně a tradicionály Britských ostrovů, zejména 
irské balady.
Vstupné 70 Kč 
Kino Nový Bor
Jeden svět 
– přehlídka filmů o lidských právech 
16:00 Hudební improvizace Lukáše Pilnaje  
a evy Žižkovské
17:00 Čankišou
18:00 Auto*mat
20:00 Nevítaní
Vstupné 49+1 Kč

17.3. Středa
Libertin
8:30 Zeměpisná olympiáda
Gymnázium Česká Lípa, okresní kolo A,B,C,D. 
Inf. F. Skalický 
Kino Crystal
17:30 Doktor od Jezera hrochů
20:00 Vtáčkovia, siroty a blázni – Projekt 100
Navrátilův sál – Nový Bor
19:00 Jaroslav Hutka
Český folkový písničkář a skladatel.
Vstupné 90 Kč 
Kino Nový Bor
15:30 Alenka v říši divů
17:30 Alenka v říši divů
20:00 Alenka v říši divů

Kino Crystal
15:30 Skřítek Rolli
17:30 Doktor od Jezera hrochů
20:00 Doktor od Jezera hrochů
Kino Nový Bor
15:30 Dešťová víla
17:30 Na sv. Valentýna

14.3. Neděle

Kino Crystal
17:30 Doktor od Jezera hrochů
20:00 Antikrist /ART/

15.3. Pondělí

18.3. Čtvrtek
Libertin 
15:00 Soutěž v biliáru
Přihlásit se může 6 dvojic, a to nejpozději do 
15.3. u p. Lundákové
19:00 Přednáška Aura-Soma
Jsme barvy, které si vybíráme.
Více info na www.bsvet.cz. 
Vstupné 50 Kč
Kino Crystal
15:30 Alenka v říši divů 3D
17:45 Alenka v říši divů 3D
20:00 Na hraně temnoty
Kino Nový Bor
15:30 Alenka v říši divů
17:30 Alenka v říši divů
20:00 Vtáčkovia, siroty a blázni – Projekt 100

Progres
19:00 II. Recividisté 
– přehlídka amatérského filmu
Kino Crystal
15:30 Skřítek Rolli
17:30 Doktor od Jezera hrochů
20:00 Doktor od Jezera hrochů
Kino Nový Bor
15:30 Děšťová víla
17:30 Na sv. Valentýna
20:00 Na sv. Valentýna

13.3. Sobota

20.3. Sobota
Kino Crystal
15:30 Alenka v říši divů 3D
17:45 Alenka v říši divů 3D
20:00 Kung Fu Kyborg
Libertin
10:00 – 12:00 Bleší trh
Máte doma knížky, hračky, oblečení, které už 
nepotřebujete? Přineste je do Libertinu, možná 
je někdo koupí nebo je vyměníte za něco jiného. 
Inf. V. Rusínková
Navrátilův sál – Nový Bor
19:00 J - I - P
Tradiční jazzový večer v podání legend 
P. Větrovce, I. Košťála, J. Tichého, J. Nepustila 
a zpěvačky M. Svobodové.
Vstupné 55 Kč
Kino Nový Bor
16:00 Nepřátelé národa
18:00 Kimčongílie
20:00 Tibet zpívá



Výstavy
ZUŠ Česká Lípa
Po celý měsíc – výstava výtvarných prací tříd pí. 
uč. A. Skokanové – ve vstupní chodbě
Divadlo Nový Bor
Lýdie Hladíková – obrazy
Vladimíra Zborníková & Pavel Klíma - keramika

Kontakty kulturních institucí:
KD Crystal  487 522 300
Kino Crystal  487 524 840
Jiráskovo divadlo 487 523 127
Vodní hrad Lipý  774 588 910
Progres  728 782 024     
Muzeum  487 824 145
Knihovna   487 883 444            
ZUŠ  487 521 287
Libertin  487 521 652
Divadlo Nový Bor 487 725 539
Kino Nový Bor   487 722 369

Březen 2010Kulturní přehled Českolipska 

Aktuální program: www.i-lipa.cz
KD Crystal
15:00 Tancování s Dádou
Výjimečný program pro děti. 
Pořad se spoustou písniček, tancování a starý-
mi známými – žížalou Jůlií a kosáky. Děti se  
v obou částech představení zapojí do tanečků, 
zasoutěží si o krásné ceny a zpívájí si s Dádou 
Patrasovou.
Vstupné 100 Kč
Libertin
14:00 – 16:00 Vítání jara v parku
Městský park – prostranství u altánku, aktivity 
pro malé děti, soutěže, rukodělné aktivity.
Vstup zdarma
Kino Crystal
15:30 Alenka v říši divů 3D
17:45 Alenka v říši divů 3D
20:00 Kung Fu Kyborg
Kino Nový Bor
17:30 Vysněný odpad
20:00 Zprostředkovatel

21.3. Neděle 24.3. Středa 28.3. Neděle
Jiráskovo divadlo
19:30 Radůza
Exkluzivní koncert výjimečné osobnosti.
Vstupné 290 Kč
Kino Crystal
15:00 Kawasakiho růže /pro seniory/
17:30 Alenka v říši divů 3D
20:00 Muž z Londýna – Projekt 100
ZUŠ v KD Crystal
18:00 Interní koncert
sálek ZUŠ v KD Crystal (boční vchod)
Kino Nový Bor
17:30 Doktor od Jezera hrochů
20:00 Doktor od Jezera hrochů

Kino Crystal
14:30 Ge Force  3D
16:30 Avatar 3D
20:00 Avatar 3D
Kino Nový Bor
15:30 Planeta 51
17:30 Doktor od Jezera hrochů

25.3. Čtvrtek
Knihovna – pobočka Špičák
9:30 Velikonoce v knihovně
Dopoledne pro maminky s dětmi do 4 let. 
Knihovna – odd. dětské literatury
16:00 Máme rádi zvířata anebo chovatelská 
poradna. Tentokrát králík. 
Kino Crystal
16:30 Avatar 3D
20:00 Avatar 3D
Divadlo Nový Bor
17:00 Akademie MŠ Nový Bor
Kino Nový Bor
17:30 Doktor od Jezera hrochů
20:00 Muž z Londýna – Projekt 100

22.3. Pondělí
Kino Crystal
15:30 Alenka v říši divů 3D
17:30 Čtvrtý druh
20:00 Tokio!  /FK/
Divadlo Nový Bor
19:00 Čechov krejzi – Aktovky
Tři mikrokomedie ze života obyčejného člověka. 
Hraje DK Jirásek Česká Lípa.
Vstupné 50 Kč

23.3. Úterý
Knihovna
17:00 Co skrývají biblická jména
ThMgr. Michal Krchňák, překladatel Českého 
studijního překladu Bible a jeho další biblická 
vyprávění. Čítárna městské knihovny. 
Kino Crystal
15:30 Alenka v říši divů 3D
17:30 Čtvrtý druh
20:00 Čtvrtý druh
Divadlo Nový Bor
8:30 a 10:00 Jaroslav Uhlíř: 
Hodina zpívání – zkoušení
Děti i dospělí si mohou s J. Uhlířem za jeho kla-
vírního doprovodu zazpívat známé písně a texty 
Z. Svěráka. Vstupné 40 Kč 
Kino Nový Bor
17:30 Doktor od Jezera hrochů
film uvede osobně režisér Zdeněk Troška 
a herecká delegace
20:00 Katka /FK/

26.3. Pátek
Kino Crystal
14:30 Ge Force  3D
16:30 Avatar 3D
20:00 Avatar 3D
Kino Nový Bor
15:30 Planeta 51
17:30 Doktor od Jezera hrochů
20:00 Doktor od Jezera hrochů
Libertin v Jiráskově divadle
16:00 – 18:00 Talent roku 2009
Přehlídka talentovaných dětí a mládeže, kteří 
reprezentují město Česká Lípa.

27.3. Sobota
Muzeum – Rychta Kravaře
10:00 – 16:00 Velikonoce na rychtě
Pašijové hry, trh tradičních řemesel, malování 
kraslic, pletení pomlázek, zdobení perníčků...
Kino Crystal
14:30 Ge Force  3D
16:30 Avatar 3D
20:00 Avatar 3D
Kino Nový Bor
15:30 Planeta 51
17:30 Doktor od Jezera hrochů
20:00 Doktor od Jezera hrochů
Libertin
10:00 Veřejná soutěž plastikových modelářů 
a žákovská soutěž papírpvých a plastikových 
modelářů. 8:30 – 10:00 přejímka modelů,
10:00 – 13:00 Jarní háčkování, cena 10 Kč

29.3. Pondělí
Kino Crystal
16:30 Avatar 3D
20:00 Jarmareční bouda  /ART/

30.3. Úterý
Libertin Česká Lípa
16:00 Povídání o Thajsku
Beseda s p. Mimrovou o její návštěvě Thajska. 
Kino Crystal
16:30 Avatar 3D
20:00 Avatar 3D
Kino Nový Bor
17:30 Doktor od Jezera hrochů
20:00 Jarmareční bouda  /ART/

31.3. Středa
Jiráskovo divadlo
19:30 Wiliam Douglas Home – Ledňáček (DK)
Anglická komedie o vdově, sirovi a jeho komor-
níkovi. Režie: L. Smoček. Hrají: A. Vránová, 
P. Kostka a F. Němec. Vstupné 290 Kč
Libertin
8:30 Fyzikální olympiáda
DDM Libertin, kategorie E, F okresní. 
Inf. F. Skalický 
Kino Crystal
16:30 Avatar 3D
20:00 Fish tank – Projekt 100
Navrátilův sál – Nový Bor
18:00 ZUŠ
Koncert žáků ZUŠ Nový Bor.
Kino Nový Bor
17:30 Doktor od Jezera hrochů
20:00 Doktor od Jezera hrochů



Už je tomu bezmála sedm let, co Divadelní klub 
Jirásek naposledy inscenoval Čechova. Bylo to 
roku 2003 a jednalo se o zdařilou inscenaci Viš-
ňového sadu. (O jakých inscenacích DK Jirásek 
můžeme ostatně mluvit jako o nezdařilých?) 
Českolipský divadelní soubor, jemuž jméno po-
světil samotný Alois Jirásek, a který v 80. letech 
patřil mezi významné představitele tzv. autor-
ského divadla, tentokrát uvádí v premiéře krat-
ší Čechovova dramata, tři jednoaktovky, a to 
Medvěda (kterého inscenoval už v 80. letech), 
Výročí a Svatbu. Režisér souboru Václav Klap-
ka vsadil opět v prvním plánu na komediálně 
laděné dílo. Po předchozích dosti humorných 
„holmesiádách“ a Obrech dona Quijota nás 
sice při jejich sledování trochu zamrazí ruský 
existenciální vánek, avšak humoru bude stále 
dost. Můžeme s jistotou tvrdit, že vše podtrh-
ne dlouholetý zkušený herecký ansámbl, který  
v nápadité scénografii Renaty Grolmusové zaru-
čí velmi příjemný divadelní večer.

Divadelní tip: 
A. P. Čechov: AkTovky 
19.3. / 19:30 – Jiráskovo divadlo 

Diva s harmonikou, žena s barovým hlasem, 
šansoniérka a hospodská písničkářka Radůza 
– tuto interpretku prostě musíte poznat. Její 
hudba vychází částečně z šansonu, ale největší 
díl inspirace čerpá z folklóru a nálady městských 
odrhovaček, které v jejím syrovém podání nabí-
zejí nečekané hudební i textařské obraty. Řadí 
se tak k nejmladší generaci české alternativní 
scény, která sklízí úspěchy nejen na domácích 
pódiích, ale i v zahraničí. Držitelka mnoha hu-
debních ocenění, autorka scénické i vážné hud-
by. Její charisma i hlas vás uhranou. Při sklence 
vína či něčeho tvrdšího můžete poslouchat, ale 
i zpívat. Radůza vám zprostředkuje takovou ná-
ladu, jakou budete zrovna potřebovat.

hudební tip: 
RADůzA
24.3. / 19:30 – KD Crystal 

Filmový tip: 
JeDen svěT 
19.3. / 16:00 – Kino Nový Bor

Více než 100 filmů, desítky zahraničních hostů 
především z řad režisérů, projekce pro školy, fil-
my on-line, mnoho doprovodných akcí a nejen 
to lze shlédnout na 12. ročníku festivalu Jeden 
svět.
Festival je zaměřen na filmy o lidských právech  
a odehraje se v březnu a dubnu. Bude na něm 
uvedeno 101 dokumentů z více než 30 zemí ce-
lého světa. Z Prahy, kde 10. – 18. března ode-
hraje hlavní program festivalu. filmy poputují do 
29 měst. Jedním z nich bude i Nový Bor, kde nás 
19. 3. čeká bohatý program:

16:00 Hudební improvizace Lukáše Pilnaje  
a Evy Žižkovské
17:00 Čankišou
18:00 Auto*mat
20:00 Nevítaní

Vstupné 49+1 Kč 

Lípa tipy:)

Doporučuje: Jiří Gottlieber



Filmový tip: 
JeDen svěT 
19.3. / 16:00 – Kino Nový Bor

Zapomeňte na zimu!
Přijďte se ohřát 
k nám do sauny. 
 

8.3. MeZinárodní den žen
Je jen málo věcí na světě, které dokážou spojit i zničit národy. Pánové, jistě tušíte.
Jsou to naše ženy, a proto s květinou v ruce připomínáme si každoročně:
                                        „Mezinárodní den žen“
Sport Česká Lípa, p.o. si všechny dámy od osmnácti let dovoluje pozvat
do svého sportovního střediska „Sportareál“ a nabízí jim tímto finanční
zvýhodnění ve výši 15%.

19.3. retro Párty v PLaveckéM baZénu,
která se bude konat v pátek dne 19.3. od 20:00 – 21:30 hod. 
Přijďte si zatančit a zaposlouchat se do hitů 80. a 90. let v příjemném prostředí 
pro relaxaci těla a ducha. vstup v plavkách. vstupné 80,- kč (dospělá osoba).

19.3. – 21.3. Svátky Jara ve „SPortareáLu“
v termínu od 19.3. – 21.3. jsme pro rodiny s dětmi připravili jarní slevovou akci:
SLeva ve vÝŠi 15%  na rodinné vStuPné (2 dospělí+2 děti do 150 cm).

……a Jako Již tradiČně neSMěJí chybět:

22.3. – 23.3. haPPy dayS
ve dnech od 22.3. do 23.3. zaplatíte za 3 hodiny plávání jako za 1,5 hodiny.
Sport Česká Lípa se těší na viděnou.

více naleznete na www.sportlipa.cz

Ceník sauny 
(vstupné za 1 hodinu = 1 relaxační kúra 
+ 10 minut na převlečení)

9:00 - 13:00 hod.  
Dospělí    60,-Kč  
Studenti, důchodci, ZTP a doprovod 45,- Kč  
Děti do 15-ti let   30,- Kč 
(děti pouze v doprovodu dospělé osoby)
Uzavřená společnost (max. 8 osob) 450,- Kč 

14:00 - 21:30 hod.
Dospělí   70,- Kč
Studenti, důchodci, ZTP a doprovod 55,-Kč
Děti do 15-ti let   40,- Kč
(děti pouze v doprovodu dospělé osoby)
Uzavřená společnost (max. 8 osob) 900,- Kč

PeRManenTky

9:00 - 13:00 hod. 
Permanentka 5 vstupů  240,- Kč
Permanentka 10 vstupů  480,- Kč
Permanentka 15 vstupů  720,- Kč
Permanentka 20 vstupů  960,- Kč

14:00 - 21:30 hod.
Permanentka 5 vstupů  280,- Kč
Permanentka 10 vstupů  560,- Kč
Permanentka 15 vstupů  840,- Kč
Permanentka 20 vstupů  1120,- Kč

ROZPIs: 

Pondělí
Úterý

Středa

Čtvrtek 

Pátek
Sobota

neděle

9:00 - 13:00 

Ženy

Muži

Muži

Ženy

Muži

Ženy

Muži

14:00 - 21:30 

Ženy

Muži

Společná

Ženy

Muži

Společná

Společná

SportCL_Zari.indd   2 2/23/10   10:37:00 AM

c e s t o v n í  ka n c e l á ř

www.svobodna-cesta.cz

Objevte s námi svět! Objevte kouzlo Svobody!

 www.svobodna-cesta.cz

 

Benelux 
Velikonoce v Holandsku a také Belgie

Jedinečná nabídka poznání zemí Beneluxu 
v čase Velikonoc a kvetoucích tulipánů. 
V programu mj. květinová burza v Aalsmeeru, 
tulipánová pole Keukenhof, Den Haag, 
Amsterdam, skanzen Zaanse Schans, Maduro-
dam, Scheveningen, Brusel, Waterloo, Gent... 
V dubnovém termínu o VELIKONOČNÍCH 
SVÁTCÍCH!

Akce „3 za 2“, sleva pro 3-tí osobu (sleva: 4 190 Kč) 5-denní autokarový zájezd
Cena obsahuje: doprava klimatizovaným autokarem, 2x ubytování v hotelu ve 2-lůžk.pokojích, 2x snídaně
komplexní zdravotní pojištění včetně storna zájezdu, průvodce CK Svobodná cesta.

02.04.2010

5 690 Kč

SC_prosinec2.indd   1 2/22/10   6:12:06 PM



Hudební echa Filmové okénko
Pouta   
drama / thriller 
Česko / Slovensko, 2009, 146 min 
režie: Radim Špaček
Snímek debutujícího režiséra je zasazen do Českosloven-
ska roku 1982. Jeho hlavním hrdinou je Antonín, přísluš-
ník tajné policie. Démonická osobnost, která ničí životy 
ostatním, začne pociťovat sklíčenost a nudu a upne svou 
pozornost na mladou ženu Kláru, jíž učiní ze života do-
slova peklo. Antonínova nesmyslná snaha získat Kláru pro 
sebe ho obrací nejen proti tradičním nepřátelům režimu, 
ale i proti vlastním lidem a samotnému systému. Pokud 
ale Antonín porušuje pravidla organizace, jíž slouží, není 
to gesto občanské nebo dokonce politické – je to vzpoura 
čistě osobní a zběsilá. O Ondřeji Malém, protagonistovi 
hlavní role, se již nyní mluví jako o největším adeptovi na 
příštího Českého lva za hlavní roli, neboť jeho postava 
zakomplexovaného duševního mrzáka ukazuje, že největší 
svinstva nepramení z podstaty ideologie, nýbrž z podsta-
ty člověka.

Tokio! 
drama – 2008, 110 min 
Francie / Japonsko / Německo / Jižní Korea
režie: Michel Gondry, Leos Carax, Jun-ho Bong
Tři krátké fantastické filmy volně inspirované Tokiem. 
Tokio! je symfonií tří odlišných rytmů reflektujících obraz 
této jedinečné metropole, ať už je to surrealistická bajka 
mladého páru, který se přistěhoval do Tokia, aby našel 
svou budoucnost, příběh záhadného muže, který šíří svými 
iracionálními a provokativními činy paniku na ulicích měs-
ta, nebo příhoda mladíka, který se rozhodl zrušit kontakt  
s venkovním světem, ale plány mu změní mladá dívka, kte-
rá jednoho dne omdlí v jeho bytě. Minimalistická výstavba 
povídek nebrání velkolepému dojmu z nevšedního díla.

Filmový klub Česká Lípa

Alenka v říši divů
animovaný – hraný/fantasy/pohádka
USA 2010, 108 min.
režie: Tim Burton
Do kin právě přichází nejnovější počin geniálního režiséra 
Tima Burtona. Tentokrát se vydal na tajemnou cestu za  
zrcadlo. Jako námět mu posloužila skvělá klasická po-
hádka Lewise Carolla, které se mistr Burton ujal okázale  
a pompézně a vdechl život nádhernému světu za zrca-
dlem, plnému kouzel a absurdních zázraků, které smutnou 
Alenku jistě okouzlí a diváky také. I do tohoto filmu se 
Burton rozhodl obsadit svého dvorního herce Johnnyho 
Deppa. Můžeme se tedy těšit na další pohádkový koktejl 
plný morbidní zábavy a skělých efektů.
 

16 Doporučuje: Anna-Marie Neduhová

Messer Für Frau Müller
Danger Retrobolik

Label: Moon Records, 2006

Máte-li rádi experimenty a neotřelé nápady a hlav-
ně snesete-li hodně... pusťte si toto album plné 
úchyláren. Pod pestrou směsici melodií z béčko-
vých filmů, neslušných hlášek, komiksových skřeků 
a elektrizujících melodií se podepsali členové le-
gendárních Messer Chups (pěkně ostrých ruských 
lízátek). Jejich svéráznou hudbu lze jen těžko k ně-
čemu přirovnat, neřku-li popsat. Rozpustile sladké 
nápady jsou přetrhávány syrovými komiksovými 
výkřiky. Ale nejen jimi, člověk vlastně nikdy neví, co 
v příští chvíli uslyší... což takhle dát si třeba oh-
ňostroj? Nebo byste raději slyšeli kačátko? Veškerá 
hudba je podkreslena nadpozemským tereminem  
a díky tomu opravdu zní, jako by přicházela ze zce-
la jiného světa. Vřele doporučuji i shlédnout jejich 
vyvedené klipy na Youtube.

Žánry: experimental, alternative, electro-poppunk

kilowatts 
Ground state

Native State Records, 2007

Kilowatts je hlavním sólovým projektem elektro-
nického alchymisty Jamese Wattse, jehož tvorba 
v sobě mísí prvky mnoha žánrů od ambientu přes 
IDM, zlámané beaty a downtempo až po techno. 
Jeho předposlední album s názvem Ground State 
spadá spíše do kategorie nepravidelných rytmů, byť 
v sobě nese prvky mnoha dalších stylů a vytváří tak 
pestrý, avšak naprosto konzistentní amalgám hu-
debních zážitků. Houpavé rytmy a doslova vymaz-
lené basové linky vytváří podmanivý sonický skelet, 
kolem nějž rotují hravé a filigránsky propracované 
zvuky. Vše je tu a tam proloženou nevtíravou a in-
teligentně vystavěnou melodií a jemně protkáno 
futuristickými plochami, které vystřelí posluchačův 
mozek na protančenou cestu galaxií. 



Hudební echa

Doporučuje: Jiří Gottlieber
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Filmový klub
Ať vejde ten pravý
drama / horor / romantický –
Švédsko, 2008, 106 min reřie: Tomas Alfredson
Před tím, než Twilight začal trhat rekordy v návštěvnos-
ti kin a mladí si vehementně stahovali seriál True Blood, 
natočil švédský režisér romantický horor o vztahu chlap-
ce a dívčiny z jednoho severského sídliště. On je švédský 
blonďáček k sežrání, ona je tmavovláska k nakousnutí 
a připravena k zakousnutí. Je totiž upírkou. Film je, ač 
plný krvavé romantiky, chladný jako země, z níž oba pro-
tagonisté pocházejí. V pomalém tempu, které zamrazí, 
příběh ve hře světel a stínů s lehkostí graduje až k překva-
pivému finále. Oba dvanáctiletí herci své role zvládli na 
výbornou. Švédský režisér natočil snímek podle bestsel-
leru Johna Ajvida Lindqvista a někomu může připomínat 
potemnělé snímky od jiného severského režiséra, Roye 
Anderssona. Ať už máte na filmy s upírskou tematikou 
jakýkoli názor, vězte, že krev na čistě bílém sněhu vypadá 
opravdu krásně.

na sever
komedie / drama - Norsko, 2009, 78 min 
režie: Rune Denstad Langlo
Další severský snímek, tentokrát z Norska, popisují sami 
tvůrci jako „antidepresivní off-road movie“ a dávají tak 
divákovi najevo, že uvidí film plný svébytného humoru na 
cestě po zasněžené severské krajině. Na sever vypráví o 
nalezení nové energie do života, o poznání životní reality 
prostřednictvím víceméně komických figur. Obtloustlý 
bývalý atlet Jomar vyráží na cestu, aby našel svého syna, 
kterého nikdy nepoznal. Na této cestě na sever potkává 
stejně osamělé jedince, jako je on sám. Holčičku, která 
žije sama s babičkou uprostřed pustiny, mladého bagris-
tu, jenž má hrůzu z gayů a také vlastní výborný recept na 
to, jak se zaručeně a lacino opít s pomocí menstruačního 
tamponu, či starého muže, pokorně čekajícího na důstoj-
ný odchod. Melancholické komediální drama v režii vy-
cházející hvězdy norského filmu je zasněženou obdobou 
Příběhu Alvina Straighta. A ten stál opravdu za to.

kawasakiho růže
drama - ČR, 2010 
režie: Jan Hřebejk
O tomto snímku se všemožně mluvilo, aniž by padla první 
natáčecí klapka. Je totiž natočen podle Cenou Sazky dis-
kutabilně ověnčeného scénáře ostříleného Petra Jarchov-
ského. Režie se zhostil jak jinak než Jan Hřebejk a nejed-
ná se zdaleka o melancholickou komedii z let minulých, i 
když děj je s minulostí silně spjat. Řeší totiž téma udavač-
ství za minulého režimu a pohled na lidi, kterým tato in-
formace navždy mění životy. Sledujeme informaci, která 
se na počátku jeví jako pomluva a hřích, který se odehrál 
v minulosti, a postupně začíná měnit životy lidí a vytvářet 
paradoxní situace. Pozorujeme jednotlivé postavy, jak na 
toto obvinění reagují, hájí ho nebo zpochybňují. Jedno-
značnost, ke které divák během děje dospěje, se snažíme 
prohloubit zobrazením charakterů postav a jejich životů. 
Do hlavních rolí Hřebejk obsadil Martina Hubu, Lenku 
Vlasákovou, Danielu Kolářovou a Ladislava Chudíka alias 
doktora Sovu v pro něj velmi nezvyklé úloze.

Bruno v hlavě 
Xindl X, Monika Šimkovičová

nakl. Galén, Praha 2010

Kontroverzní kniha dvou autorů, kteří nezávisle na 
sobě napsali povídky se stejným tématem a náhoda 
je svedla k sobě. Novela českého písničkáře Xindla X 
a slovenské výtvarnice Moniky Šimkovičové vypráví  
o smrti a neumírání, o tom, že i když nemáte co ztra-
tit, je ještě mnohé, co si musíte ve svém životě uhájit. 
Život výtvarnice Moniky se chýlí ke konci, po smrti 
manžela ztratí i iluze o jejich vztahu. Navíc zjistí, že 
její dny jsou pravděpodobně sečteny a že čas, který 
jí na tomto světě zbývá, musí strávit v přítomnosti 
Bruna, který je nejenom „strašně zvědavej“, ale taky 
je to „normální zabiják“, co si „s člověkem jen tak hra-
je, jak se mu zachce“. Přestože Monika ví, co je Bruno 
zač, pokouší se právě jím zaplnit prázdné místo po 
zesnulém choti. I když věří, že situaci dokáže udržet 
pod kontrolou, toto soužití ji postupně donutí zcela 
změnit charakter, jednání a komunikaci s ostatními  
i se sebou samotnou.

Mezi řádkyFilmové okénko Projekt 100
harold a Maude  
komedie / romantický / drama 
USA, 1971, 91 min 
režie: Hal Ashby
Toto bizarní komediální drama pomalu získává legendár-
ní statut. Snímek vypráví příběh dvacetiletého chlapce, 
který se baví inscenováním sebevražd. Osobitá vzpoura 
proti autoritám v podobě rodičů funguje výborně. Pak 
však do jeho života zasáhne osmdesátiletá paní, která 
ho okouzlí svým neobyčejným pohledem na život. Skrze 
ni objevuje jeho krásy, stanou se z nich přátelé i milen-
ci. Americký režisér s originálním snímkem, který ve své 
době vyvolal vlnu odporu, vysmívá předsudkům o životě, 
smrti, mládí, stáří, či sexu.

hluboký spánek 
film noir / krimi 
USA, 1946, 114 min 
 režie Howard Hawks
Jeden z klíčových snímků žánru film noir, černobílé detek-
tivky, v níž hrdinové – cynický soukromý detektiv a jeho 
female fatale – dosáhnou společnými silami spravedlnos-
ti. Philip Marlowe (Humphrey Bogart) se ujímá případu 
vydírání a sleduje stopu, která vede mezi vrahy, lumpy  
z nočních klubů, autory pornografie, zkažené zbohatlíky 
a tak dále. Snímek je stylovou záležitostí, která neztratila 
kouzlo ani po šedesáti letech. Rázné tempo a fantastická 
atmosféra ryze nočních scenérií vás vtáhne a vypustí jako 
éterický obláček cigaretového dýmu.

Muž z Londýna
drama 
Maďarsko / Francie / Německo, 2007, 132 min 
režie: Béla Tarr
Ponurý snímek u nás nepříliš známého současného ma-
ďarského tvůrce Bély Tarra (Satanské tango) svou poeti-
kou navazuje jak na filozofická díla Andreje Tarkovského, 
tak na odkazy žánrové hollywoodské produkce (film noir, 
melodrama). Snímek, v němž hlavní roli ztvárnil český di-
vadelní režisér Miroslav Krobot, zachycuje přístavního 
hlídače, který rezignoval na život a svět kolem sebe. Když 
se ale stane svědkem vraždy, nastane v jeho životě náhlý 
obrat. Musí čelit otázkám morálky, hříchu, trestu, neboť 
se ocitá na hranici mezi nevinou a spoluúčastí na zloči-
nu. Tato situace ho přivede k zásadním úvahám o smyslu  
a ceně lidské existence.

vtáčkovia, siroty a blázni 
drama 
Československo / Francie, 1969, 78 min 
režie: Juraj Jakubisko
Juraj Jakubisko v éře československé nové vlny natočil 
ryzí poetický snímek o lásce, štěstí, svobodě a smrti, tedy  
o základních principech lidského života. Dva mladí přá-
telé a jedna žena zažívají barevnou, absurdní, fantaskní 
změť situací, při níž autor popustil uzdu své nepřeko-
natelné fantazii. Pokud se dá na filmovém pásu zachytit 
radost ze života, stalo se to právě v Jakubiskových Vtáč-
cích. Děj filmu je zasazen do světa plného násilí a krutos-
ti, v němž jedinou cestou ke štěstí je bláznovství. 

Doporučuje: Jiří Gottlieber

kam až smí smích
Radek Malý

nakl. Meander, Praha 2009

Talentovaný český básník Radek Malý sestavil tuto 
dětskou knihu z veršů ze svého dnes již klasického sla-
bikáře a z dalších čítanek a učebnic pro děti a doplnil 
je o krásné nové básně. S dívčím citem a humorem 
knihu ilustrovala talentovaná malířka Anna Neborová 
a chlapecký motiv přidal v podobě písma složeného 
ze stavebnice Merkur typograf Marek Pistora, který se 
zasloužil i o design knihy. Malého verše jsou nápadité, 
chytlavé, plné jazykové i situační komiky. Taková po-
ezie by se měla dětem dávkovat polévkovými lžícemi. 
Ve všech směrech chytrá a zábavná kniha dalšího vel-
kého talentu literatury pro děti.

Doporučuje: Jiří Gottlieber
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Fejeton: O únoru
O únOru, škOlách a bOjích Olympijských i jiných 

pamatuji, že na základní škole byly v únoru hodiny výtvarné 
výchovy „zasvěceny“ tematice „vítězství pracujícího lidu“. 
předepsány byly vodové barvy, má největší slabina, a čtvrtky se 
postupně plnily továrnami se zkosenými stříškami výrobních 
hal. (jindy trestaná neoriginalita, v horším případě považo-
vaná za opisování, vlastně okreslování, byla nejen tolerována, 
spíše přímo vyžadována.) postupně se mi slil milicionář s vel-
kými vraty, vrata s fabrikou, to celé do jednoho šedivého fleku 
a čtyřka byla ještě vítězství.
Zaběhnutý chod věcí narušil asi v sedmé třídě spolužák Z., kte-
rý ostentativně hodinu a půl nedělal nic, pouze drze přikusoval 
jablko. asi deset minut před zvoněním natřel čtvrtku bělobou. 
rozzuřenému zástupci ředitele, který pubertální vzdor vy-
hodnotil jako útok na socialistické zřízení, s klidem angličana 
odvětil: „únor bílý, pole sílí.“ poté zaznělo z úst pedagoga ně-
kolik výhrůžek, mezi nimiž kromě tradiční polepšovny padlo 
také slovo pomocná. mínil tím zvláštní školu, ale postaru se 
jí tak běžně říkalo, dnes se nazývá školou praktickou, ale říká 
se jí zvláštní. (bývalo ve cvikově ještě synonymum „skončíš za 
šraňkama“, ačkoliv tato instituce za železničním přejezdem 
už desítky let nebyla. Této setrvačnosti vžitého výrazu jsem si 
později všiml u novoborských spolužáků, kteří v autobuse hlá-
sili: „na stalinku“. název 1. máje se zažíval pomalu, paradox-
ně se začal používat až tehdy, když už se zastávka jmenovala  
T. G. masaryka.).
Téma praktických škol je v poslední době vůbec aktuální a plní 
první stránky novin. nejkřiklavější titulek pak zní „nezákonné 
praktické školy“, přičemž obsahem bývá jakási teorie spiknu-
tí a tiché dohody mezi řediteli a pedagogickými poradnami, 
velmi nešťastně naroubovaná na etnickou problematiku. O 

povinnostech rodičů ani slovo, ačkoliv právě na tomto 
typu škol se „nějak záhadně“ nemocnost a záškoláctví 
vyskytuje mnohonásobně častěji než na běžných základ-
kách. Nemám rád spojení „virtuální realita“, ale klást výše 
zmíněným institucím za vinu, že žákům praktických škol 
je upíráno studium druhého jazyka či vstup na gymnázia, 
virtuální realita je. A taky kolosální blbost. Stačí je navští-
vit. Nemá smysl si ani klást otázku, jak se takové články 
čtou ředitelům a učitelům. Hrozně. Jejich práce dá se to-
tiž směle přirovnat náročností k rubání uhlí v hlubinném 
dole, stresovou zátěží pak k řízení letového provozu. 
Je-li setrvačnost v používání názvu někdy trochu legrační, 
někdy paradoxní, setrvačnost jistých vžitých myšlenko-
vých postupů rozhodně vtipně nepůsobí, zato v ní vidím 
hodně nadčasové, žel, lenosti, alibismu, neschopnosti pra-
covat s fakty, jakož i falešnou víru, že přenosem problémů 
na instituce bude vyřešena nejvlastnější zodpovědnost ro-
dičů – tj. výchova dětí.
Pro jistotu jsem se na jedné škole zeptal. V únoru 2010 je 
zadáno o výtvarné výchově téma boje nikolivěk třídního, 
ale v duchu nejlepších olympijských tradic. Jágr dal právě 
gól a napadá mě, že hokejistu, natožpak v pohybu, bych 
namalovat nesvedl.
Začal jsem vzpomínáním a uvědomuji si, že laskavý čtenář 
se k textu dostane až v březnu. 
Na obrazovkách mi chybí pan Zákopčaník. Tedy: Slunce 
v duši Vám všem! Jaro budiž pochváleno.

Tomáš Vlček
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