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tmavé venku

čiré uvnitř

rychlá adaptace

Škodlivé UV záření působí po celý 
rok, naše oči potřebují ochranu stejně 
jako naše pokožka.

Čočky transitions zlepší váš zrak jak 
dnes, tak i v budoucnu

• chrání před oslněním
• snižují únavu očí
•  100% zabraňují průniku   

škodlivého UV záření   
(UVa a UVb paprsků)

ČoČky
transitions

Optika.indd   1 3/20/09   12:18:47 PM

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

vsudybud



www.topstavebniny.cz

Nosíme Vaše hnízdo v hlavě

Top_148x70.indd   1 5/20/09   2:36:28 PM

Obsah:

03

Šéfredaktor: Lenka Křivánková, lenka@prodeus.cz

Artdirector: Anna-Marie Neduhová, anna@prodeus.cz

Korektury: Jiří Gottlieber, korektury@ilipa.cz

Inzerce: inzerce@prodeus.cz

Cvikov
04 Industriál

Stanislav Linhart – 2. část
06 Underground

Petr Novák

08 Rozhovor

16 Recenze

Milí čtenáři,

zdá se, že léto je konečně tady. Sluníčko se již přestalo ostýchat  
a teď nám doufejme pěkně ukáže, zač je toho loket. 
A nejen to. S příchodem teplejšího ovzduší se blíží i festivalo-
vá sezóna, která nás, věřte, pěkně rozpálí, neb letos bude velmi  
bohatá. Jako prázdninoví předskokani poslouží Všudybud, Městské  
slavnosti, Sklářské slavnosti... Až konečně začátkem prázdnin  
vítání léta vyvrcholí v Žizníkově, kde se můžeme již desátým rokem 
těšit z rytmů reggae, dancehall, world music, dub, electronic, latino  
a mnoha dalších... program bude opravdu pestrý. Žizníkovská  
Reggae Ethnic Session letos na svých stageích uvítá hvězdy jako 
Bujo Bantona, United Flavour, Hypnotix.
Inu, je opravdu nač se těšit. Navlečte si svá parádní trička a vyražte 
na některou ze slunečných akcí, lehněte si do trávy s osvěžujícím 
koktejlem po ruce a nechte se houpat svěžími rytmy.
Tak s chutí do toho!

Pssst... a když budete hodní, možná příjde i Bandzone Fest... 

Vaše redakce

www.i-lipa.cz

Magazín Lípa vychází v nákladu 22.800 ks.
Je zdarma distribuován Českou poštou 
v České Lípě, v Novém Boru, Zákupech a okolí.
Ročník 3, číslo 6
Kontakt na redakci: Agentura DEUS,
Pivovarská 670, 470 01 Česká Lípa
tel.: 487 523 931, IČO: 646 572 56,
Registrace: MK ČR E17382
Veškeré neoznačené materiály jsou majetkem redakce.
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Industriál

Za cvikovským pokladem
V sobotu odpoledne vyrážím s kamarády autem do 
Cvikova, kde dnes probíhá ethnofest Barabán. Ovšem 
těším se nejen na fest. Krom příjemného hudebního 
odpoledne se totiž chystám prozkoumat i místní indu-
strielní památky. Kamarády zanechávám v rytmu hu-
debních rejů a sama se vydávám po stopách místních 
skvostů. Z počátku mám trochu problém se zoriento-
vat, ale místní mě velmi ochotně navigují, nejraději by 
mě pozvali i na kafe, já se ovšem bráním a raději po-
kračuju ve svém pátrání, abych to všechno stihla. Po 
chvilce zahlídnu první komín. Ještě že ty fabriky mívají 
většinou komíny, a to dosti vysoké, tak abych je i já ne-
dokázala přehlédnout. Jedná se o budovu mechanické 
tkalcovny Löwinger & Glass, jež ještě donedávna slou-
žila svým původním účelům.
Cvikov je městečko sice malé, ale zato zvláštně po-
stavené. Útulnému náměstí dominují paneláky v dost 
otřesném stavu, ještě že jejich životnost není veliká. 
Zajímalo by mě, co díky nim lehlo popelem. Dle okol-
ních staveb jistě něco pěkného. Člověk tu jen tak mezi 
řečí potkává perníkové roubenky, secesní domky,  
prvorepublikové vily, honosné domy s německým ná-
dechem (v jednom z nich sídlí i KD Cvikov, který svou 
pompézností vyráží člověku dech), fabriky rozličných 
stylů, mlýny, elektrárny, nádrže... 
Z náměstí pokračuji dál, dle rad i podle svých před-
pokladů, správným směrem, ovšem někde se stala 
chyba, tady již Cvikov končí. Rozhlížím se kolem...  
Naštěstí brzy objevuji jiný komín, patří bývalé tkalco-
vně Serafina Liebische, dnes se tu vyrábí nábytek.
Před komplexem se mi otevírá krásný výhled do okol-
ní krajiny, jež působí v tuto chvíli dosti ponuře, vše je 
pod mrakem a zahaleno temným nepřístupným náde-
chem. 
Inu, přeci jen se již nacházím téměř v horách, 
i příroda zde žije jiným tempem, jakoby netknutá 
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časem. Vyrážím dál k mechanické tkalcovně  
Josefa Niessnera, kde se v průběhu věku vyrábě-
lo všelicos. Budova je stále v provozu, nyní se zde 
vyrábí polygrafické stroje. Pokračuji dále podél 
malebného potůčku, obdivuji hráz a cestou mí-
jím ohrady plné ovcí a koz. Atmosféra je prosáklá 
ponurou industrielní romantikou. Konečně se na-
cházím opět na hlavní silnici, odkud se vydávám 
k bývalému měšťanskému pivovaru. Dávno tomu, 
co se tady vařilo pivo, od roku 1968 slouží prosto-
ry jako skladiště. Pompézní areál zastiňuje auto-
bazar, jež hlídají velcí zlí psi. Mám psy ráda, ale 
tyhle mordy opravdu nahánějí strach, proplížím se 
kolem, abych vyfotila objekt i zezadu. Zde se mi 
naskytne výhled na rozkošné zákoutí s nádrží, ač 
ostnaté dráty a nemilí hlídačové ve mně vyvolá-
vají tíseň. 
Již se pomalu stmívá, přicházím i o to málo svět-
la, jež jsem dnes na své fotografické lovení měla.  
Vydávám se tedy zpět, cesta není jednoduchá, 
neb na každém rohu fakt stojí něco hodno mé 
pozornosti. Nakonec se přeci jen domotám na ná-
městí a odtud se již nechávám dovést ozvěnami 
ethnofestu zpět, odkud jsem původně vyšla.

Zhodnocení: příjemný nenáročný výlet
Délka pěší chůze: cca. 5km, Čas: 2 hod.

Anna-Marie Neduhová
více foto a fakta na: www.i-lipa.cz



koupelny, interiery a exteriery
Česká Lípa, Antonína Sovy 1777 – SLOVANKA

www.km-koupelny.cz

CR 90 Crystaliser
Trojnásobná ochrana proti vodě

Ceresit CR 90 Crystaliser je více než běžná těsnící 
malta. Jedná se o vysoce kvalitní produkt poskytující 
betonovým podkladům TROJNÁSOBNOU OCHRA-
NU PROTI VODĚ. Betonové povrchy chrání nejen 
vytvořením uzavírací izolační vrstvy, ale i dodateč-
ným procesem krystalizace ve struktuře betonu. Díky 
jedinečné receptuře zůstává krystalizační efekt dlou-
hodobě  aktivní a uzavírá případné nově vznikající 
mikrotrhliny v podkladu.

Vlastnosti : 
•  vodotěsná – díky krystalizaci se stává   

součástí struktury betonu
•  odolná proti působení vody z negativní   

i z pozitivní strany
•  může být použita nad i pod úrovní betonu
•  uzavírá póry i mikrotrhliny až do šířky 0,4mm
•  lehce zpracovatelná
•  ekonomická při zpracování
•  vysoce přilnavá k podkladu
•  vhodná pro použití ve spojení s izolačními  

pásy CL 52/152
•  zpracovatelná štětkou nebo hladítkem
•  paropropustná
•  mrazuvzdorná

Oblasti použití :
•  balkóny
•  základy a základové zdivo
•  podzemní garáže
•  malé odpadní jímky,
•  malé vodní nádrže
•  malé zásobníky na vodu
•  plavecké bazény – do 20m2

Celý červen sleva 10 %
na CR 90 Crystaliser
Akce je platná po předložení kupónu 
do 30.6.2009 pro fyzické osoby.

KUPÓN

Industriál
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Partnerem seriálu Industriál jsou: Cvikov
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Českolipský Underground 14
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Za vrchol své kariéry považuje Stanislav Linhart kapelu 
Exodus. Nejen kvůli tomu, že v ní působil se svou  
budoucí ženou. „Tu jsem jako šestnáctiletou viděl ubre-
čenou na dílně a hned jsem si řekl, že to jednou bude 
moje manželka. A napište tam, že jsem jedinej muzi-
kant, kterej není rozvedenej,“ instruoval mě. 
Exodus vznikl, když se v roce 1973 vrátil z vojny Petr 
Němeček. Cvičili, cvičili, ale přehrávky neměli. Jednou 
se u nich zastavil Rudolf Nerad, jestli by na jeho papíry 
nesehráli koncert v Chotovicích. Ten koncert je proslavil 
a oni se chytli. Zatímco řada muzikantů se dala na ba-
rovou muziku, oni využili uvolněného prostoru, udělali si 
přehrávky a vyráželi na turné po sálech celého Česko-
lipska a později i dále. Stanislav Linhart dokonce koupil 
autobus, starého Robura pro dvacet čtyři cestujících. 
„Proč jste si zvolili zrovna jméno Exodus? Nebyla to pro-
vokace?“ zeptal jsem se.
„Znamená to hromadný odchod. Asi jsme tím však  
nemysleli nic světoborného. Spíše jsme se pak báli, aby 
si to komunisti špatně nevysvětlili.“
Co se týká muziky, hráli zhruba ze třiceti procent anglické 
originály. Zbytek tvořily českými texty opatřené skladby 
rockových klasiků. Stanislav Linhart si vzpomněl napří-
klad na Wise Man od Uriah Heep (s českým textem Má 
zem) či Blame it on the boogie od Jackson Five (Hraj mi 
dál boogie). 
Velmi zajímavě hovořil Stanislav Linhart o shánění ná-
strojů a zejména aparatury. Na tehdejší dobu byl Exodus 
poměrně slušně vybaven. Částečně za to mohla Linhar-
tova tetička žijící v Německu, částečně Juraj z Dunajské 
Stredy, který dokázal sehnat prakticky vše. Stanislav 
Linhart musel na policii několikrát podávat vysvětlení. 
Jednou ho dokonce zadrželi na celých osmačtyřicet  
hodin. „Vyslýchali mě každé tři hodiny a já vše házel na 

tetu. Tehdy mi to ještě prošlo. Neměli nic.“ 
Příště už byli příslušníci veřejné bezpečnosti  
nachystáni lépe. Hned se zeptali na Juraje Turzu. 
„To ve mně hrklo. Věděli úplně všechno, měli i různé 
poukázky. Při propuštění mi zdůrazňovali, ať ho ne-
kontaktuji. Já mu ale poslal dopis přes svou známou 
a on se z toho nakonec díky právníkovi dostal.“
V druhé polovině sedmdesátých let se začal Exo-
dus rozpadat. První odešel Luboš Šlupka Schnei-
der, potom i Jirka Němeček. Následovali trumpetista 
Míla Vaňura a saxofonista František Šváb, kterého 
nahradil Jaroslav Hás známý pod přezdívkou Hugo, 
vynikající saxofonista, flétnista a houslista (v polovině 
osmdesátých let utekl do USA, kde dodnes žije  
v Los Angeles). „Jeli jsme nadoraz. V podstatě nám 
chyběl soukromý život.“
V době svého vrcholu teda hrála skupina Exodus 
v tomto složení: Stanislav Linhart, Marcela Linharto-
vá, Petr Němeček, Petr Foltýn a Milan Kudelka.
V roce 1979 nastoupil Stanislav Linhart do urano-
vého průmyslu. Zároveň dostal devizový příslib  
a bez dětí vyrazili s manželkou do Německa. Vezl si 
s sebou tisíc marek na nákup aparatury. „Výjezd na 
Západ mi otevřel oči. Byl pro mě hrozný šok, že si 
můžu koupit, co chci. Bez složitého shánění. Tehdy 
jsem se rozhodl, že odejdu do zahraničí natrvalo.“
Linhartova žena Marcela, která mimo jiné skonči-
la v roce 1975 druhá ve známé hudební přehlídce 
s názvem Děčínská kotva, s odjezdem do zahraničí 
nesouhlasila. Nakonec však emigraci navrhla sama, 
když měla v osmdesátých letech problémy s nadří-
zeným v práci a Stanislav Linhart měl „na uranu“ 
úraz. „Věděla, že s takovým posudkem by ji už nikde 
nevzali.“

Stanislav Linhart 



Stanislav Linhart – 2. část
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Nejprve si pronajali na koupališti v Zákupech kiosek. 
V roce 1987 dostali devizový příslib do Jugoslávie  
a trochu divoce socialistický blok opustili. 
Do našeho seriálu by mohli časem patřit i Linhartovi 
synové Marian a Jakub. I oni se vydali na muzikant-
skou dráhu. Nejzajímavější je asi jejich kapela Killing 
Game Show (KGS). Deník Frankfurter Rundschau  
o ní například napsal: „Kvartet ukázal, jak důkladně si 
zafixoval lekce skupiny Faith No More. Metalové salvy 
kytar, sférické varhanní zvuky a divoch za bicími tvoří 
základ vyspělých skladeb, které jsou zpravidla svaře-
né dohromady refrény, vyzývajícími ke zpěvu. Veliký  
počet fanoušků vynesl KGS na první místo na hudební 
soutěži.“
Stanislav a Marcela Linhartovi doposud v Německu  
veřejně vystupují. Jako duo Silence is Golden odehrají 
asi osmdesát koncertů ročně.

Milan Bárta
více na www.i-lipa.cz

Prosíme pamětníky, pokud mají nějaké informace, 
nechť se obrátí na naši redakci: inzerce@prodeus.cz

Stanislav Linhart 
Stanislav Linhart  
basová kytara, zpěv ve skupinách:
Spiders, Trhani, The Thay a Exodus.
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Rozhovor: Petr Novák

Petr Novák se narodil 2. srpna 1974, v současné době 
studuje Technickou univerzitu v Liberci. Je zakladatelem  
a sbormistrem Českolipského dětského sboru, který má za 
sebou již mnoho úspěchů a od 1. 2. 2009 se stal novým 
ředitelem KD Crystal. S ředitelem KD Crystal si povídala 
Lenka Křivánková.
 
Před čtyřmi měsíci ses stal ředitelem KD Crystal, stihl ses 
už od té doby „zabydlet“ na novém místě?
Ano, ale ten začátek nebyl nejjednodušší. Na druhou stranu mi 
hodně pomohla podpora celého týmu KD, mých přátel a výborná 
komunikace s vedením města i úsekem kultury.

Chceš nějak sám zhodnotit tu dobu, co jsi na postu ředitele 
KD Crystal?
Jestli mohu, rád. Mám vnitřní pocit, že drtivá většina „mých“ 
kroků byla správná. Odezva z KD nebo od veřejnosti mi dává 
za pravdu, že ve většině případů to jde správným směrem. 
Konkrétně jsem stabilizoval a doplnil tým této příspěvkové 
organizace a musím říci, že v tomto okamžiku už to je téměř 
to, co jsem chtěl a mám z toho velkou radost. Dále musím  
s radostí konstatovat, že jsem splnil další slib a závazek s ote-
vřením restaurace, která v nejbližší době bude připravena pro 
veřejnost. V programové skladbě se nám podařilo naplánovat 
celou sezónu a máme tam skutečné perly a myslím, že si každý 
přijde „na své“.

Co speciálního tedy chystáte pro českolipské milovníky 
kultury?
S velkou radostí musím oznámit, že jsme například po dlou-
hém jednání dostali do tour TŘI SESTRY s Visacím zámkem, 
připravujeme Hradišťan, Čechomor, Psí vojáky, Jablkoň, Fleret, 
Pavla Šporcla a Romano Stilo a mnoho pěkných divadelních 
představení.

KD Crystal se navrátil např. k Pašijovým hrám, teď podpoří 
i festival Všudybud... Bude i nadále podporovat místní  
kulturu? Jak?
Bude. Myslím, že právě Pašijové hry a Všudybud jsou odra-
zovým můstkem a osobně se zasadím, aby smysluplná spolu-
práce nebo podpora „místní“ kultury ze strany KD byla nejen 
jednorázová. 

Klub Autonomia skončil, z jakých důvodů to bylo? Chystá 
se otevření podobného místa pro mladé?

Je to těžké, protože klub Autonomia měl v pronájmu poměrně 
velké prostory a platby jsou v zimních měsících poměrně velké 
a krize samozřejmě doléhá po stránce kulturní i na běžnou 
veřejnost. Jednoduše řečeno, nebyl zájem o návštěvu a pan 
provozovatel celý provoz neutáhl.
Máme v plánu prostory upravit a připravit pro klub prostor  
v menším měřítku a vyjdeme tak vstříc i po stránce finanční 
někomu, kdo bude pro takový klub „dýchat“!

Podepisuje se tedy nějak (už tolikrát skloňovaná krize) na 
kulturním životě v České Lípě? 
Ano, právě jsem částečně odpověděl a myslím, že zájem se 
sice nezmenšil, ale musíme reagovat tím, že nemůžeme na-
kupovat tolik kulturních pořadů na jeden měsíc. Nabídneme 
menší skladbu a kvalitu.

Ty sám jsi zakladatelem Českolipského dětského sboru, 
takže je hudba nejen tvým koníčkem. Nemáš třeba něja-
kou koncepci spolupráce se školami formou výchovných 
koncertů pro děti?
Na koncepci jsme pracovali a připravujeme ji. Výchovné kon-
certy z naší produkce určitě budou, ale ještě přesně nevíme, jak 
často budeme tento druh kultury nabízet. Chceme právě pod-
pořit i další subjekty tím, že mají prostor kulturu sami připravit, 
nebo se s námi na koncertech podílet. Zmíním, že připravujeme 
„hodinu zpěvu“ a některé divadelní pořady.

V červnu budou probíhat i tradiční Městské slavnosti. 
Na co bys nás pozval?
Musím zdůraznit, že jsem velmi rád, že Městské slavnosti jsou 
z produkce KD Crystal, což byl jeden z bodů, který jsem před-
kládal u výběrového řízení. Pozvu na MIG 21, BUTY, Petra Kot-
valda, Neckyádu, koncert k poctě patronů města Petra a Pavla 
v Bazilice Všech svatých, kde bude uvedeno kromě jiných dílo 
Antonína Dvořáka: TE DEUM, dále středověké město, jarmark, 
street basketbalový turnaj, přijedou internacionálové Slavie 
Praha, uslyšíme i Žosanku, program škol, mažoretky, atd.

Jak je to vlastně s budovou KD Crystal? Budou probíhat 
nějaké úpravy, nebo rekonstrukce?
KD Crystal zatím nechystá zásadní venkovní úpravy, ale jed-
no překvapení, které zatím nemohu prozradit. V interiéru dojde 
určitě k nějakým změnám, protože tento dům bude plně využit 
denním provozem. 

Je budova plně využívána?
Zatím ne, ale je otázkou dnů, kdy to radikálně změníme. Ne-
jen restauraci, ale i v přízemí máme jeden nápad na realizaci 
prostor pro veřejnost, což jistě veřejnost zaujme a příjemně 
překvapí.

V dnešní době jsou velmi populární různé internetové  
sociální sítě... Co si myslíš o kultuře přes internet?
Kultura přes internet je jistě zajímavá, ale osobně mám nejra-
ději osobní setkání, nebo setkávání, ale je jasné, že tuto kulturu 
člověk musí přijmout a být v obraze.

Používáš třeba dnes velmi populární facebook?
Snažím se jít s dobou, ano používám a musím říci, že člo-
věk ani mnohdy netuší, jaké vymoženosti komunikace k nám  
přijdou. Je to skvělá možnost a i KD jako celek se nějak zapojí.

Děkuji.
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Rozhovor: Petr Novák Report

Poklidné odpoledne, doplněné ukázkami kejklířského umu, 
vyvrcholilo nástupem žitavských bubeníků, kteří vyzvedli 
všechny ze sedadel a pořádně publikum rozproudili. 
K divokému rytmu bubnů se postupně začali přidávat 
i ostatní hudebníci a společně pak vytvořili průvod, který 
se vrátil zpět na náměstí, kde celodenní program vyvrcholil 
opětovným vystoupením všech účastníků. Následovala  
fireshow, která jistě všechny potěšila.
Musím říct, že tento poklidný fest mě velmi potěšil, jednak 
hudební pestrostí, skvělou organizací, ale hlavně pohodou, 
jež celý den, i přes né zrovna ideální počasí, celou akci 
provázela. Děkuji organizátorům za vyvedený fest a těším 
se na další ročníky. 

Anna-Marie Neduhová
více reportů na www.i-lipa.cz

Partnerem reportu je:

V sobotu po obědě se vydávám s přáteli na festival Bara-
bán do Cvikova. Jedná se o ethnofest, který zde probíhá již 
druhým rokem pod taktovkou Štěpána Přenosila, zaštítěn 
o.s. Lusatia consort a za podpory mnoha dalších. Festi-
val je zaměřen na hudbu různých národů, tzv. ethno-world  
music. Letos zde zazněly melodie nejen z Čech, Polska, 
Německa, ale např. i Lotyšska.
Základní tábor Barabánu se rozložil v zahradě místní-
ho kulturního domu. Jedná se o nádhernou vilu, bohatě  
zdobenou uměleckými řezbami i kovářskými prvky. Zde, 
po dopoledním zahajovacím průvodu z náměstí, zazněla 
hudba různých žánrů. Umělci předvedli typickou českou  
lidovku, irské balady, jazz, francouský folklor a mnoho  
jiných. Vystoupili také středověcí minesengři, dudáci,  
bubenící a jiní kumštýři.

Barabán

Střešní systém šitý na míru
Střešní krytina KM Beta je elegantní, a přitom vysoce účelná. Lze ji pou-
žít i na střechy se sklonem již od 12° až do 90°. Od loňského roku nabízí 
společnost KM Beta a.s. vylepšenou krytinu KMB Beta, nejžádanější 
profilovanou betonovou střešní krytinu ze svého sortimentu. Zdánlivě 
drobné úpravy lícní a rubové strany podstatně zvýšily technické i užitné 
vlastnosti krytiny. KMB Beta vyniká nižší hmotností při zachování po-
žadované vysoké pevnosti, zvýšenou vodní drážkou, větší vůlí v této 
vodní drážce, a navíc i vylepšenou stabilitou řezaných tašek. Kromě 
toho společnost KM Beta a.s. vychází vstříc také specifickým požadav-
kům zákazníků a nabízí i betonové bobrovky KMB Bobrovka vhodné 
především pro střechy objektů historické zástavby. Třetí typ tašky, KMB 
Hodonka, zase svou charakteristickou dvojitou oblou vlnou propůjčuje 
střechám domů punc elegance. Pro všechny druhy krytin je samo-
zřejmostí 30letá záruka na kvalitu materiálu, pevnost, mrazuvzdornost  
a neprosákavost.
Kromě technických vlastností vyniká krytina KM Beta vysoce estetic-
kým vzhledem a širokými možnostmi barevného provedení a povrch-
ové úpravy. Různé druhy a tvary vln dotvářejí architektonický výraz  
a podtrhují atraktivní detaily řešení střechy. 
Více o střešním systému KM Beta na:

www.kmbeta.cz. 

Realizaci v tomto regionu pro vás zajistí: 
Ondřej Bohatý, tel: 777 327 813
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Květen 2009

Jiráskovo divadlo 
19:30 České nebe, Žižkovské divadlo 
Járy Cimrmana, VYPRODÁNO

Libertin
17:30 Kurz AJ pro úplné začátečníky 
a „věčné“ začátečníky
první informační schůzka

Kino Crystal
15:30 Monstra vs. Vetřelci
17:30 Proměny
20:00 Když se muž vrací domů (ART)

Divadlo Nový Bor (Navrátilův sál)
19:00 Zhasínání, novoborská folková
kapela, vstup 55,-

Kino Nový Bor
17:30 Normal
20:00 Normal

1. 6. Pondělí 5. 5. Pátek 7. 6. Neděle

Kulturní přehled Českolipska
Červen 2009

Kino Crystal
17:30 Proměny
20:00 Proměny

Kino Nový Bor
17:30 Normal
20:00 Nezvaný host

2. 6. Úterý

Kino Crystal
17:30 Proměny
20:00 Proměny

Divadlo Nový Bor
18:00 Vystoupení žáků ZUŠ Nový Bor

Kino Nový Bor
17:30 Normal
20:00 Normal

3. 6. Středa

Kino Crystal 
17:30 X-Men: Wolverine
20:00 X-Men: Wolverine

Kino Nový Bor
17:30 Andělé a démoni
20:00 Andělé a démoni

4. 6. Čtvrtek

KD Crystal 
19:00 Kamelot, vstup 190,-

Bonver 
21:00 Tony a Sona

Luxor
21:00 DJ´S Réva, Mia, vstup 50,-

Kino Crystal
17:30 X-Men: Wolverine
20:00 X-Men: Wolverine

Divadlo Nový Bor
19:00 Líbánky aneb láska ať jde k čertu
Divadlo Palace Theater, vstup 260,-

Kino Nový Bor 
17:30 Andělé a démoni
20:00 Andělé a démoni

Libertin
9:00 Radio-orientační závod Hon na lišku
Sosnová – areál za autodromem

Muzeum ČL
20:00 - 24:00 MUZEJNÍ NOC
noční prohlídka muzea a galerií
bohatý program

Bonver
21:00 Tony a Sona

Luxor
21:00 DJ´S Paolo, Uwa, vstup 50,-

Progres
19:00 Art Factory, B.B.Band 
– pop, rock, funky

U Kerama (Žízníkov)
14:00 Dětský den, bohatý program...

Kino Crystal
15:30 Peklo s princeznou
17:30 X-Men: Wolverine
20:00 X-Men: Wolverine

Kino Nový Bor
17:30 Andělé a démoni
20:00 Andělé a démoni

KD Crystal
14:00 Sejdeme se na dechovce
hraje Přívoranka, vstup 40,-

Kino Crystal
15:30 Peklo s princeznou
17:30 X-Men: Wolverine
20:00 X-Men: Wolverine

Divadlo Nový Bor (Navrátilův sál)
14:00 Setkání s lidovkou a evergreenem
hraje V. Bretšnajdr, vstup 50,-

Kino Nový Bor 
17:30 Andělé a démoni
20:00 Andělé a démoni

Kino Crystal
17:30 Báječný svět shopaholiků
20:00 Poustevna, Das ist paradise (ART)

Kino Nový Bor
17:30 Andělé a démoni
20:00 Andělé a démoni

8. 6. Pondělí

Jiráskovo divadlo 
19:30 Zábavně o stáří?
moderátoři Aleš Cibulka a Vláďa Hron
vstup 50,-

ZUŠ (malý sál) 
16:00 Výběrový interní koncert žáků

Kino Crystal 
17:30 Báječný svět shopaholiků
20:00 Gran Torino

Kino Nový Bor
17:30 Andělé a démoni
20:00 Odpor (ART)           

9. 6. Úterý

Libertin 
17:00 Gipsy-Teme-Čave
Vystoupení taneční skupiny 

ZUŠ (Foyer)
18:30 Hobojové vábení, koncert žáků 
hobojových tříd ZUŠ ČL a Liberec

Kino Crystal 
17:30 Báječný svět shopaholiků
20:00 Gran Torino

Kino Nový Bor 
17:30 Andělé a démoni
20:00 Andělé a démoni

10. 6. Středa

6. 6. Sobota
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ZUŠ (Ambit Muzea) 
17:00 Vernisáž výstavy výtvarných prací 
žáků ZUŠ Libereckého kraje

Muzeum ČL (Ambit) 
17:00 Vernisáž výstavy 
fotografií Kamily Nešporové

Kino Crystal 
17:30 Líbáš jako bůh
20:00 Krvavý Valentýn

Divadlo Nový Bor 
17:00 Slavnostní šerpování žáků MŠ

Kino Nový Bor
17:30 Občan Václav Havel jede 
na dovolenou
20:00 Občan Havel přikuluje 
+ Beseda s režisérem Janem Novákem

1.4. Středa10.4. Pátek11. 6. Čtvrtek 13. 6. Sobota 16. 6. Úterý

Bonver 
21:00 Blue Jeans 
– country, rock, blues, funky

Luxor 
21:00 DJ´S Réva, Jaydeevenc
host – Miloš Skalka, vstup 50,-

Kino Crystal
17:30 Líbáš jako bůh
20:00 Krvavý Valentýn

Kino Nový Bor 
17:30 Občan Havel přikuluje
20:00 Občan Havel přikuluje

12. 6. Pátek

Progres (Klášterní zahrada/KD Crystal)
13:00 Všudybud open-air 09
hudební a divadelní festival
vstup 120,-

Bonver 
21:00 Blue Jeans 
– country, rock, blues, funky

Luxor 
21:00 Mecca Party, vstup 80,-

Enliven Centre Špičák 
14:00 - 18:00 Den otevřených dveří
lekce tance a cvičení zdarma
www.enlivencentre.cz

Libertin 
10:00 Pištec
přehlídka flétnových souborů
10:00 - 13:00 Kurz Flamenca 
pro začátečníky
10:00 - 11:00 O líném Honzovi
loutkové divadlo, vstupné dobrovolné

Kino Crystal 
15:30 Na půdě
17:30 Líbáš jako bůh
20:00 Krvavý Valentýn

Kino Nový Bor 
17:30 Báječný svět shopaholiků
20:00 Báječný svět shopaholiků

Provodínská štrapanda
8:00 - 12:00 start, dospělí 30,- a děti 15,-

Kino Crystal 
15:30 Na půdě
17:30 Líbáš jako bůh
20:00 Krvavý Valentýn

Kino Nový Bor 
17:30 Báječný svět shopaholiků
20:00 Báječný svět shopaholiků

14. 6. Neděle

Jiráskovo divadlo 
8:30 a 10:30 Princ a chuďas, představení 
pro školy, Agnez Česká Lípa, vstup 50,-

Kino Crystal 
17:30 Milionář z chatrče
20:00 Občan Havel přikuluje (ART)

Kino Nový Bor 
17:30 Poslední dům nalevo
20:00 Poslední dům nalevo       

15. 6. Pondělí

Libertin 
18:00 - 20:00 Rodinné konstelace
Fr. Červenka

ZUŠ (Bazilika Všech svatých) 
Varhanní koncert žáků ZUŠ Lib. kraje

Kino Crystal 
17:30 Milionář z chatrče
20:00 Na odstřel

Divadlo Nový Bor 
17:00 Akademie ZŠ U Lesa

Kino Nový Bor 
17:30 Poslední dům nalevo
20:00 La Bohéme (F.K.)

ZUŠ (Jiráskovo divadlo) 
17:00 Koncert pěveckých sborů 
ZUŠ Lib. kraje

Muzeum (Maštálkova síň) 
16:30 Vernisáž výstavy 
Literární českolipsko

Kino Crystal 
17:30 Milionář z chatrče
20:00 Na odstřel

Divadlo Nový Bor 
17:00 Akademie ZŠ U Lesa

Kino Nový Bor
17:30 Poslední dům nalevo
20:00 Poslední dům nalevo

17. 6. Středa

Hotel Merkur 
19:00 Ondřej Ruml a Big band ČL

ZUŠ (Vlastivědné muzeum) 
15:00 - 18:00 Koncerty komorních 
ansámblů a sólistů ZUŠ Lib. kraje

Knihovna ČL (pobočka Špičák) 
9:30 Hry na zahradě, pro děti do 4 let

Kino Crystal 
17:30 Terminator Salvation
20:00 Terminator Salvation

Divadlo Nový Bor 
19:00 Slavnostmí zahájení IGS
vstup pouze pro zvané

Kino Nový Bor 
15:30 Monstra vs. vetřelci
17:30 Terminator Salvation
20:00 Terminátor Salvation

18. 6. Čtvrtek
!SOUTĚŽ!

S Lípou o šet vstupenek na festival 

ReggAe eTHnIC SeSSIon

který se koná 26.-28.6. 2009 v Žízníkově.

Uveďte přesné datum 1. ročníku festivalu.

Odpovědi zasílejte nejpozději do 
19.6.2009 na e-mail: soutez@prodeus.cz
Nezapomeňte prosím ke své odpovědi 
uvést celé své jméno a adresu.

Více soutěží najdete na:

www.i-lipa.cz
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Červen 2009
Kulturní přehled Českolipska 

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

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

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

20. 6. Sobota 22. 6. Pondělí
19. - 21. 6. 2009                                                                       

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI ČESKÁ LÍPA  
MIG 21, BUTY, Petr Kotvald

velký jarmark, Neckyáda, lunapark
středověké město na Vodním hradě, 

Antonín Dvořák – TE DEUM
festival ZUŠ... 

bohatý program!!
Vstup ZDARMA! 

19. 6. -  20. 6. 2009
SKLÁŘSKÉ SLAVNOSTI NOVÝ BOR

Čápi v máku, Laura a její tygři
Backwards – Beatles revival
soutěže pro děti, diskotéka,

sklářský trh, Sklářská muzika
Vstup ZDARMA!

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
14:00 - 18:00 Koncert jazzových a swin-
gových kapel ZUŠ Libereckého kraje 
Parkoviště před OD Banco 
20:00 Mig 21
Parkoviště před OD Banco 
vstup zdarma

Bonver 
21:00 Diesell – mladé duo

Luxor 
21:00 DJ´S Réva, Lukky, vstup 50,-

Muzeum ČL 
17:00 Vernisáž výstavy: 
2009: Vesmírná odysea

Kino Crystal 
17:30 Terminator Salvation
20:00 Terminator Salvation

SKLÁŘSKÉ SLAVNOSTI
Náměstí Míru Nový Bor
17:30 Sklářské slavnosti
vstup zdarma

Divadlo Nový Bor (Navrátilův sál) 
15:00 vyhlášení výsledků 6. ročníku 
soutěže Řemeslo a umění ve skle 2009

Sklářské Muzeum 
17:00 zahájení výstavy soutěžních prací 
Řemeslo a umění ve skle 2009

Kino Nový Bor 
15:30 Monstra vs. vetřelci
17:30 Terminator Salvation
20:00 Terminátor Salvation

19. 6. Pátek

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
8:30 Neckyáda 
start: pěší lávka pod Nemocnicí CL
10:00 - 17:00 Pohádkový svět 
s Libertinem, louka za Vodním hradem 
10:30 Petr Kotvald
Stanoviště OD Banco 
12:30 - 15:00 Koncert rockových a popo-
vých kapel, taneční vystoupení žáků ZUŠ
16:30 Slavnostní galakoncert ZUŠ,
KD Crystal
20:00 Buty
Stanoviště OD Banco 
vstup zdarma

Bonver 
21:00 Diesell – mladé duo

Luxor 
21:00 DJ´S Mia, Vichi, Chris Sadler
vstup 50,-

Muzeum ČL 
7:00 Zájezd autobusem do 
nejvzdálenějších částí Libereckého kraje
cena 220,-

Kino Crystal 
15:30 Pohádky na dobrou noc
17:30 Terminator Salvation
20:00 Terminator Salvation

SKLÁŘSKÉ SLAVNOSTI
Náměstí Míru Nový Bor
10:00 Sklářské slavnosti
vstup zdarma

Kino Nový Bor
15:30 Monstra vs. vetřelci
17:30 Terminator Salvation
20:00 Terminátor Salvation

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
18:00 Slavnostní koncert
Bazilika Všech svatých, vstup zdarma

Kino Crystal 
15:30 Pohádky na dobrou noc
17:30 Terminator Salvation
20:00 Terminator Salvation

Kino Nový Bor 
15:30 Monstra vs. vetřelci
17:30 Terminator Salvation
20:00 Terminátor Salvation

21. 6. Neděle

Kino Crystal 
17:30 Terminator Salvation
20:00 Dvojí hra

Kino Nový Bor 
17:30 Terminator Salvation
20:00 Terminátor Salvation

Jiráskovo divadlo 
19:30 Shiinichiro Nakano
(Kruh přátel hudby) vstup 150,-

Kino Crystal 
17:30 Terminator Salvation
20:00 Dvojí hra

Divadlo Nový Bor 
17:00 Akademie ZŠ Náměstí Míru

Kino Nový Bor 
17:30 Terminator Salvation
20:00 Holka Ferrari Dino (ART)

23. 6 . Úterý

Kino Crystal 
17:30 Terminator Salvations
20:00 Dvojí hra

Divadlo Nový Bor 
17:00 Akademie ZŠ Náměstí Míru

Kino Nový Bor 
17:30 Terminator Salvation
20:00 Terminátor Salvation

24. 6. Středa

ZUŠ (velký sál) 
17:00 Záverečný koncert žáků ZUŠ 

Kino Crystal 
15:30 Hannah Montana
17:30 Hannah Montana
20:00 Star Trek

Kino Nový Bor 
17:30 Znovu 17
20:00 Znovu 17

V rámci festivalu Všudybud koupíte vstupenky
na festival REGGAE ETHNIC SESSION
pouze za 490,-  13. 6. v KD Crystal

25. 6. Čtvrtek
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1.4. Středa10.4. Pátek Lípa tipy:)28. 6. Neděle

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

Reggae ethnic Session
festival, Žizníkov

Bonver 
21:00 Blue Jeans + jam session hostů
– country, rock, blues, funky 

Luxor 
21:00 DJ´S Funnie, Uwa, vstup 50,-

Kino Crystal 
15:30 Hannah Montana
17:30 Hannah Montana
20:00 Star Trek

Kino Nový Bor
17:30 Znovu 17
20:00 Znovu 17

6. 6. 
Open air festival Okoř se šťávou
www.okorsestavou.cz 

12. - 14. 6. 
Městské slavnosti Liberec
13. 6. 
Den koní ve Vrchovanech 9:00

17. 6. 
Historický jarmark Litoměřice
19. 6. - 21. 6. 
Mezinárodní hudební festival 
Česká Kamenice

18.- 20.6 
BANDZONE FEST
areál Termit, Doksy u Máchova jezera

19.6. -  20. 6. 
Lesnický den v Ralsku
Skelná huť u Ralska

19. 6. - 21. 6. 
Bělské balonové hemžení
Bělá pod Bezdězem, www.bcbh.cz

20. 6. Author 50 Bezděz
cyklistický závod 

20. 6. 
Kramle 2009 
Jílové u Děčína

20.6. 
Slavnost tance a loutkového divadla
Botanicus Ostré, www.botanicus.cz 

26. 6. - 27. 6. 
Závislý zubr 
netradiční festival v Zubrnicích

27. 6.  
Keramické trhy v Ploskovicích 

26. 6. Pátek

Reggae ethnic Session
festival, Žizníkov 

KD Crystal 
14:00 1. ročník  karnevalového rejdování
kapela Čistírna pokaždé jinak, vstup 20,-

Bonver 
21:00 Blue Jeans + jam session hostů
– country, rock, blues, funky

Luxor 
21:00 Discopříběh - DJ´S Réva
Jaydeevenc, Skála, vstup 50,-

Kino Crystal
15:30 Hannah Montana
17:30 Hannah Montana
20:00 Star Trek

Kino Nový Bor
17:30 Znovu 17
20:00 Znovu 17     

27. 6. Sobota

Reggae ethnic Session
festival, Žizníkov 

Kino Crystal 
15:30 Hannah Montana
17:30 Hannah Montana
20:00 Star Trek

Kino Nový Bor 
17:30 Znovu 17
20:00 Znovu 17

Kino Crystal 
17:30 Hannah Montana
20:00 Rychlí a zběsilí

Kino Nový Bor 
17:30 Gran Torino
20:00 Gran Torino

29. 6. Pondělí

Kino Crystal 
17:30 Hannah Montana
20:00 Rychlí a zběsilí

Kino Nový Bor 
17:30 Gran Torino
20:00 Jak se vaří dějiny

30. 6. Úterý

Ambit 
9. 5. - 7. 6. – Ivan Čech (obrazy)
 Karel Burda (fotografie)
12. 6. - 28. 6. ZUŠ Česká Lípa 
Vernisáž 11. 6. od 17 hod.

Ambit Svaté schody 
9. 5. - 7. 6. Egon Wiener 
To nejkrásnější na starých pohlednicích 
Libereckého kraje
12. 6. - 28. 6. Fotografie Kamily Nešporové 
Vernisáž 11. 6. od 17 hod.

Maštálkova síň
18. 6. - 13. 9. Literární českolipsko 
Vernisáž 17. 6. od 16:30 hod.

Galerie
7. 3. - 30. 6. Hrady a zámky ve výtvarném umění

Galerie Jídelna
21. 5. - 14. 6. Proměny českého venkova 
v díle Václava Fialy
20. 6. - 19. 7. 2009: Vesmírná odysea 
Markéta Váradiová, Michal Slejška 
Vernisáž 19. 6. od 17:00 hod.

ZUŠ
Výtvarné práce z ateliéru Mgr. Evy Junkové

Divadlo Nový Bor
výstava ve foyer: Svatopluk Dvořák – fotografie

Kino Nový Bor 
výstava ve foyer: Kateřina Brechlerová – fotografie

Knihovna ČL
Ekologická stopa – unese Země vaše kroky?

Výstavy Budete se bavit, nebo uvidíte!
Váš aktuální kulturní přehled www.i-lipa.cz



Červen 2009

19. září – 17. října
2009

Vstupenky na festival lze objednat on-line na www.lipamusica.cz
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PROLOG FESTIVALU

pátek 14. srpna ve 20 hodin
nádvoří Vodního hradu Lipý, Česká Lípa
Iva Bittová – housle, zpěv

ZAHAJOVACÍ KONCERT FESTIVALU

sobota 19. září v 19 hodin 
kulturní dům Crystal, Česká Lípa
B. Smetana: Má vlast (Vltava, Vyšehrad, Šárka)
A. Dvořák: Symfonie č. 8 G dur „Anglická“ op. 88
Česká filharmonie
Leoš Svárovský – dirigent

úterý 22. září v 19 hodin
kostel sv. Kříže, Nový Oldřichov
„Flos inter spinas“ – „Kvítí mezi trny“
části officií ke světicím z pramenů kláštera sv. Jiří 
a chrámu sv. Víta na Pražském hradě
Tiburtina ensemble
Barbora Sojková – umělecká vedoucí

sobota 26. září v 19 hodin
kostel sv. Petra a Pavla, Prysk
Ars antiqua, Paříž ve 13. století
Schola Gregoriana Pragensis
David Eben – umělecký vedoucí

neděle 27. září ve 14 hodin 
kostel sv. Bartoloměje, Doksy
Jaroslav Tůma – varhany
koncert na unikátní renesanční nástroj z r. 1627

pondělí 28. září ve 20 hodin
kostel sv. Vavřince, Jezvé
G. F. Händel: 
Vodní Hudba – Suita No.3 – g moll HWV 350
G. Tartini: Koncert pro trubku D dur
A. Vivaldi: Podzim
J. P. Rameau: Une suite imaginaire
Venti Diversi ensemble
Marek Zvolánek – trubka, 
Martin Petrák – umělecký vedoucí

pátek 2. října v 9 a v 10.30 hodin
Jiráskovo divadlo, Česká Lípa
Sergej Prokofjev: Péťa a vlk
Komorní orchestr Berg, Peter Vrábel – dirigent 
Miroslav Táborský – umělecký přednes

pátek 2. října v 19 hodin
kostel sv. Anny, Jablonec nad Nisou
F. Schubert: Kvartetní věta c moll D 703
L. van Beethoven: Smyčcový kvartet op. 59/3
D. Šostakovič: Kvartet č. 10 As dur op. 118
Pavel Haas Quartet

pátek 2. října v 19 hodin
kostel Narození Panny Marie, Kravaře v Čechách
G. B. Pergolesi: Stabat Mater
A. Vivaldi: Sinfonia Al santo sepolcro RV 169
Sophie Klussmann – soprán
Markéta Cukrová – alt
Collegium 1704, Václav Luks – dirigent

sobota 3. října v 19 hodin 
kostel sv. Barbory, Zahrádky 
J. S. Bach: Goldbergovské variace
Edita Keglerová – cembalo

neděle 4. října v 17 hodin 
bazilka sv. Zdislavy, Jablonné v Podještědí
Sdružení hlubokých žesťů České filharmonie

pátek 16. října v 19 hodin
Městské divadlo, Nový Bor
Eternal Seekers
Lenka Dusilová, Beata Hlavenková 
& Clarinet Factory
Petr Nikl – projekce, Lenka Dusilová – kytara, zpěv 
Beata Hlavenková – klavír
Clarinet Factory: Jindřich Pavliš, Luděk Boura, 
Vojtěch Nýdl, Petr Valášek

ZÁVĚREČNÝ KONCERT FESTIVALU

sobota 17. října v 19 hodin
bazilika Všech svatých, Česká Lípa
P. Eben, J. A. Komenský: Labyrint světa a ráj srdce
Marek Eben – recitace
Tomáš Thon – varhany
koncert věnovaný nedožitým 80. narozeninám 
skladatele Petra Ebena

Předprodej zahájen 18. května

Pod záštitou Mons. Mgr. Jana Baxanta, biskupa 
litoměřického, P. Angela Waldsteina, Wartenberg OSB 
a doc. JUDr. Pavla Svobody, D.E.A. pořádá hudební 
agentura Trifolium a občanské sdružení Arbor

Generální partner festivalu: 

Festival podpořili: Ministerstvo kultury ČR, 
Liberecký kraj a Město Česká Lípa

inzerce LM barva A5 vyska.indd   1 12.5.2009   11:42:07

www.i-lipa.cz



Vážně nevážně
emily Strange –  Rob Reger
Ilustrace Buzz Parker, vydal Albatros, 2009

V podtitulu má tento komix „Ztracená, temná a znuděná“. Tato po-
stavička, kterou vždy a všude doprovázejí její černé kočky, vás buď 
nadchne nebo naprosto pobouří. Její svět je světem tmavých stínů, 
morbidních i zvrácených příšerností, ale i pohádkový. Emily dokáže 
být krvelačně jemná, je nezávislá, do ničeho si nikdy nenechá mlu-
vit. Běda, pokusí-li se o to kdokoli... Je roztomile nihilistická, cynická 
a hlavně je kultovní postavou. Pokouší se prohlubovat nudu, aby 
byla ještě mnohem nudnější, a pojem vnitřní krása dokáže dohnat 
ad absurdum. Kdo se odváží do této knihy nahlédnout pochopí proč 
černá je ta nejlepší barva a třeba i to, jak až lze použít drátěné ra-
mínko. Pochopí, i jak jinak se dají vyprávět pohádky. Ilustrace jsou 
temné a velmi svobodomyslné. Dokážou si ale i pohrát samy se 
sebou a hravost je znát i v samotných příbězích... Rozhodně jim 
nechybí humor, i když ten je leckdy opravdu jiný, než by čtenář oče-
kával. Je divný. Ale to vůbec nevadí, protože celý tento soubor je 
věnován Divným lidem. Tak vzhůru na prazvláštní hororovou výpra-
vu do světa Emily, koček Mystery, Sabat, Miles a Neechee...

Zápolení – Higuči Ičijó
Přeložila Miriam Jelínková, vydala DharmaGaia, 2008

Soubor próz japonské autorky líčí problémy lidí tak trochu na okraji 
společnosti. Jsou plné vcítění, vhledů a bystrého pozorovacího ta-
lentu. Přímé řeci se mísí s úvahami. Někdy stačí jen zlehka nazna-
čit, jindy je popis krásný a zasněný. Hlavní hrdinky povídek a novel 
pocházejí z nevěstinců a chudých čtvrtí, jejich životy jsou těžké  
a možná nešťastné. Jejich realitou je tradice, prožívaná až do 
morku kostí, tradice, která se ale mísí s postupující dobou. Zajatí  
v konvencích a závazcích prožívají tito lidé lásku, bídu a nena-
plněné sny. Jazyk, který autorka používá, je kompromisem mezi 
klasickým literárním stylem a hovorovou řečí. Kniha je bohatě ko-
mentována a protkána dobovými fotografiemi od spisovatele Joeho 
Hlouchy. Higuči Ičijó (1872 - 1896) se narodila v Tokiu. Po smrti 
otce byla nucena se postarat o svou matku a sestru. Pracovala jako 
pomocnice v domácnosti, stala se známou autorkou, ale její osud 
nebyl snadný. Zemřela velmi mladá na tuberkulózu.

Mezi řádky
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Česká filharmonie v České Lípě
Festival vážné hudby Lipa Musica už je za dveřmi. Zdá 
se, že letos se organizátoři opravdu chtějí předvést  
a hlavně nás dobře pobavit. Už jen zahajovací koncert 
bude stát věru za to. Festival totiž nezahájí nikdo men-
ší než Česká filharmonie. 
V prostorách KD Crystal zazní nesmrtelné skladby 
našich nejznámějších skladatelů. Antonína Dvořáka  
a Bedřicha Smetany.

A co vše může „vážná“ hudba symbolizovat?

Dne 20. 7. 1969 se uskutečnil první let člověka na 
Měsíc. Kosmická loď Apollo 11 přistála v Moři klidu  
a zůstala na Měsíci 21 hodin a 36 minut. Na palubě 
byli dva kosmonauti - Aldrin a Armstrong. Druhý z nich 
si při výstupu na povrch pustil nahrávku Dvořákovy 
Novosvětské. Dvořákova hudba tak symbolicky dopro-
vázela lidstvo při jeho významném kroku do vesmíru.

K nejslavnějším sondám vyslaným lidstvem do hlubin 
Sluneční soustavy patří Voyager 1 a Voyager 3, které 
byly do vesmíru vypuštěné v srpnu a září 1977. Sondy 
sbírají údaje o vlastnostech prostředí, kam až dosud 
nikdo jiný nepronikl. Součástí obou sond je plaketa 
s pozdravem případným mimozemským civilizacím  
a nahrávka, která obsahuje zvukový a obrazový ma-
teriál o planetě Zemi. Jsou zde zastoupeny přirozené 
zvuky (vítr, bouře, ptáci, zvířata), ale i hudební ukázky 
z různých etnických oblastí. Je mezi ně zařazena i de- 
vátá symfonie Antonína Dvořáka „Z Nového světa“.  
18. 11. 2003 dosáhla sonda Voyager 1 hranice Slu-
neční soustavy a její pouť tam zdaleka nekončí. Dvo-
řákova hudba tak v hlubokém vesmíru reprezentuje 
lidstvo v jeho lepší podobě...

„Vy nekouříte? Tak to z vás nebude žádný kom-
ponista. Kdo komponuje, musí kouřit!“

„Zůstanu přec jen tím, čím jsem byl
 prostým českým muzikantem...“

Antonín Dvořák

Lipa Musica Vás zve na zahajovací koncert:

Česká filharmonie
sobota 19. září, 19.00 hodin 
Kulturní dům Crystal, Česká Lípa
Leoš Svárovský – dirigent
B. Smetana: Má vlast (Vltava, Vyšehrad, Šárka) 
A. Dvořák: Symfonie č. 8 G dur „Anglická“, op. 88 
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Hudební echa
Gran Torino  
USA, 2008, 116 min
Režie: Clint Eastwood
Hrají: Clint Eastwood, Christopher Carley, Bee Vang

Stárnoucí neústupný válečný veterán Clint Eastwood už na 
současný svět nestačí. Odmítá se sžít s novými imigranty, 
kteří nahradili staré dobré sousedy. Zakořeněné předsud-
ky jsou příliš silné a etnické propasti příliš hluboké. Podzim  
života spíš přežívá, než žije. Život se změní po krádeži 
jeho jediné chlouby – super sporťáku Grand Torina, kterou 
má na svědomí, jak se ukáže, Thao – nezbedný syn přistě-
hovaleckých sousedů. Starý bručoun se dožaduje odplaty. 
Po přímluvě mladíkových rodičů uděluje Thaovi veterán 
trest. Musí pomáhat svým bližním...

Star Trek  
USA / Německo, 2009, 126 min
Režie: J. J. Abrams
Hrají: Zachary Quinto, Chris Pine, Eric Bana

Osud celé Galaxie spočívá v rukou dvojice zapřisáhlých 
nepřátel. Jamese T. Kirka, nezvedeného venkovského klu-
ka a milovníka života, a Spocka, nekompromisního logika 
odmítajícího veškeré emoce. Hvězdná loď Enterprise se 
vydává opět na cestu plnou akce, humoru a vesmírného 
nebezpečenství.

Na odstřel  
USA / Velká Británie / Francie, 2009, 127 min
Režie: Kevin Macdonald
Hrají: Russell Crowe, Ben Affleck, Rachel McAdams

Dobří novináři jsou občas postaveni před rozhodnutí, kte-
ré připomíná pověstnou Sofiinu volbu. Kořeny dobrého 
příběhu můžou ležet i ve zdánlivých banalitách. Koho by 
dojímali zastřelený feťák a poslíček s pizzou? Co zpočát-
ku vypadalo jako nešťastná náhoda, se pomalu mění na 
pouhý střípek v mozaice velkého spiknutí.

Proměny  
Česko, 2009, 79 min
Režie: Tomáš Řehořek
Hrají: Dita Zábranská, Petra Hřebíčková

Čtyři lidé. Čtyři příběhy. Čtyři životy, které spolu nesouvisí. 
Čtyři tajná trápení, jež mohou způsobit i zkázu jejich no-
sitelů. Samota. Peníze. Promarněný čas. Beznaděj. Život 
bez víry. Zatím bojují a zápasí. Přijde moment, kdy svůj 
zdánlivě marný boj vzdají? Co všechno se musí stát, aby 
život nebyl takový, jako dřív? Vizuálně podmanivý příběh 
mladého českého režiséra. 

Pohádky na dobrou noc  
USA, 2008, 99 min
Režie: Adam Shankman
Hrají: Adam Sandler, Guy Pearce, Courteney Cox

Jednotvárný život hotelového údržbáře se změní po tom, 
co pohádky, jež každou noc vypráví své neteři a synovci 
na dobrou noc, začnou ožívat. Když se své rodině poku-
sí pomoci vyprávěním jednoho fantastického příběhu za 
druhým, vypukne zásluhou neočekávaného přispění dětí 
naprosté šílenství. Komediální fantasy pro celou rodinu.

Air – 10.000 Hz Legend
Label: EMI Japan Vyšlo: červenec 2001

Dva francouzští týpci se s hudbou věru nemazlej. Nebo 
lépe řečeno, jsou jí tak prostoupeni, že už se světem po-
hybují jen pod svými pseudo robotickými maskami. A kdo 
by to byl řekl, že pod vymazlenými electronickými tóny 
se neskrývá nic jiného, než dokonalá akustika a skvělé 
nápady těchto odvážných kosmických jezdců, kteří to do-
káží roztočit tak, až se nám z toho bude točit hlava.
A nějaké ty sebezpytné myšlenky jen pečlivě rozmixuje  
a prožene je bahnem dějin.

Žánry: french electronic, chillout, ambient
http://www.pocket-symphony.com/

Mezi řádky Filmové okénko
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UnKLe – War Stories
Label: Surrender All, Vyšlo: červenec 2007

Bublající britské uskupení UNKLE, jehož jedinou tajnou 
ingrediencí jest DJ a producent James Lavell, vydalo al-
bum War Stories. James neodolal pokušení a plně uspo-
kojil své libido prvky breakbeatu, progressivního housu, 
trip-hopu, provoněnými, až nábožně laděnými vokály  
z dob lidí jeskynních a vydrilovanými rockovými riffy. 
Dokonalé spojení electroniky a rocku vdechlo život nové 
hudbě překypující energií, která navrací k prvopočátkům. 
A snad ještě dál. Do dob, než vyšly hvězdy. Jejichž svit 
nás jako bumerang navrátí po nekonečné cestě zpět do 
reality.

Žánry: trip-hop, alternative, electronic, downtempo
http://www.unkle.com/

Stephan Bodzin – Liebe Ist...
Label: Herzblut, Vyšlo: květen 2007

Mistr Stephan z Němec stvořil dva malé robůtky a poslal 
je na procházku ven. Robůtci se honí vesmírem, hrají 
si, vyvádí a skotačí. Rozverně vysílají signály do všech 
stran. V žilách jim koluje zpěněné minimalistické techno, 
kterým se velmi lehce nakazíte. Srdce vám začne kloko-
tavě pumpovat a krev začne vřít. Pomalu rozhoupe celé 
tělo a již vás nepustí ze svých minimalistických spárů, 
které vás postupně vynesou až k robotické extázi.
...00011100001001001000... 2?

Žánry: minimal techno, electronic, tech house 
http://www.stephanbodzin.de/D
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Máj byl lásky èas a mlžný opar vypité pinty a neznámý hlas... Podivnì nahá odchází... Samotou zaznìl hrdlièèin hlas, køièí tlampaèe
v mé hlavì. Kocovina je moje vina, sakra to byl mazec. V šantánu bylo blaze, teï je ráno a mihotalka mizí... Cigárko a zpytování,

kde nic není, jen hlas stínù zní: ,,Viléme, Jarmilo!" Život doby je tìžká vìc, kde vzít prachy to je bìs, zadumanì koukám na ten šrumec.
Jsem v krizi, lidi jsou v krizi a co kdyby? Napíšu zprávu o životì! Nechat vše náhodì a jedné vìtì! Temná stránka života a vypitá sklenka,

osamìle na vìži sedím a civím, mám se vydat na dobrodružnou cestu lidskou džunglí? Romantická duše na dnì sklenice a prašivá
politikova situace a hlas starce øièící... a do toho mám jít já poeta a lidské chátry kritik, zasmušile soukám kabát na

svá ramena, tak vítejte! Jízda zaèíná!!!
Pokraèování pøíštì....
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Neschovávejte se... Buďte vidět. Buďte in...

originální weby šité na míru
• webdesign od Á do ZET
• domény a jiné vychytávky
tel.: 487 523 931
e-mail: inzerce@prodeus.cz
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blížily milionu, ty byty v tzv. lepší lokalitě milion přesáhly. 
Koncem roku 2008 byla cítit jistá stagnace. Její příčinou 
ovšem nebyla blížící se krize, nýbrž snížení poptávky 
následkem jejího naplnění. Chtít koupit byt ještě nezna-
mená dosáhnout na jeho tržní cenu. Banky začínají být 
velmi, velmi opatrné při poskytování úvěrů a část klientů 
je z tohoto procesu předem vyloučena pro určitá pochy-
bení a špatnou platební morálku v minulosti. Mnohdy se 
jedná o zanedbatelnou částku, ale i tak banka odmítne 
úvěr poskytnout. Protože těchto klientů přibývá, proje-
vil se tento neblahý vliv na cenách nemovitostí, a tedy 
i cenách bytů. Ti kupující, kteří disponují částkami, za 
které lze realizovat koupi bytu, diktují cenu a logicky je 
to cena nižší, než původně předpokládaná cena za ne-
movitost – byt. Takže cenu bytu nelze určit jeho velikostí 
v přímé úměře (čím větší byt, tím větší cena), ani tím, co 
se do bytu investovalo, ale zejména tím, kde je tento byt 
umístěn, v jakém je podlaží, v jakém je vlastnictví, jací 
sousedé obývají sousední byty, a v neposlední řadě je 
třeba přihlédnout k faktu právního zatížení např. zásta-
vou. Je-li na vlastnická práva k bytu uvalena exekuce, 
není to nepřekonatelná vada při jeho prodeji, ale je třeba 
skutečného odborníka na prodej, aby nedošlo k poško-
zení například kupujícího. Naše kancelář provedla řadu 
prodejů těchto nemovitostí a můžeme se právem domní-
vat, že v této oblasti máme zkušenosti.

Za realitní kancelář CIREA  Česká Lípa
C í s a ř Miloslav

Historie a současnost 
ve vývoji cen bytů
Oblíbené téma sdělovacích prostředků je vývoj cen  
nemovitostí, nejméně jednou týdně slýcháme, jak procen-
tuelně klesly ceny bytů. Telefonické dotazy typu „za kolik 
se prodá byt 3+1“ odbývám touto odpovědí: „Pane (paní), 
za kolik se prodává auto?“ „Jak auto?“ reaguje udiveně 
dotázaný. „No tak, jak jste mi upřesnil otázku ceny bytu, 
bez uvedení značky, stáří, opotřebení.“ Stejné, nebo spí-
še složitější je to u bytů. Už jsem pamětník, tak si mohu  
dovolit zavzpomínat.
Do České Lípy jsme se přistěhovali v roce 1973, a to na 
sídliště Sever do tehdy nového panelového domu v ulici 
Jaderných fyziků. Byty zde byly přidělovány, a to podniky 
uranového průmyslu, později část bytů nesla hrdý název 
„družstevní“. Přídělový systém byl nahrazen čímsi, co za-
čínalo připomínat „trh s byty“ ihned po revoluci. Zaměst-
nanci podniků uranového průmyslu, kteří měli to štěstí, že 
jejich byty byly v té době evidovány jako družstevní, mohli 
při odchodu z Českolipska byt zpeněžit za předpokladu 
úhrady členského vkladu (20 – 30 tisíc korun). Ostatní byty 
přešly do vlastnictví právnické osoby známé nyní pod  
názvem BYTY CL. 
První roky po revoluci se v České Lípě prodávaly byty 
v cenových variacích, které nepřesáhly 100 000,- Kč, zpra-
vidla tedy byty označované jako 1+1 (2+0) byly nabízeny za 
částku 40 tis. Kč. Ale jen velmi pěkné byty s lodžiemi v tzv. 
dobrých lokalitách tuto cenu přesáhly. 
Co je to dobrá lokalita? Pojem, který dokonce vyústil 
v tvorbu tzv. cenových map. V praxi se jedná o místa, 
kde je příjemné žít a bydlet, tedy mimo hustou zástavbu, 
v domu obydleném nejlépe staršími klidnými obyvateli. 
Proto se ustálilo tvrzení o vyšších cenách za byty na síd-
lišti Slovanka, Holý vrch, atd. Ale i přímo v sídlištích jsou 
cenové rozdíly patrné, a to pro jednotlivé domy. Někdy je 
to domovník, který svým působením zvelebí dům, jeho 
přesvědčovací schopnosti přinesou domu opravy OSBD, 
které zvednou cenu bytů. Domovník je také ten, který má 
schopnost přesvědčit obyvatele o neničení domu a úpra-
vách okolí.  Přijdete-li do domu, jehož chodba páchne a je 
počmáraná, lino roztrhané, poštovní schránky bez dvířek, 
jste tam, kde žádná cenová mapa nebude mít vypovídají-
cí hodnotu, spolehnete se na své smysly a odejdete, aniž 
byste viděli nabízený byt. A takových domů je na sídlišti 
Sever několik. Vraťme se však do historie. Ceny nemovi-
tostí resp. bytů od revoluce téměř nepřetržitě stoupaly, ale 
stoupala i koupěschopnost obyvatelstva. Banky poskytu-
jící hypotéky na byty v osobním vlastnictví se zaběhly na 
procesu úvěru tak, že se maximálně zkrátila doba čekání 
na uvolnění kupní ceny, pro lidi se zaměstnáním na dobu 
neurčitou přestal být problém koupit byt. Na přelomu tisí-
ciletí byly ceny bytů 3+1 do 300 000,- Kč, stavební spoři-
telny vypracovaly metodiku jak poskytnout úvěry na druž-
stevní byty. V období let 2005 – 2008 se ceny bytů 3+1 v OV  



 

Léto v českolipském  
sportovním středisku  
Sportareál 

1. 6. 2009 – Den Dětí  
Sportovní středisko Sportareál zve všechny 
děti do 18 let věku do plaveckého bazénu. 
Všechny děti (do 18-ti let) obdrží slevu 15%.
Přejeme Vám k Vašemu dni vše, co si budete přát.

15. 6. - 17. 6. – 2009 Happy days
…Nejoblíbenější finanční akce HAPPY DAYS je tu již po páté… 
Podmínky si již určitě pamatujete, přesto si je zopakujme:
Zaplaťte za 1,5 hodiny a plavte 3 hodiny.
A nyní stačí jen přijít…

12. 6. 2009 – O POHÁR StAROStKY MěStA ČeSKÁ LíPA
Soutěžní přehlídka základních škol
Program pro veřejnost od 17:00 hod. 
Doprovodný program: Capoeira, mažoretky Slovanka, 
dětská módní přehlídka, exkluzivní módní show s předními modelkami ČR 
za účasti České MISS za rok 2006 Renaty Langmannové a TOP modelky 
současnosti Hany Mašlíkové, Vystoupení taneční skupiny TAKT z Liberce.
Cena vstupu: 20,- Kč

VíKenDY  A  SVÁtKY
Dospělí
90,- / 1,5 hod.
110,- / 3 hod.
Děti  do  110 cm
25,- / 1,5 hod.
35,- / 3 hod.
Rodinné  vstupné (2 děti do 150 cm, 2 dospělí)  
250,- / 1,5 hod.
270,- / 3 hod.
Zvýhodněné vstupné 
(děti od 1-15 let, studenti, důchodci, ZTP a jejich doprovod)
70,- / 1,5 hod.
90,- / 3 hod.

VŠeDní  DnY
Dospělí
80,- / 1,5 hod.
100,- / 3 hod.
Děti do 110 cm
25,- / 1,5 hod.
35,- / 3 hod.
Rodinné  vstupné (2 děti do 150 cm, 2 dospělí)
240,- / 1,5 hod.
260,- / 3 hod.
Zvýhodněné vstupné 
(děti od 1-15 let, studenti, důchodci, ZTP a jejich doprovod)
60,- / 1,5 hod.
80,- / 3 hod.
Důchodci (bez atrakcí)
40,- / 1,5 hod.
60,- / 3 hod.

PeRMAnentKY
Permanentka   5+1    400,-
Permanentka 10+2    800,-
Permanentka 15+3 1.200,-

Po překročení uhrazené doby účtujeme každé osobě každých 
15 min. 20,- Kč doplatek. 
Vstup pouze v klasických plavkách, nikoliv v kraťasech, či šortkách!

SportCL_Boj.indd   3 5/21/09   11:31:51 AM

13. 6. 2009 

Tenisový klub Provodín Vás zve na turistickou akci

PROVODÍNSKÁ ŠTRAPANDA
a to v sobotu 13. 6. 2009

Start: 8:00 - 12:00 v Provodíně u „Šenku u Petra“ (blízko vlakového nádraží) a cíl na stejném místě
Startovné: 30,- Kč dospělí a 15,- Kč děti do 15ti let
Cyklo i pěší trasy jsou vedeny krásnou Kokořínskou přírodou a romantickým Máchovým krajem, 
a to v délkách od 12 km do 75 km. 
Pořadatelé se na Vás již těší. Zajištěno je občerstvení, hudba, i dobré počasí. 
       

Více informací naleznete na webových stránkách: 
www.provodinskastrapanda.cz

Dlouhá 2568, sídliště Špičák, Česká lípa
Info: www.enlivencentre.cz, tel: 602 493 660

 
ENLIVEN CENTRE – Špičák, Dlouhá 2598
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
13.6. 2009 od 14 do 18 hodin
Otevřené lekce tance a cvičení zdarma pro děti i dospělé
Latina, Capoeira, Flamenco, Břišní tance,
Fitball a další ukázky
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OTEVŘENO 
STŘEDA - ČTVRTEK 
OD 16:00   ZDARMA
PÁTEK - SOBOTA
OD 21:00   
- 50 Kč od 18ti let
   není-li uvedeno 
   jinak

VODKA 25,- KČ VE STŘEDU
STELLA ARTOIS 12°  - 25,- Kč
STAROPRAMEN 10°  - 18,- Kč
www.luxorclub.cz   tel: 605 213 859

5
6
12
13

19
20

26
27

DJ´S | RÉVA | MIA
DJ´S | PAOLO | UWA 
DJ´S | RÉVA | JAYDEEVENC

MECCA PARTY

DISKOPŘÍBĚH

DJ´S | FUNNIE | UWA 

DJ´S | RÉVA | LUKKY

ČERVEN 2009
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HOST | MILOŠ SKALKA

DJ´S | MIA
 | VICHY | CHRIS SADLER

DJ´S | RÉVA | JAYDEEVENC | SKÁLA

VSTUP: 80,- Kč

Dlouhá 2568, sídliště Špičák, Česká lípa
Info: www.enlivencentre.cz, tel: 602 493 660
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