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OČNÍ OPTIKA
Moskevská 11

Česká Lípa
Tel.: 487 520 281

Mob.: 603 812 005

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

Inzerujte v měsíčníku Lípa!
A podporujte tím kulturní dění v regionu.

Vychází v České Lípě, Novém Boru a okolí v nákladu 22.700 ks.
Inzerci objednávejte na tel.: 487 523 931 nebo na e-mailu: inzerce@prodeus.cz



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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Milí čtenáři,

jaro nás nezklamalo a je opravdu tady, a teď už v celé své 
parádě. Občas nás sice ještě postraší nějakou tou ledovou 
sprchou, ale to jen tak aprílově šprýmuje. 
Duben alias APRÍL je opravdu veselá kopa. Chvíli svítí sluníčko, pak prší,  
a mezitím, co nám padají trakaře na hlavu, se na nás z nebe zubí rozverná 
duha. Po dlouhé zimě přichází odměna a vše je pro nás nové a krásné. 
Stromy se šimrají jehnědami a slepice se prsí žluťoučkými kuřátky. Je čas 
velikonoc a je zcela jedno jakého jste vyznání, jaro je čas zmrtvýchvstání.

A to nejen Ježíšova, ale nás všech, kteří pookříváme s prvními teplými paprsky. 
Velikonoce v sobě mají velikou moc. Tento svátek se slaví déle, než si samot-
né lidstvo pamatuje. Mísí se v nich zvyky všech národností a kultur, a pro-
to by to měly být svátky radosti, nových začátků, ale také trochu skromnosti  
a sebezamyšlení. Nad sebou samým, nad štědrostí přírody a šlechetností 
vyšších mocí, které nám dovolují se z tohoto nekonečného kolotoče života 
radovat. 

Každý slaví Velikonoce jinak, a aby si je mohl oslavit podle 
svého gusta, připravili jsme pro vás opět mimořádný kulturní 
přehled všech velikonočních akcí, a nejen velikonočních, ale 
všech, které s oslavami přicházejícího jara souvisejí, 
Čarodějnice...1.máj…Tak s chutí do toho!

Přejeme vám příjemné počtení 
Vaše redakce

www.i-lipa.cz

Magazín Lípa vychází v nákladu 22.700 ks.
Je zdarma distribuován Českou poštou 
v České Lípě, v Novém Boru, Zákupech a okolí.
Ročník 3, číslo 4
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.

Midi Lidi

Filmy, knihy, hudba
Vážně Nevážně

Report 13

Recenze 14



Industriál – Kamenický Šenov

V sobotu ráno se probouzím do krásného pseudo 
slunečného jitra. Jedinečná příležitost pro první jar-
ní výlet a ukrást pár vhodných světelných okamžiků 
pro můj dnešní tip na výlet. Chvatně snídám a v běhu 
zavazuju tkaničky, abych stihla bus do Nového Boru  
a odtamtud do Kamenického Šenova, kam mám dnes 
se svým foťákem namířeno. Hodný pan autobusák 
mi stopne navazující bus a za chvíli už se soukám  
ven v Šenově na náměstí. Docházím ke zjištění, že 
podrobnou mapu jsem samozřejmě zapomněla doma 
a tak se nechávám unášet svým cestovatelským no-
sem, který naštěstí jako zatím vždy vyčenichá správ-
ný směr a za chvíli už s úctou hledím na někdejší 
pompézní objekt továrny na výrobu lustrů Eliase Pal-
meho. Hraju s ostýchavým sluncem trochu marný boj 
o světlo na mé snímky. Obcházím budovu ze všech 
stran, pronásledována smečkou malých statečných 
psíků, kteří se snad seběhli z celého Šenova, aby hájili 
svůj skvostý hrad. Vzápětí nacházím ideální „bránu“ 
na vstup do tohoto tajemného „hradu“. Prolezu dírou  
- dveřmi a ocitám se v jedné z bývalých výrobních hal 
této vysloužilé továrny. V duchu si gratuluju, že jsem 
ani dnes nepohrdla svýma vycházkovýma křuskama 
a oceňuju jejich silné podrážky. Podlaha jakoby byla 
složena ze samých střepů. A nejen to. Zdá se, jako by 
si nějací dobří lidé spletli tento kdysi nádherný objekt 
spíše se skládkou. Spletitá změť odpadků, provizor-
ních pseudoloží, střepů, vyrvaných trubek, doplněná 
vodopádky crčících ze stropů na vás dští až hrůzně. 
Místy našlapuji opravdu s rozvahou, v podobném sta-
vu jako strop se nachází i podlaha, čím výš, tím hůř. 
Vše je zprohýbané časem a zpuchřelé větry a deštěm.  

Pomalu se probojovávám do átria celého objektu  
a cestou zakopávám o lecjaké poklady. Petlahve, sáčky 
od kdečeho, trámy, ale také střepy z lustrů, jež tu ve 
vší slávě leží opomenuté časem i lidmi. I pouhé stře-
py jsou stále krásné. Těch je tu ostatně víc než dost. 
Vydávám se na zadní nádvoří, kde narážím na další 
tragicky vyhlížející budovy zdejšího areálu. Celý pro-
stor jakoby žil svým vlastním životem. Všude slyším 
kapky vody, pomalé chrastění omítky a pukání dřeva; 
stěny jakoby šeptaly příběhy někdejší slávy, dnes již 
dávno zapomenuté. Vše působí až morbidně, člo-
věku z toho až začne naskakovat husí kůže, hlavně 
když mezi neustálým klapáním a rachtáním postřehne  
pomalu se blížící kroky. Pomalu mi celý objekt začíná 
připomínat domy z amerických hororů, jako bych neměla 
právo tudy procházet a vyrušovat mír dávno zašlých 
dní. Setřásám ze sebe své schizoidní představy a jdu 
se jim postavit jako muž, tedy žena s foťákem. Plížím 
se pomalu za roh a nesměle nakukuju, co se skrývá 
mému zornému úhlu. A miaaaaauuu, zpoza sutě vyráží 
obrovský černý kocour rozježený jak kominická štětka 
...ufff... to jsem se lekla a taky si oddechla, halt některé 
prostory mají opravdu magickou moc. Dokončuji svůj 
průzkum a s úlevou opouštím tento tajemný areál. Pro 
zlepšení nálady se rozhodnu ještě vylézt si na Panskou 
skálu, kde si vychutnávám krásný výhled, a v hospůdce 
na rynku počkám nad zaslouženým drinkem na svůj 
zpáteční bus domů.

Text a foto: Anna-Marie Neduhová
kompletní fotoreport a příběh Eliase Palmeho 

najdete na www.i-lipa.cz
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koupelny, interiery a exteriery
Česká Lípa, Antonína Sovy 1777 – SLOVANKA

www.km-koupelny.cz

STELLA 
Stella… pro život v pohodě

Stella je koupelna nabízející náruč, která vás „obe-
jme“ svou útulnou atmosférou. V interiéru koupelny 
vás bude doslova hýčkat měkká textilní struktura 
povrchu obkladu, jenž láká k dotyku. Obkládačky 
formátu 20x25 cm série Stella svým povrchem imitují 
hebkou textilii a jsou dodávány ve třech barevných 
verzích – v  cihlové, zelené a žluté. Všechny barvy 
mají světlý a tmavší základ obkládaček, přičemž 
každá barva dokáže dát této kombinaci jiný cha-
rakter – žlutá vnese do koupelny energii, v zelené  
barvě vynikne oživený povrch textilní struktury  
a teplejší odstín cihlové dává prostor ke kontrast-
nímu zvýraznění dekorů. Dlažba Stella 25x25 cm 
koresponduje s designem a barevností základních 
obkládaček. Zvýrazněná textilní struktura dlažby 
nechává příjemně vyniknout kombinaci matného  
a lesklého povrchu.
Celoplošný květinový dekor 20x25 cm, stejně jako 
listela 20x5cm, propůjčuje koupelně lehkost a nad-
časovost, jíž celá série vyniká. Celkový dojem série 
mohou doplnit reliéfní tvarovky (bombata), které 
jsou barevností plně kompatibilní se základními ob-
kládačkami. V jemné dekoraci květů si každý najde 
to své. Děti rozehrají svoji bitvu v koupelně stejně 
jako na zahradě a rodiče mohou i přes vodní ra-
dovánky příjemně relaxovat. Série Stella totiž potěší 
nejen příjemným designem, ale i bezproblémovou 
údržbou povrchu obkladů a dlažby.
Jestliže design této série příjemně překvapí, tak cena 
doslova ohromí. Taková nabídka se zkrátka jen těž-
ko odmítá.

Sérii Stella pořídíte v Km koupelny s.r.o. 
již od 199,--KČ /m2

Elias Palme, továrna na výrobu lustrů
Kamenický Šenov, ulice Luteránská, čp. 686
Architekt: Adolf Richter (1904 - 1905)
továrna sklářská – navrženo na KP, ohroženo

Firma Palme vyráběla v Šenově lustry od roku 1849,  
v letech 1904 -1905 dala u místního stavitele Richtera 
postavit novou továrnu na místě svých starších budov  
v západní části města na kopci mezi Luteránskou a Char-
vátovou ulicí. Komplex na půdorysu U v dlouhých bočních 
křídlech obsahoval sklářské provozy brusírny a kulírny  
i slévárnu, soustružnu, pasírnu, lakovnu a galvanickou  
laboratoř, a tyto prostory byly postupně přestavovány s užitím 
železobetonových konstrukcí. K pohonu strojů sloužila parní 
kotelna a strojovna ve dvoře. Čelní, na sever obrácená 
hlavní budova, obsahovala kanceláře a výstavní sál. Rich-
terův plán jejího monumentálního průčelí s dvojicí věžic  
z června 1905 postrádá ještě jemný štukový rostlinný  
dekor s motivy slunečnic, vycházejícího slunce nebo název 
továrny s vročeními 1849 a 1905 – lze se tedy domnívat, 
že jej následně navrhnul některý ze sklářských výtvarníků, 
pracujících pro firmu. V 60. letech, když vznikl v Kame-
nickém Šenově moderní závod Crystalex (dnes Lustry 
a.s.), výroba v „Eliášce“ byla postupně ukončena. Budovy 
poté sloužily bez údržby jako sklady nábytku a dnes jsou  
v havarijním stavu.

Stav památky: havarijní 
Délka výletu: 5 hod.
Délka pěší chůze: cca 6 km
Hodnocení výletu: trošku náročnější, ale dobrý výlet

Industriál – Kamenický Šenov

05

Partnerem seriálu Industriál jsou: 

Prosíme čtenáře pokud mají nějaké informace k tématu, 
nechť se obrátí na naši redakci: inzerce@prodeus.cz
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To je poprvé, co si některý z pamětníků vzpomněl na text 
písně, která v šedesátých letech rozpalovala naše babičky 
či maminky. Jde o dvě sloky z písně Tygr, kterou skupina 
Kentaur v době své největší slávy hrála až třikrát za večer. 
Už jsem si zvykl, že každý další díl seriálu o českolipském 
undergroundu vyprovokuje někoho dalšího k reakci. Ten-
tokrát se mi po rozhovoru s Václavem Vinšem ozval Vla-
dimír Novák.
Páteční podvečer jsme v „mé úřadovně“ v Luxoru zahá-
jili vzájemným oťukáváním, během něhož jsme zjistili, že 
máme společného koníčka - myslivost. Záhy jsme se však 
ponořili do šedesátých let. Zhruba v roce 1960, když cho-
dil do sedmé či osmé třídy, dostal Vladimír Novák svou 
první kytaru - španělku a začal se na ni učit hrát u pana 
Baumgartnera. Když byl v deváté třídě a měl pocit, že už 
na kytaru něco umí, začal s kamarádem Borisem Čeredou 
napodobovat opravdické muzikanty.
„Chodili jsme po městě jako pistolníci. Měli jsme kytary 
v pouzdrech a připadali jsme si děsně důležitý. Jednou 
jsme jeli s bráchou na loďce od plovárny k jezu a na zídce 
v místech, kde je dnes ČSOB, seděli dva kluci s kytarami a 
hráli písničku od Beatles. Tak jsem se seznámil s Karlem 
Vievegem a Vencou Vinšem,“ zavzpomínal na své začátky 
ve skupině Kentaur.
Základnou se jim stal klub Tatra, kde bylo potřebné zázemí, 
mikrofony, zesilovače a ... teplo. Zpočátku bylo vše hrozně 
živelné. I na zkoušky chodilo hodně lidí a podle slov Vla-

dimíra Nováka se často řešilo všechno možné, jen ne 
muzika. „To furt nějaká brečela, tak jsme se dohodli, že 
zkoušky budou pro veřejnost uzavřené.“
Posunuli jsme se do let 1964 - 1965. Kentaur začal 
hrát o přestávkách během plesů, na nichž byl hlavní 
kapelou Rytmus pod vedením Zdeňka Hůly a Rudolfa 
Nerada. Později měli už vlastní čaje v dnešním Arbesu. 
Bavit lidi pět hodin hudbou vyžadovalo mít už slušný 
repertoár. 
„S výběrem muziky nám hodně pomáhala Anna Maso-
pustová. Její rodiče byli pracovně v zahraničí, uměla 
slušně angličtinu, a tak sháněla gramofonové desky a 
hlavně foneticky přepisovala anglické texty. My jsme jí 
teda neříkali Aničko, pro nás to byla Ádua podle toho 
filmu Adua a její družky...“ poznamenal Vladimír Novák 
a já se až doma podíval, co to vlastně bylo za film. Jde 
o italské drama Antonia Pietrangeliho z roku 1960, kte-
ré líčí osud několika prostitutek poté, co italská vláda 
zrušila nevěstince. Muselo to být rozkošné děvče…
S odchodem Václava Vinše na vojnu a Karla Vievega 
na školu do Košic  se Kentaur rozpadl. Vladimír Novák 
začal zkoušet v podkroví domu naproti dnešní hospo-
dě U Sršně. „Bydlel tam můj kamarád Ota Bittner, ten 
hrál na basovou kytaru. Přibrali jsme ještě Karla Seke-
ru a myslím, že i Slávka Doležala, to ale nevím přesně. 
Ani nevím, kdo nám tenkrát bubnoval,“ popsal Vladimír 
Novák vznik skupiny, které se podle místa zkušebny 

Vladimír Novák
1. máj 1968 na Střelnici



Vladimír Novák

Více na:
www.i-lipa.cz
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Prosíme pamětníky, pokud mají nějaké informace, 
nechť se obrátí na naši redakci: inzerce@prodeus.cz

začalo říkat Podkrovníci. 
S tímto uskupením se účastnili přehlídek s názvem Hou-
pačka, které byly organizovány v Luxoru. Šlo o kopii roz-
hlasového pořadu, v němž posluchači hlasovali, která 
písnička má vypadnout. 
„My hráli především skladby Petra Nováka. S Povídej 
jsme vítězili několik týdnů.“
S Petrem Novákem je spojena i další zajímavá příhoda. 
Jako vycházející hvězda vystoupil v klubu Lukostřelec 
a později dělal v hotelu Merkur dokonce čaje. V té době 
se o Lípě říkalo, že prý je po Praze pupkem českého 
bigbítového světa. Bohužel Petr Novák se kromě hud-
by proslavil i svým vztahem k alkoholu. Jednou během 
vystoupení v Merkuru slezl z pódia a jednomu místní-
mu vypil pivo. Odměnou mu byla rána pěstí. Čaje ihned 
skončily. Potom už v Lípě, pokud je Vladimíru Novákovi 
známo,  nikdy nehrál.
V roce 1969 odešel na vojnu i Vladimír Novák. Tam sice 
ještě chvíli doufal, že se k muzice vrátí. Kytaru scho-
vával i v době, kdy založil rodinu. Jednou však přišel 
z práce a zjistil, že jeho „Jolaně“ děti zlomily krk. Tak ji 
vyhodil a dal se na myslivost. 

Milan Bárta
více na www.i-lipa.cz

Vladimír Novák (1948)
kytara, zpěv ve skupinách 
Kentaur a Podkrovníci.

Vladimír Novák

„Já hned ráno do lesa jsem na něj šel.
Celou cestou těžké finty na něj vymýšlel.
Když už se mi z téhle nudy málem chtělo spát,
tu uzřel jsem tygra před sebou stát.

Ref. 
Jé tygr, jé.é.é.é tygr, toho musím mít. 
Do klece chytit a ochočit.

Ráno jsem se probudil, mokrej jako myš.
Povídám si, hochu, to si za uši zapiš.
Až zas na lov tygra budeš chtít se dát,
to si raděj o tom tygru nechej zdát.“

Adua a její družky
1. máj 1968 na Střelnici



i n f o r m a c e   z d a r m a 

i n f o r m a c e   z d a r m a 
Novinky v českolipském  
sportovním středisku  
Sportareál 
 

9.4. – 13.4. 2009
Velikonoční svátky pro rodiny s dětmi
Vážení rodiče, období od 9.4. – 13.4. je pro Vás a 
Vaše děti možností, jak si s celou rodinou aktivně 
odpočinout v českolipském sportovním středisku 
Sportareál. 
V případě, že Vaše rodina přinese jakoukoli velikonoční 
relikvii (kraslici, pomlázku, zajíčka), získávají tak:
slevu ve výši 15%. na rodinné vstupné 
dle ceníku sportovního střediska Sportareál. :)

20.4. - 24.4.2009 
I muži mají své dny
Ve dnech od 20.4. - 24.4.2009 jsme připravili, 
po týdnu pro ženy, akci jen pro Vás, pánové.
Každý muž, který zaplatí v tomto období plné vstupné 
ceníku, od nás obdrží:
slevu ve výši 15 %.
Využijte tedy své přednosti :)
a přijďte si k nám zaplavat, odpočinout a zarelaxovat.  
 
27. 4 – 28. 4.  2009
DUBNOVÉ Happy days 
 „Happy days“ se díky Vaší poptávce staly již pevnou 
součástí našeho klientského servisu. 
Co Vás v tomto termínu čeká?
Vždyť už to přeci znáte!
Zaplaťte za 1,5 hod. a plavte 3 hod!
(Akce je platná pouze v tomto termínu a týká se všech 
1,5 hod položek bazénového ceníku.)

Těšíme se na Vás.

Vodní aerobik
Každou sobotu 9:00 – 10:30 hod.
s instruktorkou Hanou Řezníčkovou.
60 min.: aktivní aerobik ve vodě 
30 min.: relaxace na masážních lůžkách a ve whirpoolu 
Cena 80,- Kč / 1,5 hod. 

Upozornění: 11.4.2009 se Vodní aerobik nekoná.

1. 1. 2009 - 30. 6. 2009
AKCE PRO ORGANIZACE SDRUŽUJÍCÍ DĚTI A MLÁDEŽ
V rámci zkvalitňování našeho klientského servisu 
Vám přinášíme „Akci pro skupiny dětí do 15 let“ 
Skupina = 10 a více dětí + 1 pedagogický doprovod
Cena: 40,- Kč / 1,5 hod. na osobu 

Přejeme Vám krásné dny. 
Sport Česká Lípa, p.o. 

SportCL.indd   1 3/18/09   11:07:36 AM
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Kino Crystal 
17:30 Po přečtení spalte 
20:00 Farma zvířat - P 100 

Divadlo Nový Bor 
19:00 Příbuzné si nevybíráme
vstup 240,-

Kino Nový Bor 
17:30 Kamarádova holka
20:00 Kamarádova holka

1. 4. Středa

Kino Crystal 
15:30 Muzikál ze střední – Maturitní ročník 
17:30 Muzikál ze střední – Maturitní ročník 
20:00 Valkýra

Kino Nový Bor 
17:30 Valkýra
20:00 Psycho - P 100

2. 4. Čtvrtek

KD Crystal
20:00 Country bál, skupina Jitro, 
Tomáš Linka, velký sál, vstup 100,-

Kino Crystal 
15:30 Muzikál ze střední – Maturitní ročník
17:30 Muzikál ze střední – Maturitní ročník
20:00 Valkýra

Luxor
21:00 DJ Réva, DJ Richie, vstup 50,-

Kino Nový Bor 
17:30 Valkýra
20:00 Valkýra

3. 4. Pátek

Kino Crystal 
15:30 Muzikál ze střední – Maturitní ročník
17:30 Muzikál ze střední – Maturitní ročník
20:00 Valkýra

KD Crystal
19:00 Ondřej Pivec a ORGANIC quartet
velký sál, vstup 120,-

Luxor
21:00 Birthday Luxor, vstup 50,-

Progres
19:00 Unaffected Evolution, Area 

Libertin
9:00 – 12:00 otevřená sobota v Libertinu
10:00 Jarní šachový turnaj

Kino Nový Bor 
17:30 Valkýra
20:00 Valkýra

Divadlo Nový Bor 
10:00 Aladinova kouzelná lampa
vstup 50,-

Vísecká rychta Kravaře 
10:00 – 16:00 Velikonoce na rychtě

4. 4. Sobota

Kino Crystal 
17:00 Strážci – Watchmen
20:00 Čas umírat (Filmový Klub)

Kino Nový Bor 
17:30 Po přečtení spalte
20:00 Po přečtení spalte

6. 4. Pondělí

Jiráskovo divadlo
19:30 Posaune Voce trio
(klub přátel hudby) vstup 100,-

Libertin
17:00 Setkání s geologem „Konrádem 
Brotzem“, klubovna DDM

Knihovna (čítárna)
17:00 Cesta k duši Persie aneb Íránská 
dobrodružství, Ing. Martin Lejsal

Kino Crystal 
17:00 Strážci – Watchmen
20:00 Strážci – Watchmen

Divadlo Nový Bor 
19:00 Hrubiáni, vstup 70,-

Kino Nový Bor 
17:30 Po přečtení spalte
20:00 Fígle (Filmový klub)

7. 4. Úterý

Jiráskovo divadlo
19:30 Lev v zimě
Divadlo Radka Brzobohatého, vstup 290,-

Progres - P 100
20:00 Němá Lípa v prostorách kina Crystal
Upír Nosferatu: Symfonie hrůzy
Petr Kružík (kytarista kapely Priessnitz)

Kino Crystal 
17:30 Strážci – Watchmen
20:00 Upír Nosferatu - P 100

Muzeum ČL
17:00 vernisáž výstavy E. Jakubíčkové

Divadlo Nový Bor 
19:00 Lemura alias Lenka Vychodilová, 
Hudební sklepy, Navrátilův sál vstup 90,-

Kino Nový Bor 
17:30 Po přečtení spalte
20:00 Po přečtení spalte

8. 4. Středa

Libertin
10:00 - 14:00 Velikonoční dílna, vstup 10,-

Kino Crystal 
15:30 Na půdě
17:30 El Paso
20:00 Vévodkyně 

Kino Nový Bor 
17:30 Nouzový východ
20:00 Sedm samurajů - P 100

9. 4. Čtvrtek

Kino Crystal 
15:30 Muzikál ze střední – Maturitní ročník
17:30 Muzikál ze střední – Maturitní ročník
20:00 Valkýra

Divadlo Nový Bor 
14:00 Setkání s dechovkou a evergreenem
Navrátilův sál, vstup 50,-

Kino Nový Bor 
17:30 Valkýra
20:00 Valkýra

5. 4. Neděle

PROJEKT 100



Luxor
21:00 DJ Réva, DJ Uwa a Lucaso, 50 Kč

Libertin
10:00 – 14:00 Velikonoční dílna
smaltované šperky, vstup 10,- 
plus spotřebovaný materiál

Kino Crystal 
15:30 Na půdě
17:30 El Paso
20:00 Vévodkyně

Kino Nový Bor 
17:30 Pohádky na dobrou noc
20:00 Nouzový východ

1.4. Středa

KD Crystal Vodní hrad Lipý
10:00 – 17:00 Velký velikonoční jarmark
15:00 Pašijové hry
vstup: dospělí 50,- a děti 25,- 

Progres
19:00 VyjakoMy a hosté 

Luxor
21:00 DJ Lady Jane, DJ Hrusha, 50 Kč

Kino Crystal 
15:30 Na půdě
17:30 Na půdě
20:00 Vévodkyně

Kino Nový Bor 
15:30 Pohádky na dobrou noc
17:30 Nouzový východ
20:00 Nouzový východ

11. 4. Sobota

Luxor
21:00 Hardcore night, vstup 50,-

Kino Crystal
15:30 Na půdě
17:30 Na půdě
20:00 Vévodkyně 

Kino Nový Bor 
15:30 Pohádky na dobrou noc
17:30 Nouzový východ
20:00 Nouzový východ

12. 4. Neděle

10.4. Pátek

Libertin
19:00 Onemocnění dýchacích cest
rizika kouření – přednáška

Knihovna (čítárna)
17:00 Závislost u dětí, 
přednáška Mgr. Alena Zemanová

Kino Crystal  
17:30 Růžový panter 2
20:00 Růžový panter 2 

Kino Nový Bor 
17:30 Kurýr 3
20:00 Paranoid Park (ART)

14. 4. Úterý

Kino Crystal
17:30 Růžový panter 2
20:00 Anténa - P 100

Kino Nový Bor 
17:30 Kurýr 3
20:00 Kurýr 3

15. 4. Středa

Kino Crystal
17:30 Sex drive
20:00 Milk

Knihovna (oddělení dětské lit.) 
16:00 Máme rádi zvířata 
aneb chovatelská poradna - Kočky

Kino Nový Bor 
17:30 Na půdě
20:00 Nosferatu – Fantom noci - P 100

16. 4. Čtvrtek

KD Crystal
19:00 Ples seniorů s Josefem Zímou
velký sál, vstup 90,-

Progres
19:00 Ty syčáci 

Luxor
21:00 Warm up pulzar
natáčení pořadu Frisbee (TV Óčko)
vstup 50,-

Libertin
9:00 Návštěva kozí farmy Nový Dvůr
výlet pro rodiče s dětmi

Kino Crystal
15:30 Cesta na měsíc 3D
17:30 Sex drive
20:00 Hlídač č. 47

Kino Nový Bor 
15:30 Na půdě
17:30 Na půdě
20:00 Milk

18. 4. Sobota

Kino Crystal
15:30 Cesta na měsíc 3D
17:30 Sex drive
20:00 Hlídač č. 47

Kino Nový Bor 
15:30 Na půdě
17:30 Na půdě
20:00 Milk

Soutěž s Kulturou Nový Bor s.r.o., 
o pět lístků na koncert skupiny 
Už jsme doma, který se koná 
27. dubna v divadle Nový Bor.
Kdy a kde vznikla tato skupina? 
Odpovědi zasílejte nejpozději do 19.4.2009
do 15.00 hod. na e-mail: 
soutez@prodeus.cz
Nezapomeňte prosím ke své odpovědi 
uvést své celé jméno a adresu.

Do 15.3.2009 sleva -20% 
na ostatní objednané novinky RAKO 2009 
www.rako.cz (s předloženým kupónem) 

Do 15.3.2009 sleva -20% 
na kompletní sortiment firmy RAVAK 
www.ravak.cz (s předloženým kupónem)
Akce je platná po předložení kupónu 
do 15.3.09 pro fyzické osoby.

KUPÓN

Aktuální přehled najdete na: www.i-lipa.cz

10. 4. Pátek
Kino Crystal
15:30 Na půdě
17:30 Růžový Panter 2
20:00 Karamazovi

Kino Nový Bor 
15:30 Pohádky na dobrou noc
17:30 Nouzový východ
20:00 Nouzový východ

13. 4. Pondělí
Luxor 
21:00 DJ Réva, DJ Peeter, vstup 50,-

Kino Crystal
17:30 Sex drive
20:00 Milk

Kino Nový Bor 
17:30 Na půdě
20:00 Milk 

17. 4. Pátek

19. 4. Neděle



Jiráskovo divadlo
8:30 a 10:00 Králíci z klobouku
představení pro MŠ a 1.st. ZŠ, 
Divadlo Špílberk Brno, vstup 40,-

Libertin
17:00 – 19:00 Přírodní medicína Inků
a její využití v našich podmínkách
přednáška, Ing. Jiřina Kopecká

18:00 – 20:30 Rodinné konstelace
Fr. Červenka

Ekoporadna Orsej
9:00 – 14:00 Den země

Knihovna (čítárna)
17:00 Českolipskem krok za krokem
Mgr. Ladislav Smejkal, setkání

Kino Crystal
17:30 Bathory
20:00 Bathory

Kino Nový Bor 
17:30 Líbáš jako bůh
20:00 Mlčení Lorny (Filmový Klub)

21. 4. Úterý

Jiráskovo divadlo 
19:30 Zdeněk Troška a Michal Herzán
zábavná talkshow, vstup 150,-

Libertin (Škroupovo náměstí)
Den Země 
dopoledne program pro ZŠ a MŠ
odpoledne veřejnost

Kino Crystal 
17:30 Bathory
20:00 Rekviem za sen - P 100 

Kino Nový Bor 
17:30 Líbáš jako bůh
20:00 Líbáš jako bůh

22. 4. Středa

KD Crystal 
20:00 Crystal Soul Night
Red Hot Chilli Peppers Revival
Beatburger Band, Navigators
vstup 150,-

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

Kino Crystal 
15:30 Příběh o Zoufálkovi
17:30 Líbáš jako bůh
20:00 Líbáš jako bůh 

Kino Nový Bor 
17:30 Růžový Panter 2
20:00 Vévodkyně

24. 4. Pátek

Jiráskovo divadlo 
15:00 Ferda mravenec a kamarádi
Tradiční loutkové divadlo Zvoneček 
Praha, vstup 50,-

Progres (Němá lípa)
19:00  Fantomas 
Petr Los, David Singer

Luxor 
21:00 Discopříběh – DJ Réva
vstup 50,-

Kino Crystal 
15:30 Příběh o Zoufálkovi
17:30 Líbáš jako bůh
20:00 Líbáš jako bůh 

Divadlo Nový Bor 
18:00 Camella

Kino Nový Bor 
17:30 Růžový Panter 2
20:00 Vévodkyně

25. 4. Sobota

Kino Crystal 
17:30 Kurýr 3
20:00 Milionář z chatrče

Divadlo Nový Bor
19:00 Už jsme doma
Jeskyně tour 2009
host Stanley Kubi
vstup 190,-
SLEDUJTE NAŠI SOUTěž!

Kino Nový Bor 
17:00! Strážci – Watchmen
20:00 Strážci – Watchmen

27. 4. Pondělí

Kino Crystal 
17:30 Kurýr 3
20:00 Kurýr 3

Kino Nový Bor 
17:00 Strážci – Watchmen
20:00 Gomora (ART)

28. 4. Úterý

Muzeum ČL
16:30 Příroda starých pánů
vernisáž výstavy

Kino Crystal 
17:30 Kurýr 3
20:00 Nosferatu – Fantom noci - P 100

Kino Nový Bor 
17:30 Nenarození
20:00 Nenarození

29. 4. Středa

Kino Crystal 
15:30 Madagaskar 2
17:30 Rychlí a zběsilí
20:00 Nenarození

Pálení čarodějnic
16:00 – 21:00 Vodní hrad Lipý
vstup zdarma (Libertin)

Kino Nový Bor 
17:30 Nenarození
20:00 Anténa - P 100

30. 4. Čtvrtek

Duben 2009
Kulturní přehled Českolipska 

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

Aktuální přehled najdete na: www.i-lipa.cz

PROJEKT 100

Kino Crystal 
17:30 Bathory
20:00 Východní přísliby

Divadlo Nový Bor 
19:00 Josef Fousek, vstup 150,-

Kino Nový Bor 
17:30 Líbáš jako bůh
20:00 Líbáš jako bůh

20. 4. Pondělí
Knihovna (pobočka Špičák)
9:30 Jaro je tady
dopoledne pro maminky s dětmi do 4 let

Ekoporadna Orsej
9:00 – 14:00 Den země

Kino Crystal 
15:30 Příběh o Zoufálkovi
17:30 Líbáš jako bůh
20:00 Líbáš jako bůh 

Kino Nový Bor 
17:30 Růžový Panter 2
20:00 Farma zvířat - P 100

23. 4. Čtvrtek
Kino Crystal 
15:30 Příběh o Zoufálkovi
17:30 Líbáš jako bůh
20:00 Líbáš jako bůh

Kino Nový Bor 
17:30 Růžový Panter 2
20:00 Vévodkyně

26. 4. Neděle



Kulturní přehled Českolipska
Duben 2009

Výstavy
Foyer ZUŠ 
Výstava prací ateliéru Kamily Nešporové
Ambit 
13. 3. - 26. 4 – Čarovné bylinky 
Ambit Svaté schody
13. 3. - 26. 4. – Rostliny v umění a řemesle  
Maštálkova síň
8. 3. - 19. 4. – Proměny českolipských ulic
30. 4. - 7. 6. – Příroda starých pánů                
Galerie 
7. 3. - 31. 12. – Hrady a zámky ve výtvarném umění
Galerie Jídelna  
7. 3. - 5. 4. – Tereza Chaloupková – Rodinné hladce a obrace
9 .4. - 17. 5. – Eliška Jakubíčková
Foyer divadla Nový Bor
Jan Vobr
Muzeum  
Historicko - antropologický seminář 2008/2009 
informace P.Jenč 

ZUŠ
Po celý měsíc duben přijímáme žáky pro školní rok 2009/2010
Na obor: hudební, výtvarný, taneční, literárně – dramatický. 
Zájemci se mohou hlásit v každý pracovní den od 14 do 17 hodin 
v kanceláři zástupců ředitele /II. patro, č. 323/. 
Bližší informace podáváme také na telefonním čísle: 487 521 287

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

LIBERTIN
Letní tábory na rok 2009

28. 6. - 11. 7. Malá Skála (Český Ráj)  
3600 Kč, informace Š. Pechová
1. 7. - 10. 7. Halže u Plané u Mariánských Lázní 
3280 Kč, F. Skalický
18. 7. - 25. 7. Smržovka v Jizerských horách
2500 Kč, informace Z. Kroupová
2. 8. - 15. 8. Chřibská – Krásné Pole
3700 Kč, informace J. Mimrová
21. 8. - 30. 8. Ostrov Murter 
6050 Kč,  informace J. Mimrová
22. 8. - 30. 8. Pec pod Sněžkou
2400 Kč,  informace V. Rusínková
24. 8. - 28. 8. Příměstský horolezecký tábor 
600 Kč, informace F. Skalický
Příměstské tábory během léta určené pro děti z 1. stupně ZŠ 
8:00 - 15:00 denně, 500 Kč/týden
info M. Vasmanská DDM Libertin

VELIKONOCE
4. 4. – Velikonoce na rychtě v Kravařích 
10 - 16  hod. (Vísecká rychta) 

4. - 5. 4. – Tradiční Velikonoce na zámku Sychrov
9 - 16 hod. – vystoupení uměleckého sdružení Bohém
bohatý doprovodný program

4. - 5. 4. – Velikonoce ve skanzenu Zubrnice
8. - 13. 4. – Velikonoční trhy v Jablonci nad Nisou
11. 4. – Velikonoce na Dlaskově statku   
11. - 13. 4. – Knížecí Velikonoce na hradě Křivoklát
oslavy 900 let Křivoklátu 

11. 4. – Pašijové hry v Oknech  
od 15 hod., kostel Nanebevzetí Panny Marie

11. 4. – Tradiční velikonoční jarmark v Úštěku
9 - 18 hod. – více než sto vystupujících 
náměstí plné jarní atmosféry a zvyků 

11. 4. – Pašijové hry v České Lípě
od 15 hod.  (šestý ročník obnovené tradice)

13. - 14. 4. – Velikonoční Růžová zahrada 
na zámku v Děčíně, 14 - 18 hod.

28. 3. - 19. 4. – Velikonoční trhy v Praze, 9 - 19 hod. 

17. - 18. 4. – Vinařské Litoměřice
24. 4. – 3. Koloběžkiáda v Kamenickém Šenově  
16 hod. soutěž na koloběžkách a kolečkových bruslích

26. 4. – Rovensko pod Troskami „Český ráj dětem“
8.30 - 11 hod., dopolední putování v Boreckých skalách 
do areálu Šťastné země v Radvánovicích, 
kde je pro vás připraven bohatý odpolední program 

ČARODĚJNICE
30. 4. – Čarodějnice na Vodním hradě Lipý
VSTUP V MASKáCH VÍTáN! v 16 hod. sraz v maskách 
před Libertinem a společný pochod na hrad.
16 - 21 hod. aktivity pro děti, stavění čarodějnice, 
keramická dílna, pálení čarodějnice, občerstvení
od 19 hod. živá muzika, opékání buřtíků, oheň
vstupné dobrovolné, pořádá DDM Libertin 

30. 4. – Čarodějnice v Nedamově 
30. 4. – Čarodějnice v Kamenickém Šenově 
16. hod. na náměstí

30. 4. – Čarodějnice a stavění máje v Zahrádkách

MAJÁLES
1. 5. Majáles na Vodním hradě Lipý
10 - 22 hod. big bandy ZUŠ, divadelní představení OA, 
vystoupení mladých českolipských kapel, PAPÍR SKLO 
PLASTY a B.B.BAND, TRANSEMOTIONS, NVHŮ 
MáRA A KŘOVÍ,  stánkový prodej, pivo, limo, párky, 
prezentace zájmových útvarů DDM LIBERTIN
20 - 22 táborák, vstupné dobrovolné 
Pořádá DDM Libertin ve spolupráci 
se ZUŠ a klubem Progres

2. 5. – Májový karneval v Doksech 
otvírání jezera

Knihovna ČL: 487 883 444
ZUŠ: 487 521 287
Libertin: 487 521 652 
Divadlo NB: 487 728 083
Kino Nový Bor: 487 728 083

Velikonoční kalendář
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Konečně jsem se dokopala a zašla se podívat na  
jeden z večerů z projektu Němá Lípa. Není to poprvé 
co jsem se tam chtěla vydat a po této sobotní podívané 
rozhodně ne naposled.
Němá Lípa je ojedinělý projekt českolipského  
alternativního klubu Progres, který probíhá pra-
videlně jednou měsíčně již přes půl roku v tomto 
klubu na Špičáku. Jedná se o cyklus promítání  
němých filmů, doprovázených živou hudbou, jež mají 
na starosti umělci zvučných jmen různých žánrů. 
Tentokrát bylo na pořadu špičkové německé sci-fi 
Metropolis z roku 1926.
O živou hudbu se zasloužilo laptopové trio Midilidi,  
o nichž se proslýchá, že jsou z Brna, což jsou sice  
jenom fámy, ale v Brně a nejen tam je lidi vidí vždy rádi.
Midilidi, představují na české scéně poměrně velkou 
raritu, kombinují elektroniku s láskou, a tu pak s něž-
ným zpěvem, ještě ke všemu českým a což je opravdu 
nehorázná drzost, zpívají opravdu dobře...nemluvě 
o tom, jak výborně si dokážou hrát elektronicky. 
A to nejen s hudbou, ale i se svou vizáží…a nejen to, 
...dokonce se nestydí rozehrát i své tváře magic-
kých elektroniků nějakým tím úsměvem, je to paráda, 
když se umělec při své produkci nespoutaně baví  
a ještě mnohem lepší, baví-li se při ní skvěle i pub-
likum.
Film Metropolis je již opravdu poměrně hodně starý 
kousek, ale díky skvělé režisérské ruce Fritze Lan-
ga prostě nestárne, uvědomíme-li si, že toto parádní 

Metropolis 
Midilidi

Report – Němá Lípa

Velikonoční kalendář

sci-fi bez počítačových a jiných moderních efektů  
z počátků kinematografie je stále dokonalé, jedná se 
opravdu o nesmrtelné dílo.
Podtrženo výbornou produkcí mladých elektronických 
mágů, vznikl opravdový koncert nejen pro oči, ale  
i pro uši. Ve spojení s příjemnou neformální atmosfé-
rou klubu jsem si užila opravdu parádní večer plný 
staro nových vjemů a zážitků.
Němá Lípa mě jako nápad nadchla již dříve, než jsem 
se k ní pořádně dostala, ale není nad to vidět to na 
vlastní oči. Držím palce tomuto parádnímu projektu 
a zvu vás všechny na další díl tohoto unikátního cyklu, 
který se uskuteční 8. dubna, tentokrát mimořádně  
proběhne v rámci  PROJEKTU 100 v prostorách kina 
Crystal. Můžete se těšit na:
Film: UPÍR NOSFERATU 
Hudba:PETR KRUžÍK (kytarista kapely Priessnitz) 
A kdo to do Progresu tentokrát nestihl, si může zdarma 
stáhnout kompletní soundtrack k filmu Metropolis zde:
http://midilidi.cz/

Anna-Marie Neduhová



Vážně nevážně

Lichožrouti - Pavel Šrut
Ilustrace: Galina Miklínová, Vydala: Paseka 2008

Taky se vám doma ztrácí ponožky? A vždycky zbyde jen jedna  
z páru? Pak u vás bydlí lichožrouti. Malá stvoření co z páru pono-
žek dělají licháče... Autorská pohádka Pavla Šruta krásně ilustro-
vaná Galinou Miklínovou, nominována na Magnezii Literu, není 
pohádkou jen pro malé. Postavička Hihlíka vás provede příběhem 
o statečnosti a o dospívání, jazykově nádherně hravým a vtipným. 
Setkáte se s celou lichožroutí rodinkou, mimo jiné i s Ramsem  
a Tulamorem juniorem a jejich mafiánským otcem, který si vybu-
doval díky gangsterským metodám celé ponožkové jmění. 
Moderní pohádka z velkoměsta má i svoji melancholickou stránku. 
Když si knihu přečte dospělý, objeví narážky na konzumní způsob 
života a další oblasti, které souvisí se současným světem. Kniha 
má vlastně dvě roviny, ale hlavně výborné vypravěče. Je prostě 
nádherná, vydavatelství Paseka se zase má čím chlubit.

Velká cesta Malého pána – Lenka Uhlířová
Ilustrace: Jiří Strach, Vydal: Meander 2008

Další kniha z nominovaných na Magnezii Literu je o velkém puto-
vání. Malý pán má sen co ho nenechá klidným a tak se vydá hle-
dat to co mu schází, i když vlastně ani neví co to je. Na svojí cestě 
potkává mnoho stvoření, která jsou nešťastná. Vždy se rozhodne 
jim pomoci. Jeho cesta tím dostává nový směr a nové zastávky... 
Projdeme s ním Les stínů, zastavíme se v Plujícím městě, lesní 
Bibliotéce a v dalších kouzelných místech v krajině plné tajemství. 
Atmosféru cesty jen umocní ilustrace, fotografie a koláže Jiřího 
Stracha. Tato pohádka potěší každého snílka, vtáhne ho do ima-
ginárních světů s roztodivnými fantazijními postavami. Kde jinde 
potkáte písečného okurníka Promodrala, Rybabici, šupinatého Ši-
šatce nebo Padalarosu? Opět příběh, který není určen jen dětem. 
A dobře skončí.

Doporučuje: Ningue

Mezi řádky

Peta a vlk

V exotické mezinárodní koprodukci vznikl špičkový 
animovaný fim na motivy stejnojmenné skladby z roku 
1936 od významného ruského skladatele Sergeje  
Prokovfieva. 
Musím říct, že tento film se opravdu skvěle vydařil. 
Jednotlivé scénky dokonale navazují na Prokofievovu 
skvělou hudbu, úroveň animace je velmi vysoká  
a vůbec vizuálně je vše takřka dokonalé. Postavy žíjí 
opravdovým životem a nikoho ani nenapadne, že by 
mohlo jít o pouhé loutky. Rozverní zvířecí kamarádi 
se nebojí stejně jako statečný Péťa vlka nic, i když se 
chvilkami dočkáme až hororového nádechu, a lecko-
mu by snad mohla i trochu naskočit husí kůže. 
Malý chlapec se chce aspoň na chvilku vymanit z uny-
losti všedních dnů (kulisy jsou situovány do součas-
ného Čečenska). A potajmu utíká dědečkovi za plot 
do krásného lesa, kde může být aspoň chvilku sám 
sebou. Ovšem dědeček Péťu nedrží za plotem jen tak 
pro nic za nic, za plotem číhá nebezpečí. Bydlí tam 
totiž velký „zlý“ vlk. A tak, když mu jednou Péťa unikne 
jentaktak, rozhodne se vlku postavit...

Velká Británie/Polsko/Norsko/Mexiko, 2006, 30 min
Režie: Suzie Templeton

Anna-Marie Neduhová

Instrumentální skladba Péťa a vlk Sergeje Prokovfieva 
bude letos uvedena v rámci festivalu Lípa Musica 
2. října v Jiráskově divadle v České Lípě v podání 
Komorního orchestru Berg a Miroslava Táborského.
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Filmové okénko Hudební echa

Milionář z chatrče 
Velká Británie / USA, 2008, 120 min
Režie: Danny Boyle
Hrají: Dev Patel, Freida Pinto

Legendární režisér Trainspottingu Danny Boyle si vzal ve 
své filmové novince na paškál současnou Indii. Příběh 
se promítá v přímém přenosu z arény oblíbené soutěže 
„Chcete být milionářem?“, do které se přihlásí zoufalý mla-
dík Jamal z bombajského slumu. Při každé otázce mladík 
pátrá ve své paměti po další správné „drsné“ odpovědi. 
Napětí se stupňuje, vzpomínky se proplétají, a hádejte? 
Vyhraje Jamal svůj malý indický sen, ve kterém vlastně 
vůbec nejde o nějaké peníze? 
Oscarový vítěz, který nejen svou výpravou, kostýmy, kuli-
sami, střihy, světlem ale i hereckými výkony křičí jako celá 
Indie.

Nouzový východ 
USA / Velká Británie, 2008, 119 min
Režie: Sam Mendes
Hrají: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, 
Marnost amerického snu, o poklidném rodinném životě  
v domku na předměstí. Skvělé kariéře, výchově dětí,  
milých sousedech a nedělního sekání trávníku se začne 
mladému páru hroutit jako domeček z karet. Vzdušné 
zámky o skvostných kariérách a dalekých cestách se utápí 
v alkoholu a lži a hrozí svým živitelům záhubou.
Kate Winsletová a Leonardo DiCaprio se znovu setkávají  
ve filmu, jež je srovnáván s Americkou krásou. 

Vévodkyně
Velká Británie / Itálie / Francie, 2008, 110 min
Režie: Saul Dibb
Hrají: Keira Knightley, Ralph Fiennes

Příběh na svou dobu velmi pokrokové ženy – vévodkyně 
18. století – Georgiany z Devonshiru, která se agažovala  
v politice, vedla extravagantní život plný intrik a věnovala 
se navrhování nádherných dámských rób. Její šaty se ne-
sou celým filmem, a tyto textilní skvosty právem přinesly 
tomuto filmu Oscara za kostýmy. 

Na půdě
Česko, 2009, 90 min
Režie: Jiří Barta
Hrají: Jiří Lábus, Ivan Trojan, Barbora Hrzánová

Příběh ze staré zaprášené půdy, kde mají domov odložené 
hračky, které se tu zabydlely ve starém kufru. Těší se na 
své každodenní rituály, hry a radosti, chodí do práce, slaví 
narozeniny... prostě si užívají pohodu a harmonii domova. 
Až do chvíle, kdy vládce temné Říše Zla zatouží po jejich 
kamarádce – laskavé panence Pomněnce... Dobrodružná 
výprava na její záchranu plná napínavých situací a nebez-
pečných okamžiků, ale i komických prvků a humorných 
zápletek právě začíná...

Po sedmnácti letech se vrátil na českou filmovou scénu 
legendární režisér a animátor Jiří BARTA, jehož filmy  
ZANIKLÝ SVĚT RUKAVIC či KRYSAŘ patří mezi skvosty 
světové animované tvorby. Diváci, kteří znají tvorbu tohoto 
vynikajícího tvůrce, se mají na co těšit - a nejen děti, ale 
tentokrát hlavně dospělí! 

Doporučuje: Ian

Depth Affect – Hero Crisis
Label: Luaka Bop Vyšlo: červenec 2006

Partička Francouzů pustila do světa ojedinělé album. 
Zapálenci hudby všech druhů dali hlavy dohromady, 
a smíchali ty nejlepší prvky ze všeho, pečlivě promí-
chali,  pospojovali spoustou electrod a tak nějak vzniklo  
tohle album, v kterém se mísí eminemovsky laděný rap  
s jemňoučkými zpěvy, drsně-dojemně electronickými 
tóny, které vás roztrhají na kusy, tato nová hudba, vás 
zcela pohltí. A až zaslechnete píseň malé Dorotky, pocho-
píte proč, protože ani nastínit jí vlasně pořádně nejde.

Doporučuje: Anna-Marie  Neduhová

Einstürzende Neubauten – Alles wieder offen
Label: POTOMAK, Vyšlo: říjen 2007

Poslední album berlínských industriálních klasiků, kteří 
se na scéně točí již více než 20 let, stejně jako dobře pro-
mazané stroje, jejichž zvuky doprovázejí téměř všechny 
jejich písně. Padající novostavby nezklamaly a v tomto 
albu se můžete těšit z jedné našláplé písně vedle druhé. 
Energií, melodií i dobrých slov je v něm víc než dost. Je-
diné co mi při každém jejich dalším poslechu přijde líto 
je, že skvělým Blixovým textům kromě Němců jen velmi 
málo lidí rozumí. A to je velká škoda.
žánry: industrial, experimental,  avantgarde, noise
http://www.neubauten.org/

Coco Rosie – La maison de mon Reve
Label: Touch & Go Reco, Vyšlo: březen 2004

Dvě hravé indiánské kočky vdechly život několika neob-
vyklým písním. Hrají si v něm nejen se svými hrubě te-
sanými hlasy. Originálně laděné folkové motivy doplňují 
zvuky rozvrzaných hraček, bortících se gameboyů, bea-
tboxy… Sestry, v jejichž žilách koluje cherokeeská krev, 
se navzájem přešeptávají, snad soutěží, která z nich je 
lepší. Nostalgické vzpomínky na lepší časy se mísí s dě-
tinskými skřeky, písněmi otroků i indiánskými válečnými 
pokřiky. Prolínají se s operně laděnými nápěvy a svorně 
jdou svou cestou s kytarou…vstříc nové americké vlně 
písničkářů…
žánry: indie rock, psych folk, folk-tronic
http://www.cocorosieland.com/

Mezi řádky



Stojí (za)toVelikonoční svátky

16

Ať už jsou Velikonoce brány jako svátky jara, židovské svátky 
pesach, nebo nejvýznamnější křesťanský svátek ukřižování 
Ježíše Krista, rozhodně je svým způsobem slaví snad kaž-
dý z nás. Na to jaké je poselství Velikonoc jsme se zeptali 
také Mykoly Ončulenko, který je  mitoforný protojerej Pra-
voslavné církve v České Lípě. „Osvobození od zla, jehož 
výsledkem je skutečná radost, pokoj. V tom je smysl Ukři-
žování a Vzkříšení. Lidé se možná ptají: proč ti křesťané 
oslavují ukřižování, tj. zabití nějakého „člověka“? Co je na 
tom zvláštního? Někteří křesťané udělali z událostí Velkého 
pátku doslova jatka, čím víc krve, tím větší duchovnost. 
Ale podstata není v množství utrpení, ale v oběti spravedli-
vého člověka, pravoslavně řečeno Boho-člověka. Události 
je nutné chápat v starozákonní souvislosti, bez toho dojde 
ke zkreslení. Proto říkají pravoslavní velikonocím Pascha, 
podobně jako židé, kteří také slaví v tomto období svátek 
odchodu z Egypta. Při této příležitosti se obětuje beránek, 
oběť poděkování za vysvobození z egyptského otroctví. 
Ukřižování a Vzkříšení Ježíše Krista jsou duchovním na-
plněním tohoto předobrazu a zahrnují na rozdíl od Izraele 
celé lidstvo. Kristus na sebe přijal všechno zlo lidí a stal se 
dobrovolně obětí, kdy při dočasné tělesné smrti sestoupil 
do pekla, aby osvobodil tam uvězněné duše a poté vstal 
z mrtvých, čímž dokázal, že překonal sílu smrti, zla a dal 
lidem možnost nového způsobu života. Ale je na kaž-
dém, jak tuto alternativu přijme, každý má svobodnou vůli  
a je za sebe zodpovědný. Historie i současnost potvrzují: 
kdo správně pochopil události Paschy, proměnil svůj život 
k něčemu lepšímu, novému, a ten, kdo tyto skutečnosti 
přehlíží, je stále spoluúčastný na té velké porci zla, které 
stále zotročuje svět, ne kvůli Bohu, ale díky člověku, který 
se nechce změnit.“  
A ptali jsme se nejen jeho, ale také katolického duchovního 
p. Viliama Matějky.  „Platí o poselství Velikonoc jako o kaž-
dém tajemství: osloví nás, jen když mu budeme pozorně 
naslouchat, a když s tím, co uslyšíme, budeme spolupra-
covat. Jako nevěřící v Boha mohu jistě zůstat u folklóru, 
romantiky, svátků plodnosti, vítání jara. Věřící ale, už Boží 
lid Starého Zákona se o Veliké noci (podle ní se pak za-
čalo říkat Velikonoce) v Egyptě přesvědčil o Boží věrnosti  
a všemohoucnosti: z nemožného se stalo možné, dočkal 
se vysvobození z otrockého údělu. Veliká noc se pro Izra-
el stala klíčovou událostí, kterou začínala nová etapa dě-
jin vyvoleného národa. Měl si navždy také pamatovat, že 
jeho svoboda byla draze vykoupena. Tak se nejen večeře 
z nekvašených chlebů a košer připraveného beránka, ale 
později i liturgická oběť všeho prvorozeného mužského 
rodu, stala radostnou připomínkou Hospodinovy věrnosti, 
moci, a lásky. Stala se i mementem nebezpečnosti, dů-
sledků hříchu, odklonu od Hospodina a nerespektování 
Jeho vůle.
Kristův příchod ale dává Velikonocům nový rozměr.  
O Zeleném čtvrtku jako pravověrný žid láme tradičně při 
velikonoční večeři s apoštoly chléb, jí beránka. Pak ale už 
netradičně předává jako trvalý odkaz a duchovní pokrm 
proměněné víno a chléb - Eucharistii. Umyje apoštolům 

nohy, a tak názorně definuje důležitou vlastnost apoštolů 
– pokoru a služebnost. Ukřižování o Velkém pátku je chví-
le, kvůli které přišel. Chce na kříži smýt naše viny. A pak 
neuvěřitelné, ale předpověděné, nedělní Zmrtvýchvstání. 
Všechny události od Květné neděle až po Zmrtvýchvstání 
naplnily předchozí biblické proroctví a předobrazy. Změni-
ly naději ve vykoupení stovek generací v radostnou právě 
probíhající skutečnost. Přelom nemající v dějinách lidstva 
obdoby. Bůh se nechává soudit a zabít člověkem, aby se 
člověk mohl stát svobodným, omilostněným a podílejícím 
se na Božím životě. Jsou to svátky nekonečné Boží lásky, 
milosrdenství, moudrosti. Bůh nenapodobitelně reagu-
je na lidskou slabost a hříšnost. Jsou to svátky vítězství  
života nad smrtí, dobra nad zlem, lásky nad pýchou. Ten, 
který potvrzuje svou suverenitu a nadřazenost Stvořitele, 
v konečném kroku vždy uplatňuje svou vůli. Krátce řeče-
no: člověk má cenu života Božího Syna, to je tajemství 
pochopitelné jen vírou. Srdce člověka na toto poselství 
odpovídá přikloněním se ke Kristu, přijetím evangelia do 
života.“
Celé rozhovory o poselství Velikonoc, významu půstu 
a slavení těchto svátků na www.i-lipa.cz Stojí za pozor-
nost.

Zvyků, tradic ať duchovních nebo světských patřících  
k těmto svátkům je opravdu hodně. Jednou z tradic jsou, 
na mnoha místech se obnovující, Pašijové hry. Ty vznikaly 
z původního biblického textu jako tzv. velikonoční mysté-
ria a často přerůstaly do divadelních představení. K těmto 
pozapomenutým hrám se začali lidé vracet, a na mnoha 
místech se tradice úspěšně obnovila.

Šestý ročník Pašijových her v České Lípě
Zrodily se v roce 2004 jako obnovená tradice, původně to 
byly jen živé obrazy, ale postupně začalo vznikat propra-
cované divadlo, na kterém se podílí až 30 lidí. Každým 
rokem začalo být představení navštěvovanější, až v roce 
2007 přišlo na produkci více jak 1200 diváků. Postupně se 
tedy zařadily mezi jedny z největších v České republice. 
Pašijové hry v České Lípě hrané na Vodním hradě Lipý 
připravují českolipáci pro českolipáky, zůčastnit se může 
kdokoliv, zkoušky na hradě probíhají každou neděli... 

Lenka Křivánková

„Proto slavme Velikonoce ne se starým kvasem, s kvasem zla a špatnosti, 
ale s nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy.“  
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OTEVŘENO STŘEDA - ČTVRTEK OD 16:00 PÁTEK - SOBOTA OD 21:00

DUBEN 09

VODKA 25,- KČ VE STŘEDU
STELLA ARTOIS 12°  - 25,- Kč
STAROPRAMEN 10°  - 18,- Kč
COCKTAIL BAR - WIFI - MUSIC BAR

ZDARMA 50 Kč,- od 18ti let není-li uvedeno jinak

SO
BO

TA 4. BIRTHDAY LUXOR

PÁ
TE

K 10. DJ RÉVA  | DJ UWA A LUCASO
SO

BO
TA 11.

NE
DĚ

LE 12.

PÁ
TE

K 17.

SO
BO

TA 18.

PÁ
TE

K 24. DJ´S | FUNNIE | VICHY | MIA

PÁ
TE

K 3. DJ RÉVA | DJ RICHIE

25.SO
BO

TA

RÉVA | JAYDEE VENC | MIA
ROCKSTAR | UWA A LUCASO DJ´S

JOJO       PŘEKVAPENÍ

DJ LADY JANE | DJ HRUSHA
HARDCORE
NIGHT

BRENDA 5 | 4 FACE | X -CORE
SCREAM OF THE LAMBS|

DJ RÉVA | DJ PEETER
WARM UP PULZAR
NATÁČENÍ POŘADU FRISBEE -TV ÓČKO

DISKOPŘÍBĚH - DJ RÉVA




