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Milí čtenáři,

tak jsme se konečně dočkali! 
Máme tu jaro, ač se v březnu naše 
optimistické předpovědi málem 
nevyplnily. 
Nakonec přece jen přišlo. A už 
to vypadalo k uzoufání šedivě. 
Aspoň si teď můžeme plně vychutnat bleděmodrou náladu, 
kterou nás jarní slunce všechny rozveseluje.
Však jsme si to již zasloužili, ani tu protivnou Moranu jsme 
nezapomněli vynést a teď už se můžeme s chutí vrhnout 
do jarních radovánek. Pletení pomlázek, barvení vajíček 
a prohánění děvčat a mládenců už je na spadnutí. Běda 
tomu, kdo se nestihl Morany zbavit. Ještě jednu příležitost 
vytřást ze sebe všechny noční můry bude mít na čarodějnice.
A kdo se tím věčným natřásáním unaví, se může v klidu 
začíst do naší Lípy, která je jako vždy plná inspirace pro 
zábavu aktivní i lenošivou.
Mnoho zdaru i zábavy přeje

Vaše Lípa
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Po dlouhé době konečně vykouklo sluníčko a to pro mě 
znamenalo jediné. Vyrazit honem někam na výlet, zma-
povat další industriální pamětihodnosti našeho okolí.
Již dlouho si brousím zuby na metropoli sklářského 
umění – Nový Bor. Kandidátů, kam se vydat, je sice 
nepřeberné množství, ale mé kroky vedly sem. Nasedla 
jsem tedy do autobusu a po krátkém kochání probou-
zející se krajinou už jsem se v Boru štrachala ven.
Vylezla jsem u populárního sklářského centra AJETO. 
Mé kroky vedly do jejich muzea, leč bohužel i přes 
správnou otvírací dobu bylo zavřeno. Bohužel vám 
tedy nesdělím, jaké divy jsou k vidění uvnitř. Minula 
jsem proslulou ajeťáckou restauraci, v níž můžete při 
jídle pozorovat sklářskou tvorbu z první ruky, a vydala 
jsem se směrem k náměstí, z nějž jsem pak sešla kousek 
dolů. 
Prvním objektem mého zájmu byla totiž rafinérie skla  
a kovodělné závody bratří Rachmannů. Wilhelm  
a Heinrich sem své podnikání přesunuli v roce 1884  
z nedaleké Skalice. Původní budovu navrhl místní sta-
vitel Maximilian Dittrich, v dvacátých letech jí dnešní 
vizáž vtiskl Fritz Doleschal. Rachmannové zde vyrábě-
li skvostné flakóny, dózy i petrolejové lampy, z nichž 
některé lze spatřit ve Sklářském muzeu na nedalekém 
náměstí. Výrobky šikovných bratrů získaly řadu oce-
nění na světových výstavách (Londýn 1891, Chicago 
1893, Paříž 1900, Liberec 1906), a tak rozhodně stojí 
za zhlédnutí, stejně jako zbytek muzea se sklem všeho 
druhu či výrobky nadějných studentů místní sklářské 
školy.
V roce 1932 byla kovovýroba přesunuta jinam  

a v závodu se vyráběly např. rozprašovače. V roce 
1939 byla postavena nová továrna na časované 
zapalovače, která koncem války čítala na 2 400 za-
městnanců. Po znárodnění připadla budova praž-
skému Elektročasu a v roce 1963 Závodům průmys-
lové automatizace Nový Bor.
Odtud jsem se vydala zpět přes náměstí a Smetano-
vy sady podél Šporky k majestátním komínům, jimiž 
se pyšní funkcionalistická budova jakési teplárny.
Procházela jsem Novým Borem v úžasu, že snad  
v každém domku tu kdysi musela být sklářská dílna, 
soudíc podle komínů, dominujících kdejaké cha-
loupce. Avšak to je již dávno minulostí a zjistit, co 
kde bylo, by bylo oříškem na delší lokte.
Kolem bizarních staveb jsem došla až na ulici  
B. Egermanna, hlavní silnici vedoucí ke světozná-
mému Crystalexu. Cestou jsem potkala ještě pár 
menších budov, které jistě sloužily témuž podniku, 
alespoň podle omšelých nápisů, které již dávno od-
vál čas.
Cesta mírně stoupá a na jejím konci mě čeká úžasný 
výhled na kolosální komplex moderního areálu Crys-
talexu. Základní kámen byl položen v roce 1965 a již 
o dva roky později se zde výroba prvotřídního skla 
rozjela naplno.
Světoznámá firma Crystalex vznikla vlastně dosti 
smutným způsobem. V roce 1945 byl vydán Dekret 
o znárodnění velkých průmyslových podniků. V roce 
1948 díky němu vznikl podnik Borosklo, sdružující 
více než 55 původních drobných skláren, a národní 
podnik Umělecké sklo. Spojením s borskými sklárna-
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mi v roce 1953 vznikl podnik Borské sklo. Od roku 
1974 se honosí jménem Crystalex, zjevně podle 
slavného krystalinu, jehož výrobou je jedinečný i ve 
světovém měřítku. Po revoluci se změnil na akciovou 
společnost a následně byl v roce 1997 privatizován. 
Důsledkem krize měl podnik na kahánku, nyní se zdá, 
že se již vylízal z nejhorších ran, a tak tradiční řemeslo  
z Boru snad jen tak nezmizí.
Pomalu se vracím do města. Míjím Kovovýrobnu 
Rachmannových, o níž jsem se zmínila již na začátku 
v souvislosti s první fabrikou rodiny Rachmannů.
Budovu, které se přezdívalo Werk II, vystavěli v 
roce 1941 Emil Teuber z Mimoně a Emil Hausmann. 
Ani tento objekt se nemůže pyšnit zcela čistým 
štítem, jeho cílem totiž bylo sloužit Wehrmach-
tu. Účel budovy je vepsán i v její tváři. Je to ukáz-
ková stavba Třetí říše – strohá fasáda, proporce  

a kamenné obklady jasně odkazují na povahu stavi-
telů. Po znárodnění se firma stala součástí Závodů 
průmyslové automatizace Nový Bor.
Jsem opět na náměstí a mé kroky vedou na druhou 
stranu města. Nachází se tam lesní hřbitov. Velmi 
krásný, může-li být nějaký hřbitov nazýván krásným. 
Je to tajuplné místo, křižované lesními cestičkami, s 
houštinami plnými hrobů. Místo vybízející k rozjí-
mání nejen svou atmosférou. Na konci hřbitova stojí 
památník hrdinů Rumburské vzpoury. Kousek dál, již 
za hřbitovní zdí, můžete sklopit zrak před dalším po-
mníčkem, který označuje místo, kde byli vzbouřenci 
popraveni. Kdo ví, co by bylo, kdyby se jim jejich 
úmysl vydařil. Odcházím zamlkle z místa posledního 
odpočinku a vcházím zpět do slunečného dne plné-
ho života.

Text a foto: Anna-Marie Neduhová

Nový BorIndustriál
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Werk II

Lesní 
hřbitov

Továrna naproti Crystalexu
Krásná neznámá u hřbitova
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V obýváku u Tulachů bylo na konci sedmdesátých let 
opět živo. Zkoušela zde skupina EXODUS, v níž se sešli 
Petr Foltýn (klávesy, oficiální kapelník), Milan Kudelka 
(kytara), Karel Bláha (basa), Petr Němeček (bicí) a zpě-
vačka Marcela Linhartová. „Se mnou však neměli šanci 
udělat přehrávky,“ vysvětlil Jiří Tulach, proč v EXODU-
SU přestal figurovat a šel vypomáhat na klávesy Skupi-
ně Jiřího Gabriela. EXODUS se později přejmenoval na 
DOMINO.
V osmdesátých letech založil skupinu GT System, kte-
rá má na kontě i pět nahrávek v rozhlase a dva video-
klipy v Československé televizi. Mimochodem nahrávky 
při psaní poslouchám a nejsou vůbec špatné. (Při psaní 
první části jsem měl puštěný záznam koncert Big Bandu 
CL s Leonou Machálkovou, který se odehrál v předvá-
nočním období v novoborském divadle.) Ve vrcholné 
podobě hrál GT System ve složení: Jiří Tulach (vedou-
cí), Josef Vilím (basa), Mirek Maněna (klávesy), Luboš 
Malý (kytara), Milan Suchý (bicí) a Adéla Dvořáková 
(zpěv, dnes Suchá). V polovině osmdesátých let se ka-
pela rozpadla a sešla se jen v roce 1987 o prázdninách 
v Doksech. To měly prázdniny profesionální soubory, 
do kterých členové postupně odešli. Milan Suchý hrál  

s doprovodnou kapelou Petry Černocké, Adéla Dvo-
řáková se našla v country kapele Kamion a sám Jiří 
Tulach se stal zvukařem v té době velmi populárních 
Fešáků. Krátkou dobu působil i jako technik u Petry 
Černocké. Pokoušel se rovněž o vlastní tvorbu – jeho 
skladba Žárlíš uspěla na Děčínské kotvě a hrála se  
v televizi i rádiu. 
Po revoluci GT System již v jiném obsazení dva roky 
fungoval jako profesionální kapela a hrál zejména  
v hotelech (Carioca na Václavském náměstí v Praze 
či Pupp v Karlových Varech). Vyzkoušel si rovněž an-
gažmá v Německu. Na fotkách z té doby jsem poznal 
Petra Šustu, o kterém Jiří Tulach prohlásil, že je to 
nejlepší rocker nejen na Českolipsku a o kytaře ví to-
lik jako málokdo.
Jiří Tulach si vyzkoušel i podnikání a založil stavební 
firmu (jak jinak: s názvem GT System). Rekonstruo-
val například dům, v němž v České Lípě sídlí Porst, 
hotel Hubertus ve Špindlerově Mlýně či Parkhotel 
v Novém Boru. 
Po odchodu do předčasného důchodu v roce 2000 
se vrátil k hudbě. Po Josefu Nečasovi převzal Big 
Band CL, ve kterém zpívala jeho žena a pro který 
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již několik let aranžoval. Aranžování mi ukázal i na 
závěr naší schůzky. „Chtěl bych ještě někdy dokončit 
knihu s pracovním názvem Kuchařka aranžování aneb 
S aranžováním mě baví svět.“

Jak pták až do oblak
vzlétnout a stále jen zpívat
chci mít vždycky co říct
nejen se dívat. 
(část textu Milady Tulachové z písně Má pouť)

Milan Bárta

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

Milada Tulachová (1943)
zpěv v orchestru Rytmus, v kapele Rudy Nerada 
či Petra Kouckého, Seveřance Míly Dočkala, 
Kyselých hroznech, v souboru Jiřího Gabriela, 
Admirálu a Big Bandu CL, textařka. 
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Máte zájem podílet se na změně komunální politiky ve Vašem regionu?
Patříte mezi podporovatele nově vzniklé konzervativní strany TOP 09?
Přidejte se k partě lidí, která chce něco změnit ve svém domovském městě!
Přijďte s námi diskutovat na veřejná setkání členů a příznivců (podrobnosti na webu)!

*V únoru byly založeny místní organizace působící v České Lípě, 
Novém Boru a Skalici u České Lípy. 
Zapojte se do jejich činnosti, ať už jako člen(ka) nebo podporovatel(ka)!

Pojďte s námi tvořit nový styl politiky bez politikaření!

ro-clipa@lib.top09.cz 
www.top09cl.cz 
RO TOP 09 Česká Lípa, 
P.O.BOX č. 24, Pošta 6,  
470 06  ČESKÁ LÍPA 6 

Václav Horáček
lídr kandidátky do poslanecké 
sněmovny za Liberecký kraj

TOP09_duben.indd   1 3/24/10   9:19:18 AM



Rozhovor:   Lukáš Kolíbal

Letos proběhne již jedenáctý ročník festivalů Re-
alBeat a Reggae Ethnic Session, jak se změnily od 
svých začátků? 
Za jedenáct se toho stalo opravdu hodně. Z původně 
miniaturní akce je dnes největší reggae festival v České 
republice, kde vystupují legendy tohoto žánru.

Co to znamená pro vísku, jako je Žízníkov, hostit 
světoznámý festival?
To je spíš otázka pro tamní obyvatele. Pevně doufáme, 
že pozitiva převládají a že jednou za rok dokážou to-
lerovat, že se o víkendu méně vyspí a v jejich obci se  
pohybuje větší počet lidí. Festival přináší obci celorepub-
likovou známost, příjmy do obecní kasy, stejně tak jako 
příjmy šikovnějším obyvatelům ze stánkového prodeje.

Co vás přivedlo k organizování tohoto festivalu?
Láska k této hudbě a shoda božích okolností. Spolupo-
řádám akce již deset let.

Loni došlo k propojení s festivalem RealBeat Sessi-
on. Jak byste to zhodnotil, bylo to úspěšné? A proč 
vlastně ke spojení došlo?
Týmy obou festivalů spolupracují už takřka pět let. 
Ke spojení festivalů došlo přirozenou cestou synergie  
a nadcházející ekonomická krize jen potvrdila fakt, že 
to byl dobrý nápad.
Je zbytečné si v tak malé zemi, kde je reggae pořád vní-
máno jako underground a média mu věnují minimum 
pozornosti, dělat navzájem konkurenci. O problémech 
nevím, vzali jsme to dobré z obou akcí a udělali z nich 
jednu velkou.

Na co se můžeme letos těšit?
Letos se v Žizníkově konečně splní dlouholetý sen mno-
ha z nás, co milujeme kořeny reggae a ska – koncert nám 
potvrdil sám Toots Hibbert & The Maytals! Legendární 

zpěvák, majitel Grammy a hlavně – jamajský národní hr-
dina, který ve svém hitu „Do they Reggay!“ dal v roce 
1968 jméno celému žánru! Zpěvák Frederick „Toots“ 
Hibbert je více než jen frontman The Maytals. Tenhle 
chlapík, výstižně přezdívaný „jamajský James Brown“, 
inspiroval během svojí letité kariéry dlouhý seznam 
umělců à la Bob Marley, Eric Clapton nebo Rolling Sto-
nes. I po šedesátce se na pódiu pohybuje s graciézní jis-
totou a energií pantera a jeho hlas neztratil nic na síle! 
Za pozornost taky stojí, že tento band je i po čtyřiceti 
letech stále akční a inovativní. Na desky si vedle jamajs-
kých veteránů zve i speciální hosty, jako jsou The Roots, 
Bootsy Collins, Keith Richards, Ben Harper, No Doubt, 
Gentleman nebo třeba Manu Chao.

Slyšela jsem, že chystáte nějaké koncerty pro ne-
dočkavé fanoušky.
Chystáme v Praze ještě dvě lahůdky – 30. března sicil-
ský hitmaker Alborosie, který se odstěhoval před lety na 
Jamajku, aby tamní realitu zažil na vlastní kůži. A v ne-
poslední řadě 5. května přijede jeden z nejprestižnějších 
německých soundystémů jménem Pow Pow Movement. 
Tito pánové vytvořili mnoho hitů, produkují špičkové 
jamajské umělce a v neposlední řadě právě s nimi začí-
nal slavný reggae zpěvák jménem Gentleman. Pow Pow 
hrají na festivalech pro tisíce lidí a do Čech přijedou 
úplně poprvé. Věřím, že party v jejich podání bude vel-
ký zážitek! Více informací najdete na našich stránkách 
www.reggaefestival.cz nebo www.reggaemusic.cz

Jak se vám jeví současná česká festivalová scéna? 
Jak se liší oproti jiným zemím? Co je dobré, a co  
české scéně chybí?
Festivalová scéna tu je rozhodně bohatá, v rámci reggae 
ale oproti Německu nebo Polsku pořád úplně miniatur-
ní a chybí jí impuls pro růst.

Reggae
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S organizátorem festivalu Reggae Ethnic Session Lukášem Kolíbalem si povídala Anna-Marie Neduhová.

Jamaičan ze Sicílie: AlborosieŽivá legenda:
Toots Hibbert



Rozhovor:   Lukáš Kolíbal

To má své nevýhody, například nezájem potenciálních 
sponzorů. Na druhou stranu výhodou je, že to není 
vyloženě masová záležitost a tak mají lidi k sobě blíž  
a domácí publikum umí vytvořit skvělou atmosféru. 
Mluvil jsem s mnoha zahraničními hudebníky, kteří jsou 
z Čech nadšení!

Jaký jiný festival byste nám doporučil?
Na poslední víkend v květnu připravujeme 10. ročník 
free festivalu Reggae Meeting, který dává více pro-
storu mladým začínajícím kapelám, ten bych vám ur-
čitě rád doporučil. A z ostatních třeba HipHop Kemp 
nebo Rock For Church(ill), který je pravidelně poslední 
víkend v srpnu ve Vroutku u Podbořan. Letos tam vy-
stoupí mj. Transglobal Underground, Stereo MCs nebo 
The Skatalites.

Vystupujete jako DJ a MC. Co vám přináší hraní 
pro lidi?
Hudba je pro mně radost a láska. Živé vystupování je 
motivací na sobě pracovat, možnost šířit mnoho skvělé 
hudby a rozšiřovat obzory kvalitní muziky.

Mimo jiné jste i moderátorem v rádiu. Kde si vás 
můžeme naladit?
Každé úterý od 21 do 23 hodin mám svůj pořad na 
pražském Expres Radiu, které si můžete naladit na 
frekvenci 90.3FM nebo online na www.expresradio.
cz. Případně doporučuji vaší pozornosti náš velký re-
ggae portál JahMusic.net, který najdete také na adrese  
www.reggaemusic.cz. Jsou tam informace o aktuálním 
dění, hudba ke stažení, původní rozhovory a mnohem víc.

Co jiného kromě reggae si rád poslechnete?
Miluji hudbu z celého světa – od Afriky přes Jižní Ame-
riku až k Pakistánu. Vyrůstal jsem na rocku, hiphopu  
i taneční hudbě, takže dnes nemám důvod se omezovat 
žánrem. Buď se mi to líbí, nebo ne.

Byl jste na Jamajce, jak se vám tam líbilo? 
Celá cesta byla obrovským zážitkem, který změnil můj 
pohled na život. V rámci hudby mi pomohl si pořádně 
uvědomit, z jakých reálií ta hudba vlastně pochází. Ras-
tafariáni mají daleko k českému pojetí hippies. Jamajka 
je země třetího světa, kde je obrovská chudoba a bojuje 
se tam o přežití. Reggae a dancehall jsou hlasem tam-
ních lidí, reflexí k aktuálnímu dění i nadějí, že se budou 
mít líp. Uvědomil jsem si tam, jak jsme v Evropě nesmír-
ně bohatí a jak si toho vůbec nevážíme.

Máte nějaký tajný sen?
V rámci festivalu bych rád, abychom měli do roku 2012 
dvojnásobnou návštěvnost a aby k nám jezdili lidi z celé 
střední Evropy. Díky tomu bychom mohli pozvat mno-
hem více zahraničních kapel, které tady třeba nejsou 
zatím příliš známé, ale jsou velmi kvalitní a stojí za to 
je vidět a hlavně slyšet. Mým osobním snem je více pro-
cestovat svět a taky, že si lidé celosvětově zvolí raději 
mír a vzájemnou spolupráci než boj, intriky a nenávist. 
Už je nejvyšší čas s tím něco dělat.

Děkuji za rozhovor.

Lukáš v akci (vpravo)

Naše tipy na duben:

pizzy:
se šunkou, žampióny a rajèaty                                   velká ?  28cm       123,-   
S mozzarelou, kuøecím masem, provonìná slaninou     velká ?  28cm      138,-
S prosciutem, mozzarelou a èerstvými žampióny    velká ?  28cm       139,-

tìstoviny 200g:
Tortelliny s omáèkou z gorgonzoly s hruškou a vlašskými oøechy              107,-
Fettuccine s houbovo-smetanovou omáèkou s trochou slaniny, zdobené cherry rajèáty                               114,-
Gnocchi  s omáèkou se 4 druhy sýra                          109,-

masové pokrmy:
200g    Vepøové dukátky     178,-
medailónky z vepøové panenky-jako dukáty na slanince s èabajkou-jako dukátky,s trochou piva pro lahodnou chu

150g    Restované kuøecí nudlièky na cibulce, podávané na listech salátu, zdobené cherry rajèátky a øeckými olivami    146,-

150g         Gurmánská bašta        159,-
tuto masovou smìs z hovìzí svíèkové, vepøové panenky, kuøecích jater, slaniny, èabajky a feferonky s divokým koøením doporuèujeme podávat v køupavém èesnekovém bochníku nebo s domácími bramboráèky
Objednávejte na tel.èísle: 487 825 152, objednávku vyøídíme do 90ti minut nejpozdìji - záleží na množství objednávek.  Za krabièku na pizzu, tìstoviny a saláty úètujeme v 8kè, dovozné 15,-.
V mìsíci dubnu za krabièky budeme úètovat 5kè, dovozné nad 500kè bude dovozné zdarma.
V obou provozovnách bedeme nabízet do 16.4. Velikonoèní speciality, jako jsou: nadívané kuøe, jehnìèí dobroty, králík na slaninì, peèená kachna...aj.

.............................

.... to je na duben asi vše. Na pøíští mìsíc již pøipravujeme Májové speciality vèetnì májového veselí.
Kdyby cokoliv, jsemna telefonu. 

Naše tipy na duben:

pizzy:
se šunkou, žampióny a rajèaty                                                 velká 28cm       123,-   
S mozzarelou, kuøecím masem, provonìná slaninou               velká  28cm      138,-
S prosciutem, mozzarelou a èerstvými žampióny                     velká  28cm      139,-

tìstoviny 200g:
Tortelliny s omáèkou z gorgonzoly s hruškou a vlašskými oøechy                     107,-
Fettuccine s houbovo-smetanovou omáèkou s trochou slaniny,
zdobené cherry rajèáty                                                                                       114,-
Gnocchi  s omáèkou se 4 druhy sýra                                                                 109,-

masové pokrmy:
200g    Vepøové dukátky                                                      178,-
medailónky z vepøové panenky - jako dukáty na slanince s èabajkou-jako 
dukátky,s trochou piva pro lahodnou chu

150g    Restované kuøecí nudlièky na cibulce
podávané na listech salátu, zdobené cherry rajèátky a øeckými olivami              146,-

150g         Gurmánská bašta                                                                      159,-
tuto masovou smìs z hovìzí svíèkové, vepøové panenky, kuøecích jater, slaniny, 
èabajky a feferonky s divokým koøením doporuèujeme podávat v køupavém 
èesnekovém bochníku nebo s domácími bramboráèky

Objednávejte na tel.èísle: 487 825 152, objednávku vyøídíme do 90ti minut 
nejpozdìji - záleží na množství objednávek.  Za krabièku na pizzu, tìstoviny a 
saláty úètujeme v 8kè, dovozné 15,-.
V mìsíci dubnu za krabièky budeme úètovat 5kè, dovozné nad 500kè bude 
dovozné zdarma.
V obou provozovnách bedeme nabízet do 16.4. Velikonoèní speciality, jako jsou: 
nadívané kuøe, jehnìèí dobroty, králík na slaninì, peèená kachna...aj.

.



Přivítejte jaro 
v českolipském 
Sportareálu! 
 

1.4. – 5.4. Velikonoční akce pro děti
Máte doma tvůrčí dítko? Jestliže ano, může ušetřit 15% z ceny vstupného do bazénu, 

pokud na recepci předloží:
obrázek s velikonoční tématikou, či jinou velikonoční relikvii v termínu od 1.4. – 5.4. 2010.

A vy rodiče, se můžete následně podívat na velikonoční výstavku Vašich dětí.

16.4. retro párty 
v plaveckém bazénu „Sportareál“. Tato párty se bude konat v pátek dne 16.4. 2010 od 19:30 – 22:30 hod. 

Vstupné 100,- Kč (klasické vstupné do bazénu bez navýšení).
Přijďte si zatančit a zaposlouchat se do hitů 80. a 90. let v příjemném prostředí 

pro relaxaci těla a ducha. Vstup v plavkách.

19. 4 – 20.4. Happy days  
Klientský servis měsíce dubna by nebyl kompletní, kdyby neobsahoval svou ,,vlajkovou loď“.

Happy days
Zaplaťte za 1,5 hodiny a plavte 3 hodiny.

26.4. – 30.4.  týden pro muže 
Vážení pánové, jistě jste si všimli až alarmující feminizace v dnešní době, 

ať se jedná o MDŽ, DEN MATEK a jiné dámské výhody.
nesmutněte, protože my víme, že i muži mají své dny.
týden pro muže v plaveckém bazénu ve „sportareálu“. 

Přijďte tedy využít 15% finanční zvýhodnění.   

Více naleznete na www.sportlipa.cz

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

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

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

PeRManenTky

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

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

ROZPIs: 

Pondělí
Úterý

Středa

Čtvrtek 

Pátek
Sobota

Neděle

9:00 - 13:00 

Ženy

Muži

Muži

Ženy

Muži

Ženy

Muži

14:00 - 21:30 

Ženy

Muži

Společná

Ženy

Muži

Společná

Společná

SportCL_Zari.indd   1 3/22/10   2:34:16 PM

c e s t o v n í  ka n c e l á ř

www.svobodna-cesta.cz

Objevte s námi svět! Objevte kouzlo Svobody!

 www.svobodna-cesta.cz

 

USA 
Západ USA a národní parky

Navštivte to nejlepší z Kalifornie, Nevady 
a Arizony!
Nabízíme prohlídky takových míst, jako je 
Los Angeles, Grand Canyon, Monument Valley, 
Las Vegas, Údolí smrti, San Francisco,
Beverly Hills, Hollywood, San Diego, 
Monterey, ale také 1 DEN v MEXIKU!

RAKOUSKO, MAĎARSKO – PERLY NA DUNAJI: VÍDEŇ-BUDAPEŠŤ 4-denní autokarový zájezd
Vídeň – zámek Schönbrunn, Hundertwasserovy domy, prohlídka města Hrad -Příkopy-náměstí s dómem sv.Štěpána-Opera.
BUdAPeŠTI  – prohlídka centra – Parlament-Opera - Královský zámek-kostel sv.Matěje-Rybářská bašta….
Termín: 30.4.2010, cena: 2 990 Kč, ubytování: hotel ***, strava: snídaně

2 termíny: od 14.5.2010

50 990 Kč
doprava, ubytování: motel,
průvodce CK Svobodná cesta.

SC_prosinec2.indd   1 3/23/10   2:20:22 PM



Květen 2009

Kino Crystal
15:30 Velké podmořské dobrodružství  3D
17:30 Ženy v pokušení
20:00 Ženy v pokušení
Libertin
19:00 Energie – klíč ke zdraví 
Techniky odblokování a práce s vlastní energií, 
přednáší Jaromír Mothejzík, vstupné 50 Kč
Miss Libertin – Jiráskovo divadlo
16:00 – 18:00 soutěž o titul MISS 
a vystoupení zájmových útvarů DDM Libertin. 
Muzeum – Maštálkova výstavní síň
16:30 Vernisáž – Slavnosti a zábavy 
Českolipských
Kino Nový Bor
17:30 Nějak se to komplikuje
20:00 Fish tank   P 100
Muzeum Eduarda Helda v Zákupech
8:00 – 16:00 „Namaluj si svou kraslici 
a velikonočního zajíčka“
Polepování či malování papírových kraslic 
(30 Kč/kus), pro školní mládež i rodiče

Kino Crystal
15:30 Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů   3D
17:30 Ženy v pokušení
20:00 Ženy v pokušení
Hrad Lipý
10:00 Pašijové hry a velikonoční jarmark
Průvod městem se začátkem v zahradě 
Vlastivědného muzea, dětské pěvecké sbory, 
vystoupení kejklířů Wagabundus collective, 
koncert skupiny Řemdih. 
15:00 Pašijové hry. 
Vstupné 20 Kč děti a 60 Kč dospělí
Libertin – Otevřená sobota v Libertinu
9:00 – 12:00 Počítačový klub, cena 10 Kč
9:00 – 12:00 Otevřená keramická dílna, 
poplatek 10 Kč + platba za materiál a výpal
9:00 – 12:00 Otevřený teraristický koutek
9:00 – 12 :00 Velikonoční dílničky
zdobení květináčů – decoupage – ubrousky 
s velikonočními motivy, 20 Kč/ks
Progres
19:00 The Roads
Křest alba The Witness
Kino Nový Bor
17:30 Kniha přežití
20:00 Nějak se to komplikuje
Divadlo Nový Bor
10:00 O Červené karkulce
Pohádka plná překvapení. 
Hrají: Jarmil Škvrna a Karel Zima
Divadlo z Praku, vstupné 50 Kč

2.4. Pátek
Kino Crystal
15:30 Velké podmořské dobrodružství  3D
17:30 Ženy v pokušení
20:00 Ženy v pokušení
Libertin – Velikonoce v Libertinu
10:00 – 15:00 Pletení pomlázek 
– vlastní proutky s sebou, zdarma
Výroba velikonoční dekorace z proutků 
– vlastní proutky s sebou, 10 Kč/ks
Přírodní barvení vajíček (cibulové slupky, 
červená řepa, kopřivy, káva, kmín...) 
– vlastní vajíčka s sebou – bílá vajíčka, 
aby barvy dobře chytly, zdarma
Výroba velikonočních přáníček, 
velikonoční omalovánky, vystřihovánky, 
květiny z papíru – vstupné 10 Kč
Progres
19:00 Rattle Bucket & Flattus
Koncert – metal, rock
Kino Nový Bor
17:30 Kniha přežití
20:00 Nějak se to komplikuje
Muzeum Eduarda Helda v Zákupech 
8:00 – 16:00 „Namaluj si svou kraslici 
a velikonočního zajíčka“
Polepování či malování papírových kraslic 
(30 Kč/kus), pro školní mládež i rodiče

Jiráskovo divadlo
19:30 Jiří Schmitzer
Známý herec Jiří Schmitzer se svými písničkový-
mi recitály, které bývají beznadějně vyprodané.
Vstupné 230 Kč
Kino Crystal
17:30 Ženy v pokušení
20:00 Smrt čeká všude
Libertin
17:00 Kurz AJ pro začátečníky a „věčné“ 
začátečníky
První informační schůzka. Nově vyvinutá výu-
ková metoda. První týden výuka zdarma! 
Info: fili.sena@seznam.cz, tel. 775 685 509
Muzeum – velká klubovna
15:30 – 18:00 Historicko-antropologický 
seminář 2010
vzdělávací projekt VMG, určený pro střední, 
vyšší školy, pedagogy  i veřejnost

 Archeologie doby železné 
 Medievální a postmedievální archeologie 

se zaměřením na region  severních Čech 
a Pojizeří II 

 Československo v rozdělené Evropě 
1945 – 1960 

 Lidová výtvarná kultura
Knihovna
17:00 Sklářští obchodníci versus řemeslníci 
v Kamenickém Šenově 
MgA. Václav Frömmel. Setkání a beseda 
s osobností, která se kromě jiného věnuje 
regionální historii z pohledu sklářství. 
Cyklus „Regionální autoři se představují“              
Kino Nový Bor
17:30 Půlnoční polibek
20:00 Pouta   /FK/

Kulturní přehled Českolipska

1.4. Čtvrtek 3.4. Sobota 6.4. Úterý

Duben 2010

7.4. Středa
Kino Crystal
17:30 Ženy v pokušení
20:00 Zahraj to znovu, Same   /Projekt 100/
Tao čajovna
20.00 Sedm duchovních principů jógy 
(podle Depaka Chopry), vstup 50 Kč. 
Libertin
16:30 Beseda s  K-centrem Česká Lípa 
organizace, která pomáhá drogově závislým. 
8:30 Matematická olympiáda
kategorie Z6, Z7, Z8, Gymnázium Česká Lípa
Muzeum – Ambit
17:00 Vernisáž – Vzpomínky na Afriku
RNDr. František Pelc
Kino Nový Bor
17:30 Půlnoční polibek
20:00 Půlnoční polibek
Divadlo Nový Bor
19:00 Don Quijote de la Ancha
Svérázné zpracování osudů Dona Quijota. 
V hlavní roli světový chůdoherec 
Lenoire Montain. Divadlo Klaunika Brno
Režijní vedení: Boleslav Polívka.
Vstupné 120 KčKino Crystal

17:30 Ženy v pokušení
20:00 Sud prachu    /FK/

5.4. Pondělí

Kino Crystal
15:30 Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů   3D
17:30 Ženy v pokušení
20:00 Ženy v pokušení
Navrátilův sál – Nový Bor
14:00 Setkání s lidovkou a evergreenem
Vratislav Bretšnajdr
hraje k tanci a poslechu
Vstupné 50 Kč
Kino Nový Bor
15:30 Nějak se to komplikuje
17:30 Kniha přežití

www.i-lipa.cz

4.4. Neděle



Kino Crystal
15:30 Jak vycvičit draka   3D
17:30 Jak vycvičit draka   3D
20:00 Doktor od Jezera hrochů
Muzeum - velká klubovna
15:30 – 18:00 Historicko-antropologický 
seminář 2010
vzdělávací projekt VMG, určený pro střední, 
vyšší školy, pedagogy  i veřejnost
• Archeologie doby železné 
• Medievální a postmedievální archeologie se 
zaměřením na region  severních Čech 
a Pojizeří II 
• Československo v rozdělené Evropě 
1945 – 1960 
• Lidová výtvarná kultura
Kino Nový Bor
17:30 Ženy v pokušení
20:00 Zahraj to znovu, Same   P 100

8.4. Čtvrtek 10.4. Sobota 15.4. Čtvrtek
=>>>
ŠUM
9:00 – 14:00 Keramická dílna pro dospělé
Cena za pololetí 600 Kč + materiál, 
jednorázově 150 Kč + materiál 
(studenti do 26 let 75 Kč + materiál)
14:00 – 17:00 Indické polštáře, 
aneb malování na hedvábí a textil
Cena hedvábí: 450 Kč/ mládež do 26 let 250 Kč; 
cena plátna: 350 Kč/ do 26 let 200 Kč
Nutné přihlášky předem s udáním materiálu
info: glaserova@centrum.cz, tel.: 603 740 71
Kino Nový Bor
15:30  Alvin a Chipmunkové 2
17:30 Ženy v pokušení
20:00 Ženy v pokušení

11.4. Neděle
Kino Crystal
15:30 Jak vycvičit draka   3D
17:30 Jak vycvičit draka   3D
20:00 Doktor od Jezera hrochů
Kino Nový Bor
15:30 Alvin a Chipmunkové 2
17:30 Ženy v pokušení

Kino Crystal
15:30 Jak vycvičit draka   3D
17:30 Jak vycvičit draka   3D
20:00 Doktor od Jezera hrochů
Tao čajovna
20.30: NVHÚ Mára @ Křoví, vstup zdarma. 
Muzeum – Galerie
17:00 Vernisáž – Májové inspirace
Muzeum – Galerie Jídelna
17:00 Vernisáž – Ateliér skla ak.mal. Ilji Bílka
Muzeum Eduarda Helda v Zákupech 
Expedice ANDY – promítání autorského 
filmu z expedice spojené s besedou s horolezci. 
Doprovodná výstavka fotografií Ing. Svítka 
17:30 – 18:30 ochutnávka a prodej čajů 
a keramiky firmy Natura Valdemar Grešík 
19:00 promítání filmů a fotografií z expedice
Po promítání (cca 21:00) beseda s horolezci.
Kino Nový Bor
15:30 Alvin a Chipmunkové 2
17:30 Ženy v pokušení
20:00 Ženy v pokušení
Divadlo Nový Bor
19:00 Skála smrti
Premiéra pověsti v podání NOPOĎ. 
Režie: Štěpán Kňákal, vstupné 70 Kč

12.4. Pondělí
Kino Crystal 
17:30 Kniha přežití
20:00 Bratři       /ART/

13.4. Úterý 
Kino Crystal
17:30 Kniha přežití
20:00 Milý Johne      
Libertin
8:30 Biologická olympiáda kategorie C, 
Gymnázium Česká Lípa, inf. F. Skalický 
Knihovna
17:00 Historie  rybníkářství  na  Českolipsku
Cyklus: „Technické památky Českolipska“ 
přednáší Mgr. Miroslav Kolka
Vinotéka v Zámecké
17:00 Vinařství Bronislav Vajbar, Rakvice
Vstupné: 150 Kč  v ceně degustace
Muzeum – velká klubovna
15:30 – 18:00 Historicko-antropologický 
seminář 2010
• Archeologie doby železné 
• Medievální a postmedievální archeologie se 
zaměřením na region  severních Čech a Pojizeří II 
• Československo v rozdělené Evropě 1945 – 1960 
• Lidová výtvarná kultura
Kino Nový Bor
17:30 Ženy v pokušení
20:00 Osadné    /ART/

Kino Crystal
15:30 Dešťová víla
17:30 Souboj titánů    3D
20:00 Souboj titánů    3D
Tao čajovna
16:00 Pásmo pohádek, autorské loutkové 
divadlo Báry Plačkové, vstup zdarma. 
Libertin 
19:00 Náš horoskop 
přednáší Antonín Baudyš jr., vstupné 50 Kč 
ZUŠ – Velký sál KD Crystal
17:00 Jarní koncert
Navrátilův sál – Nový Bor
18:00 Než přijel 1. vlak
141. výročí České Severní dráhy
PhDr. Vladislav Jindra, vstupné 45 Kč 
Kino Nový Bor
17:30 Vlkodlak
20:00 Vlkodlak

16.4. Pátek
Kino Crystal
15:30 Dešťová víla
17:30 Souboj titánů    3D
20:00 Souboj titánů    3D
Libertin  
14:00  „Jsme chytrý kluci a holky“!
Vědomostní soutěž pro děti (6  - 18 let) 
Progres
20:00 The Slots
Koncert – indie rock
Kino Nový Bor
17:30 Vlkodlak
20:00 Vlkodlak

17.4. Sobota
KD Crystal 
13:00 Regionální kolo Festivalu tanečního mládí
Postupová soutěž v předtančení dětí, juniorů 
a mládeže pro Liberecký a Ústecký kraj.
– výběr na Mistrovství ČR v předtančení.
Pořadatelem je Taneční škola Duha o. p. s. ČL
 Jiráskovo divadlo 
15:00 Začarovaná flétna
Pomozte víle vysvobodit začarovanou flétnu ze 
zajetí zlé čarodějnice! Vstup zdarma
Kino Crystal
15:30 Dešťová víla
17:30 Souboj titánů    3D
20:00 Souboj titánů    3D
Libertin
9:00 – 12:00 Otevřená keramická dílna pro 
veřejnost, poplatek 10 Kč + platba za materiál 
Progres
10:00 Workshop meotarové projekce
Kino Nový Bor
15:30 Skřítek Rolli
17:30 Vlkodlak
20:00 Vlkodlak
Divadlo Nový Bor
18:00 Camella
Výroční koncert
Vstupné dobrovolné

9.4. Pátek

10.4. Sobota 
Kino Crystal
15:30 Jak vycvičit draka   3D
17:30 Jak vycvičit draka   3D
20:00 Doktor od Jezera hrochů
Libertin
10:00 Jarní šachový turnaj žáků do 15 let
prezence 9:45, inf. M. Vasmanská
10:00 – 12:00 Setkání pěstounských rodin 
ve spolupráci s odborem soc, věcí MěÚ Č. Lípa
Progres
19:00 III. (REC)idivisté: Bad Filming
Přehlídka amatérského filmu
=>>>

14.4. Středa
Kino Crystal
17:30 Kniha přežití
20:00 Milý Johne 
Kino Nový Bor
17:30 Ženy v pokušení
20:00 Ženy v pokušení
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Kino Crystal
15:30 Dešťová víla
17:30 Souboj titánů    3D
20:00 Souboj titánů    3D
Progres
10:00 Workshop meotarové projekce
Kino Nový Bor
15:30 Skřítek Rolli
17:30 Vlkodlak

25.4. Neděle
Jiráskovo divadlo
8:30 a 10:00 Když jde kůzle otevřít
Představení pro školy. Vstupné 40 Kč
Kino Crystal
15:30 Velké podmořské  dobrodružství     3D
17:00 Avatar    3D
20:00 Vlkodlak
Knihovna – pobočka Špičák
9:30 Dárek pro maminku – výtvarná dílna 
Knihovna
16:15 O zlaté lilii – loutkové divadlo
Českolipská pověst v podání městské knihovny.
Muzeum – velká klubovna
15:30 – 18:00 Historicko-antropologický 
seminář 2010
• Archeologie doby železné 
• Medievální a postmedievální archeologie se 
zaměřením na region  severních Čech a Pojizeří II 
• Československo v rozdělené Evropě 1945–1960 
• Lidová výtvarná kultura
Ekoporadna Orsej
9:00 – 15:00  Den Země 
Den Země tentokrát na téma „Příroda světa“. 
Prostory muzea, galerie a klášterních zahrad. 
Libertin – Škroupovo náměstí
Den Země
dopoledne pro ZŠ a MŠ, odpoledne pro veřejnost
15:00 Den Země 
promítání filmů oceněných na EKOFILMU 
(Bhútán – hledání štěstí, Home).
Kino Nový Bor
15:30 Percy Jackson: Zloděj blesku
17:30 Percy Jackson: Zloděj blesku
20:00 Prokletý ostrov

Kino Crystal
15:30 Cesta na Měsíc  3D
17:00 Avatar    3
20:00 Prokletý ostrov
Kino Nový Bor
15:30 Jak vycvičit draka
17:30 Percy Jackson: Zloděj blesku
20:00 Prokletý ostrov

23.4. Pátek
Kino Crystal
15:30 Velké podmořské  dobrodružství     3D
17:00 Avatar    3D
20:00 Vlkodlak
Progres 
19:00 Sunflower Caravan & Vees
Koncert – indie rock‘n‘roll
Kino Nový Bor
15:30 Percy Jackson: Zloděj blesku
17:30 Percy Jackson: Zloděj blesku
20:00 Prokletý ostrov

18.4. Neděle 22.4. Čtvrtek

19.4. Pondělí
Kino Crystal
15:00 Souboj titánů     3D
17:30 Nine
20:00 Katka        /FK/

20.4. Úterý
Kino Crystal
17:30 Nine
20:00 Souboj titánů     3D
Knihovna
17:00 Za temným sluncem do říše středu 
– o nedávné výpravě za zatměním do Číny
Zeměpisně-astronomické téma představí  
RNDr. Stanislav Daniš, PhD., pedagog UK 
Muzeum – velká klubovna
15:30 – 18:00 Historicko-antropologický 
seminář 2010
• Archeologie doby železné 
• Medievální a postmedievální archeologie se 
zaměřením na region  severních Čech a Pojizeří II 
• Československo v rozdělené Evropě 1945–1960 
• Lidová výtvarná kultura
Městské divadlo Nový Bor
19:00 Jakeovy ženy
Komedie o jednom muži a šesti ženách. 
Hrají: Zbyšek Pantůček, Adéla Gondíková
Divadelní společnost Háta. Vstupné 220 Kč
Kino Nový Bor
17:00 Avatar
20:00 Carmen    /FK/

21.4. Středa
Kino Crystal
15:00 Doktor od Jezera hrochů   /pro seniory/
17:30 Nine
20:00 Souboj titánů     3D
Tao čajovna
20.00: Jednota protikladů při cvičení jógy, vstup 
50 Kč. 
Libertin
20:00 Jóga – Jednota protikladů
Beseda v Tao čajovně, ukázka klasických proti-
kladů při cvičení jógy, info: 777 882 332
Kino Nový Bor
17:00 Avatar
20:00 Avatar
Navrátilův sál – Nový Bor
19:00 Oskar Petr a Jiří Vopava
Člen skupiny Marsyas vystoupí s J. Vopavou, 
hráčem na housle a mandolínu.
Hudební sklepy, vstupné 90 Kč

24.4. Sobota
Kino Crystal
15:30 Cesta na Měsíc  3D
17:00 Avatar    3D
20:00 Prokletý ostrov
Kulturní dům Crystal
20:30 Divokej Bill – tour Mlsná
Vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč
Libertin
10:00 – 13:00 Pletení ošatek ze sena, cena 10 Kč
Kino Nový  Bor
15:30 Jak vycvičit draka
17:30 Percy Jackson: Zloděj blesku
20:00 Prokletý ostrov

26.4. Pondělí
Kino Crystal
17:30 Mamas & Papas
20:00 Květ pouště    /ART/

Jiráskovo divadlo
20:00 Eva Pilarová
Legendární zpěvačka s mimořádným hlasem.
Večer moderují Aleš Cibulka a Michal Jagelka.
Vstupné 250 Kč
Kino Crystal
17:30 Mamas & Papas
20:00 Mamas & Papas
Knihovna
17:00 Vývoj  a  krása  paličkované  krajky
Přednáší a předvádí krajkářka Milena Juřicová, 
Libertin
16:00 Povídání o Thajsku 
Beseda s J. Mimrovou o její návštěvě Thajska
Muzeum – velká klubovna
15:30 – 18:00 Historicko-antropologický 
seminář 2010
vzdělávací projekt VMG, určený pro střední  
a vyšší školy, pedagogy  i veřejnost
• Archeologie doby železné 
• Medievální a postmedievální archeologie se 
zaměřením na region  severních Čech a Pojizeří II 
• Československo v rozdělené Evropě 1945–1960 
• Lidová výtvarná kultura
Kino Nový Bor
15:30 Jak vycvičit draka
17:30 Lítám v tom
20:00 Živý mrtvý  /FK/

28.4. Středa
Kino Crystal
17:30 Mamas & Papas
20:00 Mamas & Papas
Libertin
8:30  Biologická olympiáda 
kategorie D, Gymnázium Česká Lípa
Kino Nový Bor
15:30 Jak vycvičit draka
17:30 Lítám v tom
20:00 Lítám v tom

27.4. Úterý



Kulturní dům Crystal
19:00 Koncert Honzy a Františka Nedvědů
Vstupné od 250 Kč
Kino Crystal
17:30 Alenka v říši divů  3D
20:00 Iron Man 2
Knihovna
16:00 Máme rádi zvířata aneb chovatelská 
poradna. Tentokrát: koně  
(ve spolupráci s o.s. Minifarma Sloup)
ŠUM
15:30 – 18:30 Keramická mozaika – květináče 
Cena: 350 Kč, děti a mládež do 26 let 200 Kč, 
v ceně veškerý materiál a spárování 
(Dodělání: 6.5., 15:30 – 16:30)
Kino Nový Bor
17:30 Nine
20:00 Morganovi

29.4. Čtvrtek VýstaVy
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě:

Ambit – hlavní výstavní prostor
7. 4. – 25. 4.  
Ochrana přírody a krajiny v České republice 
Zdeněk Patzelt a kol.
8. 4. – 30. 5.  
Vzpomínky na Afriku
RNDr. František Pelc              
Vernisáž 7. 4. od 17:00 

Maštálkova výstavní síň
2. 4. – 13. 6.   
Slavnosti a zábavy českolipských                                                
Vernisáž – 1. 4. v 16:30

Galerie 
9. 4. – 9. 5.
Májové inspirace                                                                                            
Výstava umělců inspirovaných básní Máj.
Vernisáž – 9. 4. v 17:00

Galerie Jídelna
9. 4. – 9. 5.    
Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem                                   
Atelier skla ak. mal. Ilja Bílek                               
Vernisáž – 9. 4. v 17:00  

ZUŠ
Po celý měsíc: Výstava výtvarných prací žáků 
ateliéru pí. Aleny Skokanové.

Městské divadlo Nový Bor
LÝDIE HLADÍKOVÁ – obrazy
VLADIMÍRA ZBORNÍKOVÁ a PAVEL KLÍMA 
– keramika

Kino Nový Bor  – foyer
Ilona Rohová (Jiříčková):  USA mým okem
Forografie parků západní části USA

Libertin
7.4. – 5.5. 2010  Kurz jógy
Každou středu od 16:00, info: 777 882 332

ŠUM
Každý čtvrtek otevřená keramická dílna 
15:00 – 19:00, cena 20,-Kč + materiál a výpal

1. 4. budou otevřeny pobočky vlastivědného 
muzea a galerie:

Vísecká rychta 
expozice lidového bydlení, umění a architektury
Vstupné: plné 40 Kč, zvýhodněné 20 Kč, 
rodinné 90 Kč
Otvírací doba: sobota – neděle + státní svátky 
9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00

Památník K. H. Máchy 
Expozicí rybářství a rybníkářství na Českolipsku 
Vstupné: 30 Kč, zvýhodněné 15 Kč, rodinné 
65 Kč
Otvírací doba: sobota – neděle + státní svátky 
9:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00
Otvírací doba v hlavní budově: středa – neděle 
9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
Vstupné do muzea s prohlídkou galerie: 
plné 50 Kč, zvýhodněné 25 Kč, rodinné 110 Kč
Samostatné vstupné do galerie: 15 Kč
První středa v měsíci – vstup do muzea zdarma!

PŘEHLED LETNÍCH TÁBORŮ 
NA ROK 2010

1. 7. – 10. 7. Bělá pod Pradědem 
sportovní: cykloturistika, horolezectví, turistika
• pro děti od 10 do 14 let
• plná penze, ubytování v turistické chatě 
• každý musí mít vlastní horské kolo a přilbu
Info: F. Skalický cena: 3950 Kč

4. 7. – 17. 7. Heřmanice v Podještědí 
všeobecný s kolem: rekr. cyklistika, výlety do 
okolí, celotáborová hra, soutěže, táboráky, hry
• pro děti od 9  do 15 let
• plná penze, ubytování v chatkách
•  s sebou nutné vlastní kolo a přilbu
Info: Š. Pechová  cena: 3600 Kč

17. 7. – 31. 7. Samopše u Sázavy 
všeobecný + vodní sporty: vodácký výcvik 
a výlety po řece, celotáborová hra, 
sportování, koupání a táboráky
• pro děti od 8 do 14 let
• plná penze, ubytování v chatkách
Info: M. Vasmanská

 1. 8. – 14. 8. Chřibská – Krásné Pole 
všeobecný: celotáborová hra, soutěže, sportová-
ní, tvořivé činnosti, dobrodružství, výlety    
• pro děti od 5 do 17 let
• plná penze, ubytování v chatkách
Info: J. Mimrová cena: 3700 Kč

14. 8. – 21. 8. Proseč pod Ještědem 
výtvarně turistický: kreslení a malování v přírodě, 
hry, turistika, výlety do okolí, soutěže
• pro děti od 6 do 14 let
• plná penze, ubytování na turistické ubytovně  
Informace Z. Kroupová

20. 8. – 29. 8. Port Grimaud (Francie)                              
hry, sport, koupání, výlety do okolí
• pro děti od 10 let děti od 15 let 
• plná penze, ubytování v mobil homech 
• pro 5 osob, WC, sprcha, venkovní sezení, 
doprava autobusem.  Info: J. Mimrová
cena:  9040 Kč děti od 10 let
 9540 Kč děti od 15 let

21. 8. – 29. 8. Pec pod Sněžkou
všeobecný: soutěže, sportování, výlety do okolí, 
Krakonoš hledá superstar, karneval
• pro děti od 8 do 13 let
• plná penze, ubytování v horské chalupě 
Info: V. Rusínková

23. 8. – 27. 8. Příměstský horolezecký tábor                        
sportovní lezení a cyklistické výlety na zajímavá 
místa v okolí ČL 
• v ceně obědy + tech. materiál
• pro děti od 10 do 15 let, 
8:00–16:00, info: F. Skalický cena: 600 Kč/týden

Příměstské tábory – pro děti z 1. stupně ZŠ. 
Hry v klubovně, vzdělávací hry na PC, míčové 
• hry, výtvarná a pracovní činnost, 
libertinský zookoutek, otevřený klub Spirála, 
vycházky do přírody, celodenní výlet. 
• v ceně jsou zahrnuty obědy, materiál na 
činnost, jízdné a vstupné na výlety. 
8:00–15:00, info: rusinkova@libertin.cz 
500 Kč/týden
Termíny: po celé prázdniny...

DDM lIBertIn

Kino Crystal
15:30 Alvin a Chipmunkové 2
17:30 Alenka v říši divů  3D
20:00 Iron Man 2
Libertin
16:00 – 20:00 Pálení čarodějnic na hradě Lipý
16:00 Sraz čarodějnic a čarodějů před Libertinem
Stavění ohně, výroba čarodějnice, 
pálení čarodějnice, ekologická dílnička, 
výtvarná dílna, keramika, soutěže pro děti, 
možnost zakoupení občerstvení a opečení 
buřtíka, živá muzika... 
vstupné dobrovolné, inf. V. Rusínková
Kino Nový Bor
17:30 Nine
20:00 Morganovi
Horní Police – sál Na kovárně
20:00 Slet čarodějů a čarodějnic
Hraje skupina Lords oldtime rock. 
Ve 3:30 bude přistaven autobus do České Lípy.

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

30.4. Pátek

Kulturní přehled Českolipska Duben 2010

Zajímavosti

www.i-lipa.cz
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Může si to dovolit 
opravdu každý!

Inzerujte v měsíčníku Lípa!

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

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

Kontakt: inzerce@prodeus.cz, tel.: 487 523 931, www.i-lipa.cz
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Hudební echa Filmové okénko
Prokletý ostrov    
hriller – USA, 2010, 137 min
režie: Martin Scorsese
Jsou tvůrci, na jejichž snímky se zkrátka chodit musí. Na-
příklad u režiséra legendárních snímků Taxikář, Zuřící býk 
či Mafiáni a držitele Oscara za režii Skryté identity je to 
nutnost. Ve zmíněných filmech kdysi exceloval Scorseseho 
dvorní herec Robert de Niro. Ve 21. století ho nahradil 
Leonardo DiCaprio, který v „Martyho“ snímcích zraje 
jako víno. Příběh je zasazen do USA 50. let a „Leo“ v něm 
ztvárňuje detektiva, válečného veterána, kterému zesnu-
la manželka a s jehož duševním zdravím to není úplně 
v pořádku. Pátrání ho přivede do ostrovní psychiatrické 
léčebny, v níž se s pacienty nezachází zrovna podle Hip-
pokratovy přísahy, a zkušený detektiv rychle pochopí, že 
za tajemným zmizením ženy z cely musí něco vězet. Režie, 
herecké výkony, kamera, hudba, to vše vás chytne, vcucne 
a vyplivne v hypnotickém stavu. Kamarádka prý týden ne-
mohla dobře spát. 

Nine 
Rob Marshall
S příchodem jara máme všichni nutkání ke zpěvu a nejno-
vější muzikál z dílny Roba Marshalla, tvůrce oblíbeného 
Chicaga, nám jistě procvičí hlasivky. Film je zasazen do 
italských Benátek, kde se režisér Guido Contini (Daniel 
Day Lewis) snaží dotočit svůj snímek, avšak bezvýsledně. 
Nedostatek umělecké inspirace a hlavně devítka žen, která 
mu neustále kříží cestu, je paradoxně zdrojem velkolepých 
vizuálních scén plných tance, zpěvu a barev. Všech devět 
žen se řadí mezi elitní herecké celebrity: Nicole Kidman, 
Penélope Cruz, Sofia Loren, Kate Hudson, Judy Dench,   
Marion Cotillard, a takto bych mohl pokračovat. Je na 
místě dodat, že film je jakousi poctou Felliniho snímku 8  
a 1/2 a pohledem do umělcovy duše.

Půlnoční polibek 
romantický / komedie – USA, 2007, 90 min 
 režie: Alex Holdridge
Pokud máte chuť na netradiční filmovou podívanou, ame-
rická nezávislá produkce vám tuto možnost již desítky 
let nabízí. Černobílá romantická komedie je ódou na Los 
Angeles a dá vzpomenout na newyorskou trilogii Woo-
dyho Allena, především na jedinečný Manhattan. I zde 
se americké město stává nevšedně krásnou kulisou pro 
sblížení dvou výstředních samotářů, kteří se 31. prosince 
poznají skrze seznamku a během silvestrovského veče-
ra v sobě najdou zalíbení. Nesmírně komická, chaotická  
a dojemná procházka ulicemi L. A., při níž se budete ba-
vit upřímností, černým humorem a hlavně nijak kýčovitě 
pojatou láskou.

Jak vycvičit draka 3D 
animovaný – USA, 2010, 97 min 
režie: Dean DeBlois, Chris Sanders
Animovaný snímek z produkce Dreamworks (Shrek, Kung 
Fu Panda) a od tvůrců vtipného Lilo & Stitch svým tema-
tickým vyzněním navazuje na známý Avatar. Pro dětské 
diváky je však zasazen do země Vikingů a druhou stranou 
konfliktu jsou zde draci. Očima dětského hrdiny nahlíží-
me do života draků, kteří navenek budí děs a hrůzu, avšak 
pouze neschopnost dospěláků vcítit se do dračí mentality 
vede oba světy ke střetu, v němž je bohužel na spadnu-
tí vítězství lidí. Přátelství dětského hrdiny a bezzubého 
dráčka je plné legrace a dětské fantazie. Animace sice ni-
jak nevybočuje z již zavedené řady, ale morální poselství 
by mělo obohatit děcko i jeho rodiče.

16 Doporučuje: Jiří GottlieberDoporučuje: Anna-Marie Neduhová

Peter Fox
 Stadtaffe
Label: Moon Records, 2008

Energií nabitý koktejl z Berlína, za kterým stojí 
ostřílený opičák Peter Fox (alias Pierre Baigor-
ry, člen skupiny Seeed) nadchne nejen fanoušky 
hiphopu. Nadupané písně se skvělými texty jistě 
ocení každý němčiny znalý člověk. A kdo nerozumí, 
nechá se unášet divokými rytmy městské džungle. 
Výborné zpěvy provibrované alternativními ethno-
hiphopovými rytmy rozproudí krev, než se stačíte 
nadechnout, pokud vás smog opičího města neza-
dusí. Drzé hlášky naštěkané do prázdna vás nene-
chají v klidu. Album protřelého lišáka v sobě mísí 
všechny kvality současné berlínské scény, ovšem 
podané trochu jinak, trochu zostra. Punc doko-
nalosti opičímu chaosu dodává německý filmový 
orchestr Babelsberg, který rytmy přenáší do jiných 
rovin. Vždyť to tu všechno smrdí a starý dobrý lišák 
Fox vám jasně řekne proč. Na to vemte jed. Tento 
kousek je prostě GUT. 

Žánry: dancehall, hip-hop

Gorillaz  
 Plastic Beach
Label: Parlophone/Virgin, 2010

Nejúspěšnější virtuální skupina vydala po delší 
době nové album. Loutkáři Damon Albarn a Jamie 
Hewlett vedli i tentokrát své imaginární kamarády 
po dobrých cestách a dosáhli tak kýženého cíle  
– vydat zase jednou album, které si zaslouží být 
platinové, jako už tolikrát předtím. Je vždycky dob-
ré, pokud kapela, která již dosáhla vrcholu, dokáže 
jít ještě dál. A to se v tomto případě opravdu stalo. 
Staří Gorillaz byli fajn... ale tohle album je tak vy-
mazlené, že si jej poslechnu ještě mnohokrát, než 
se nabažím všech jejich nápadů, jemných nuancí 
a skrytých poselství. Mistři si s hudbou tentokrát 
opravdu pohráli. 

Žánry: electronic, hip-hop, alternative
www.gorillaz.com



Hudební echa

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

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

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

Vojtěch Klimt 
Akorát že mi zabili tátu

3. vydání, Galén, 2010

Již třetí vydání této knihy za necelé tři roky vy-
práví životní příběh Karla Kryla a je dosud nej-
rozsáhlejší životopisnou knihou tohoto písnič-
káře a básníka. Autor při jejím psaní vycházel 
nejen z důkladného studia všech dostupných 
tištěných i rukopisných pramenů a z důvěrné 
znalosti Krylových nahrávek, ale též z desítek 
osobních rozhovorů s Krylovými příbuznými, 
přáteli a známými a v neposlední řadě ze zku-
šeností, které ze svých setkání s Karlem Krylem 
měl sám. Jeho kniha je tak výsledkem sedmnác-
tiletého intenzivního zaujetí Krylovou osob-
ností a dílem, přičemž si zachovává věcný styl 
vyprávění založený výhradně na ověřených fak-
tech. Cennou součástí knihy jsou desítky uni-
kátních fotografií, které jedinečným způsobem 
přibližují život a dílo jedné z nejvýznamnějších 
osobností naší kultury druhé poloviny dva-
cátého století. Editor knihy Karel Houdek se  
k autorovi staví s velkým respektem: „Jako ži-
votopisec je pečlivý, erudovaný a samozřejmě 
zaujatý. Obdivuji na něm mimo jiné i to, že jeho 
druhá část – ta fanouškovská – nepodlehla 
snadné a logické glorifikaci svého oblíbeného 
autora.“ Takový přístup se nadmíru cení.

Mezi řádkyFilmové okénko Filmový klub
Lítám v tom  
komedie / drama – USA, 2009, 109 min 
režie: Jason Reitman
Leckteří hovoří o tomto snímku jako o myšlenkově nej-
zajímavějším filmu o (ne)obyčejnosti života od Americké 
krásy. Film, v němž hrdina Ryan v podání George Cloo-
neyho pochopí, o čem je život, natočil jeden z nejtalento-
vanějších amerických tvůrců dnešní doby, Jason Reitman 
(Děkujeme, že kouříte, Juno). Reitman má slabost pro 
vyložené antihrdiny, a tak po lobbistovi hájícím tabákové 
firmy a drzé těhotné teenagerce představuje muže, které-
ho si firmy najímají, aby jejich zaměstnancům oznamoval, 
že mají padáka. Ryan tak stráví většinu času v letadle  
a s tím je spojen i jeho životní cíl – nalétat 10 miliónů 
mil a vstoupit do elitní společnosti několika málo vyvole-
ných. Ale ejhle, prý nastupuje vyhazování z práce on-line. 
Snímek svou přirozeností, inteligencí a vyzrálostí exceluje 
a vy si ho jistě zamilujete. 

Mamas & Papas 
drama – Česko, 2010, 90 min 
režie: Alice Nellis
Nejnovější snímek současné první dámy české filmové 
režie tentokrát představuje několik manželských či part-
nerských dvojic, které v určitém zlomovém bodě života 
řeší otázky chtěného, nechtěného, vytouženého nebo 
zmařeného rodičovství. Držitelka Českého lva za scénář 
k filmu Výlet po svém posledním snímku Tajnosti pře-
šla ze zobrazení intimního duševního stavu jednotlivce 
k mozaice, v níž zobrazuje intimitu partnerských soužití 
spojených s podstatou rodičovství. Zobrazení relativity 
řešení konfliktů s ještě nenarozeným dítětem je zdrojem 
poznání jednoduchosti přírodních zákonů o životě a smr-
ti, které se tak bezradně snažíme obejít. V hlavních rolích 
se představí Zuzana Bydžovská, Martha Issová, Zuzana 
Kronerová a mnoho dalších.

Restaurované filmy Jana Špáty 
dokumentární – Česko, 2009, 103 min 
režie: Jan Špáta Filmový klub Česká Lípa
Tři roky po smrti klasika českého dokumentu přináší tato 
profilová pocta unikátní soubor ukázek z jeho díla. Slav-
ný filmový esej Respice finem o venkovských stařenkách 
s pokorou očekávajících konec života, záznam pražské 
návštěvy věhlasného jazzmana Louise Armstronga v roce 
1965 (Hallo Satchmo), intimní vyjádření vztahu k tvorbě 
Gustava Mahlera ve snímku Variace na téma Gustava Ma-
hlera, život hrdinů fotografa Jindřicha Štreita z pohraničí 
ve filmu Mezi světlem a tmou nebo Atletické variace, vy-
tříbený esej o lidských vítězstvích a prohrách při sportov-
ním klání na mistrovství Evropy v Athénách v roce 1982. 
Dle reakcí z posledních Varů s příslibem výjimečnosti.

Carmen
Carlos Saura  Filmový klub Nový Bor
Snímek, který je nutno vidět v kině. Saurův umělecký pří-
nos filmovému světu, oceněný v Cannes roku 1983, v sobě 
kloubí známý příběh španělské krásky, nacvičovaný na di-
vadle, a samotných herců, kteří Carmen připravují. Děj je 
předkládán jako film ve filmu, drama v dramatu. Stejný 
model využil v českých kruzích o pětadvacet let později 
Petr Zelenka ve svých Karamazových. Osobní dramata 
protagonistů nacvičujících příběh ohnivé španělské ci-
kánky plný lásky, žárlivosti a smrti jsou podkreslována 
vynikajícími tanečními výstupy, které jsou součástí nacvi-
čovaného představení. Flamenco je zde dalším vyjadřova-
cím nástrojem vášně a s hudbou fenomenálního kytaristy 
Paco de Lucía vzniká jedinečně smyslný snímek.

Doporučuje: Jiří Gottlieber

Doporučuje: Jiří Gottlieber
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Kapela Sunflower Caravan vzbudila před čtyřmi 
lety poprask na české klubové scéně. Energie, 
kterou svou hudbou vydávala, byla až zničující. 
Trio pražských hudebníků, kteří si až do své loň-
ské studiové prvotiny vystačili bez zpěvu, hraje 
ve složení hammondky, baskytara a bicí. Zpěv 
vlastně ani nepotřebují. Frontman Andy si vy-
stačí se svými klávesami, které mu suplují hlas. 
Prohání je všemožnými efekty, často vám může 
připadat, že slyšíte kytaru. Každopádně mu ruka 
jezdí po klaviatuře jako ďáblovi a drive je ohlu-
šující. Na české scéně se Sunflower Caravan stali 
poměrně unikátním jevem, jejich starší písně se 
dají přirovnat k úplně prvním skladbám původní 
sestavy Deep Purple, ty novější jsou podstatně 
popovější. Celý večer podtrhuje jihočeská kape-
la Vees, jejichž hudba je ryzí, i když módní, roc-
k‘n‘roll. Taková sestava musí zkrátka roztančit 
nejednoho prďolu.

Na sklonku měsíce dubna vystoupí v Novém Na 
sklonku měsíce dubna vystoupí v Novém Boru 
skladatel, textař, zpěvák a také skvělý hudebník 
Oskar Petr. Umělecká a kulturní činnost Oskara 
Petra je na tuzemské poměry vskutku ojedinělá 
– zakládající člen skupiny Marsyas, Jazz Q a au-
tor několika českých hitů, jakými jsou například 
Medvídek (Lucie), Chci zas v tobě spát (David 
Koller), či Hříšná těla, křídla motýlí (Aneta Lan-
gerová). V Navrátilově síni v rámci Hudebních 
sklepů vystoupí spolu s hráčem na mandolínu  
a housle Jiřím Vopavou. V repertoáru tohoto 
dua by měly být zahrnuty jak písně známé široké 
veřejnosti, tak i méně známé, které vznikly pro 
Petrova sólová alba. Pokud byste se chtěli na vy-
stoupení navnadit, vřele doporučuji hudební vi-
dea na serveru Youtube.com. Pod heslem Oskar 
Petr můžete podráždit své sluchové buňky  
a připravit se tak na jedinečné hudební setkání  
s tímto výjimečným muzikantem a skladatelem.

OSKAR PeTR & Jiří VOPAVA
Navrátilův sál, Nový Bor
21. dubna, 19:00

Hudební tip: 
SuNFLOweR CARAVAN & VeeS
Klub Progres, Česká Lípa
23. dubna, 19:00

Eva Pilarová, legendární zpěvačka s mimořád-
ným hlasem, je nedávnou čerstvou držitelkou 
prezidentské Medaile I. stupně. Večerem bude 
provázet populární moderátorská dvojice Aleš 
Cibulka a Michal Jagelka.

eVA PiLAROVÁ
Jiráskovo divadlo, 27. dubna, 20:00

Tento měsíc máte v českolipském a novobor-
ském kině možnost zhlédnout poslední projekci 
letošní putovní přehlídky klenotů světové kine-
matografie s názvem Projekt 100 2010. Jednou 
za čtrnáct dní, pravidelně ve středu, respektive 
ve čtvrtek (v Novém Boru je projekce vždy o den 
později), jste měli možnost vidět zatím sedm vy-
braných snímků. Posledním filmem z celkové os-
mičky je titul, který patřil k divácky nejnavštěvo-
vanějším v ostatních kinosálech celé republiky.
Snímkem Zahraj to znovu, Same vstoupil v roce 
1972 na plátna kin Woody Allen v podobě,  
v jaké ho budou znát diváci ještě dalších 40 let 
a nejspíše i déle – jako neurotický intelektu-
ál, obývající město New York, hledající ideální 
partnerku a pronášející věty ve stylu: „Neberu 
to osobně, jenom se zabiju.“ Režie se na rozdíl 
od jiných Allenových neurotických snímků zhos-
til Herbert Ross, nikoli samotný Allen, který až  
v dalších filmech svou postavu zintelektualizoval 
a relativně usměrnil. Zde se ještě Allen předvádí 
v ryze groteskní rovině a vy máte potřebu smát 
se od začátku do konce jeho neustálým eskapá-
dám, pádům a přeřekům. Samotný název filmu 
odkazuje na legendární romantickou komedii 
Casablanca, kterou Allenova postava zbožňuje, 
a tak jí ve svízelných situacích se ženami přichází 
na pomoc samotný Humphrey Bogart, hrdinův 
iluzorní vzor. V celkovém součtu pak nesmí chy-
bět samozřejmě Diana Keaton jako osudová 
žena. Zkrátka ideální zakončení letošního Pro-
jektu 100 v České Lípě a v Novém Boru.
A pokud jste byli s přehlídkou spokojeni stejně 
jako naše redakce a promítač ve vašem kině se 
jmenuje Sam, aspoň víte, co na něj máte příště 
zavolat.

Vstupné 49+1 Kč 
Doporučuje: Jiří Gottlieber

Filmový tip: 
PROJeKT 100
Zahraj to znovu, Same
6. / 7. 4., kina Česká Lípa/Nový Bor 

!PRONÁJEM!

Sdílené kanceláře 
v centru České Lípy. 
Zařízené kanceláře, 

rychlý internet, 
od 1200 Kč měsíčně.

www.cowork.cz

Ochotnické divadlo N.O.P.O.Ď. pár týdnů po 
premiéře Aktovek Divadelního spolku Jirásek na-
plánovalo premiéru vlastní. Jedná se o inscenaci 
pověsti o Skále smrti nacházející se u Kunratic  
u Cvikova, na níž je zobrazen reliéf rytíře na vzpí-
najícím se koni a dívčiny, padající s rozepjatýma 
rukama ze skály. Reliéf, který byl do skály vy-
tesán v roce 1910 tamními umělci, je výjevem 
z místní pověsti o mlynářské dívce, pronásledo-
vané zlým rytířem, která v zoufalství raději zvoli-
la smrt skokem z vysoké skály. Dívka se ale podle 
pověsti zachránila, zatímco rytíř se i s koněm 
ze skály zřítil a zahynul. Divadlo N.O.P.O.Ď., jež 
svou činnost zahájilo v roce 2004, má za sebou 
krom pohádek i úspěšnou a divácky populární 
inscenaci Goldoniho Poprasku na laguně a ví, jak 
nejen novoborské publikum zaujmout a poba-
vit. Tohoto pravidla se hodlá držet i nový, mladý  
a z hereckého souboru vyprofilovaný režisér 
Štěpán Kňákal, jenž stál i u zrodu nově vzniklé-
ho českolipského divadelního souboru Přátelé,  
s nimiž připravuje stejnojmennou divadelní in-
scenaci. Ale to už je jiná pověst. Tato, o Alence 
a Zlořádovi, se doufejme nadšenému režisérovi 
i celému souboru podaří a zakoření zde nový 
potenciál pro zajímavé amatérské divadlo na 
Českolipsku. Zlomte vaz.

SKÁLA SMRTi - N.O.P.O.Ď.
Městské divadlo Nový Bor

Divadelní tip: 
DON QuiJOTe De LA ANCHA
Městské divadlo Nový Bor
7. dubna 2010, 19:00

Městské divadlo Nový Bor připravilo pro své 
diváky netradiční divadelní zážitek. Na jeho 
scénu totiž zavítá Divadlo Klaunika Bolka Po-
lívky z Brna a představí humorem, nadsázkou, 
fantazií a mystifikací nabitou hru Don Quijote 
de la Ancha s podtitulem Svérázné zpracování 
osudů Dona Quijota. Režisér představení, již 
zmiňovaný Boleslav Polívka, zvolil k adaptaci 
klasické knihy Miguela de Cervantese formu tzv. 
didaktické klauniády. Na jevišti se v „divadle na 
divadle“ představuje světový chůdoherec Le-
noire Montain v roli 2,38 m vysokého profesora 
španělského jazyka a literatury, který má jediný 
úkol – před zraky diváků ztvárnit Dona Quijota 
i s jeho boji s větrnými mlýny až po zmoudření. 
Sekunduje mu k tomu stodvacetikilová postava 
Evžena, vychovatele na internátě zdravotních 
sestřiček v Brně, která se převtěluje do věrného 
sluhy Sancho Panzy. Ze střetů těchto dvou rovin 
vzniká řada humorných situací, jež jsou odrazo-
vým můstkem pro vytváření nového vztahu mezi 
profesorem – Donem Quijotem, vychovatelem 
Evženem – Sanchou a dalšími postavami. Celá 
inscenace jako by vznikala před zraky a za ak-
tivní spolupráce diváků. Sdílení vzájemného 
vztahu mezi hercem a divákem přináší radost na 
spoluúčasti při tvorbě jedinečných divadelních 
okamžiků.
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OSKAR PeTR & Jiří VOPAVA
Navrátilův sál, Nový Bor
21. dubna, 19:00

Hudební tip: 
SuNFLOweR CARAVAN & VeeS
Klub Progres, Česká Lípa
23. dubna, 19:00

eVA PiLAROVÁ
Jiráskovo divadlo, 27. dubna, 20:00

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

Skládačky A4 
- oboustranné
500 ks 2.990,-

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

Plakáty A2 - barevné
A2 - 100 ks 3.500,-

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

• Velkoplošný tisk

• Ofsetový tisk

• Samolepy

• Reklamní cedule 

• Bannery

• Plachta PVC banner

• Ochranné známky

• Reklamní předměty

•  Montáž venkovní 
reklamy

• Prepress

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

• Corporate design

• Grafické návrhy 

• Tvorba logotypu

• Grafické zpracování

• Sazba

• Webové stránky

• Individuální přístup

• Kreativitu

• Originální řešení

• Komplexní řešení a péče

WWW.PRODEUS.Cz

Jarní akce UmímeNabízíme

svěřte se profesionálům

Lipa148x145.indd   1 3/23/10   4:00:11 PM



Město Česká lípa
starostka města

Návrhy na poděkování starostky

Vážení přátelé,

v letošním roce bych opět ráda jménem města Česká Lípa poděkovala některým našim 
občanům, kteří se výrazným a příkladným způsobem podíleli na jeho rozvoji, 

a to především v oblastech společenského a kulturního života. 
Ocenění „Poděkování starosty“ budou již podeváté udělována za přínosné aktivity 
v následujících kategoriích – kultura, práce s mládeží, sport a podnikatelská oblast 

(cena v této oblasti se uděluje nejlepšímu „nositeli tradic českého řemesla“), 
případně mimořádný projev lidskosti či hrdinský čin. 

„Poděkování starosty“ budou slavnostně předána při příležitosti tradičních městských slavností 
konaných na počest patronů města sv. Petra a sv. Pavla, 

které v letošním roce proběhnou ve dnech 18. – 20. 6. 2010.  
Velmi mě potěší, pokud mi i letos na základě svých dlouholetých zkušeností 

pomůžete vytipovat osobnosti, jejichž práce si právem zaslouží veřejného ocenění. 
Vaše návrhy se stručným zdůvodňujícím komentářem prosím zasílejte  nejpozději 

do 14. 5. 2010 písemně na adresu Městský úřad Česká Lípa, sekretariát starostky, 
nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, či e – mailem na  adresu petrak@mucl.cz.

S pozdravem
Bc. Hana Moudrá

starostka  

V  České Lípě dne  1. 3. 2010 



Fejeton: Masaryk

Nejenom kvůli březnovému výročí vzpomínám na Masaryka. 
Není pochyb o tom, že byl bytostným demokratem, tedy po-
kud se zrovna nezeptáte v Rakousku, kde jej považují za zlot-
řilého anarchistu a ničitele milované  monarchie. 
Kdyby za Masaryka existovaly počítače a internet, je asi zřejmé, 
jak by dopadlo „klikací referendum“ třeba  na otázku. „Drazí 
Češi, jak se stavíte k tomu, že Vámi všemi milované a kultovní 
Rukopisy označím za podvrh, protože podvrhem jsou? Sou-
hlasíte? ANO – NE.“ Popř. „Zastanu se Žida Leopolda Hilsne-
ra, protože byl neprávem obviněn z vraždy, ačkoliv bezpečně  
vím, že většina z vás jsou antisemité? Souhlasíte? ANO – NE.“ 
Odpověď je nasnadě, a navíc by si ušetřil výhružky, napadá-
ní slovní i fyzické, jakož i  nábojnice a namalované šibenice 
v poště, o nenávisti většiny národa ani nemluvě. Ačkoliv vtip 
je  v tom, že Masaryk by se neptal.
Napadá mě kacířská myšlenka, zda demokracii neposouva-
jí spíše lidé, kteří jdou proti proudu, než ti, kteří se předem, 
pravda,  demokraticky, ptají na názor většiny, což si chápu tak, 
že se ptají, co si mají myslet, aby se pak pohodlně zaštítili názo-
rem většiny. (A sám jsem si vědom, že k otesání má ta myšlenka 
hodně daleko, natožpak k vypilování).
Z výzkumů je také nabíledni, jak by asi dopadlo referendum na 
téma zavedení trestu smrti. A z toho mám hrůzu. Delší dobu 
mě totiž  straší Brožová-Polednová, dále jen bába. Pečlivě sle-
duji odbornou literaturu, komentáře, fejetony, úvahy i eseje. 
Několikrát jsem na bábu změnil názor. Ovšemže ne na její 
vinu, ostatně přibývající fakta jistotu o ní jen, jde-li to vůbec, 
ale co trest?! (A sám se hned usvědčuji za lži, neboť skutečnost, 
že krvavý dědek K. Vaš trestu ušel – poněkud – sám tápu, zda 
vinu umenšuje, nebo relativizuje). Spravedlivý trest?! Nevím.  
A ví to někdo? (Kdybych aspoň věděl, že mají výčitky svědomí.)
Také přemýšlím nad tím, kdy a jak se zhroutí strašlivý režim 
v Severní Koreji. Pevně věřím, že brzy. Jak se tam asi vypořádají 
se svými katany a bábami? 
Jeden závěr jsem přece  učinil. Zlí a krutí lidé, jako je bába  
a krvavý dědek, ubližují i na dálku a zda jsou či nejsou pod 
zámkem, na to vliv nemá. Vzbuzují zlé a kruté myšlenky, a vů-
bec černé myšlení, to jsem si jist.
Opět jsem nenaplnil vůli vydavatele tohoto magazínu, totiž 
napsat vzdušný, lehký a vtipný fejeton, zalitý sluncem. Ten 
příští, pokud ještě dostanu šanci,  napíšu po první cyklotúře 
na zahrádce žizníkovské hospůdky a bude zcela dle jeho přání. 
A nebo taky ne.

Tomáš Vlček

O MasarykOvi, zlých babách 
a věčných pOchybách 



Večer plný šansonových písní s texty Michala Horáčka. 
Šansonierky budou doprovozeny živou kapelou. 

Po velkém úspěchu uvedení Ohroženého druhu na loňském festivalu Lípa Musica 
v Novém Boru, přiváží hudební agentura Trifolium tento projekt  do České Lípy.

Ohrožený druh Michala Horáčka se stal velmi úspěšným hudebním šansonovým večerem a stává se na 
všech místech ojedinělým a vyprodaným projektem. Album, které se v roce 2008 stalo hudebním feno-
ménem, představují živě zpěvačky Tereza Nekudová, Naďa Válová, Hana Robinson, Natálie Kocábová, 
Lenka Nová a Věra Nerušilová. Hostem večera je František Segrádo, který mezi ženský element přináší 

protipól mužského světa. Kromě písní ze zmiňovaného alba zazní i další skladby s texty Michala Horáčka 
a posluchači tak mohou slyšet: Zpráva, která všechno změní, Tramtárie, Tak to chodí, Praha, V úzkých či 
Bude mi lehká zem. Celé představení je pojato s nádechem divadelně - hudebního představení, kterému 
je přizpůsobena i scéna. Zpěvačky doprovází živá kapela v obsazení piano, kontrabas, kytara, housle.

středa 28. dubna v 19 hodin 
Jiráskovo divadlo, Česká Lípa

„Ohrožený druh“ Michala Horáčka – živě 
Koncertní provedení úspěšného alba Michala Horáčka – Ohrožený druh (nejprodávanější album roku 2008). 

Večer plný šansonových písní s texty Michala Horáčka. Šansonierky budou doprovozeny živou kapelou. 
Účinkují: Tereza Nekudová , Naďa Válová, Hana Robinson, Natálie Kocábová, Lenka Nová, Věra Neruši-

lová, František Segrado

Vstupenky v jednotné ceně 220,-Kč 
Předprodej vstupenek pokladna přízemí KD Crystal:

pondělí - pátek 15.00 -  18.00 hodin
telefon:  +420 487 523 127 
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