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za přízeň a těšíme se na spolupráci 
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PF 2009 :)
Reklamní agentura Deus a Vaše Lípa.
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Milí čtenáři,

provázen bujarými oslavami nás opustil rok 2008 
a místo něj tu máme nový, ještě neposkvrněný rok 2009.
Co nám nový rok přinese, to je zcela na nás. Přelom roku,  
je vždy čas zamyšlení nad našimi cestami. Co jsme letos stihli 
a co ne, co bychom rádi dohnali v příštím roce a zvládneme to 
všechno? Jsme sami se sebou spokojeni, za uplynulý rok? 
Chovali jsme se ke svým bližním vždy tak, jak máme, nelenili 
jsme a nemarnili drahocenný čas? 
A co plány do nového roku? Kam se letos podíváme,  
co uvidíme, vymyslíme, postavíme, vyrobíme, navštívíme?
Inu, předsevzetí máme jistě každý víc než dost.

Přejeme Vám tedy, ať se Vám splní co nevíc Vašich 
tajných přání, ať neupouštíte od svých plánů.
Rovněž Vám přejeme mnoho hezkých 
uměleckých, hudebních, vizuálních, spor-
tovních i cestovatelských zážitků v tomto 
ještě neposkvrněném novém roce.
Abyste byli vždy informováni včas a nic Vám z kulturních  
i jiných akcí pořádaných ve Vašem okolí neuniklo, připravili 
jsme pro Vás nový ucelený kulturní program, který Vás, 
doufáme, bude užitečně provázet celým příštím rokem.
Tak tedy:

Šťastný nový rok. 
Mnoho úspěchů, zdraví a skvělých zážitků
Vám přeje

Vaše Lípa

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 1
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.

Soutěž s Kulturou Nový Bor, s. r. o., o pět lístků na koncert 
Ester Kočičkové na 12. ledna, v divadle Nový Bor.
Jaké je pravé jméno Ester Kočičkové? 

Odpovědi zasílejte nejpozději do 8.1. 2009 do 15.00 hod. 
na e-mail: soutez@prodeus.cz
Nezapomeňte prosím ke své odpovědi uvést své celé jméno a adresu.



Rozhovor s Bramborem

Rozhovor s Petrem Bramborem Nárovcem
Petr B. Nárovec je člověk mnoha zálib. V České Lípě dlouho 
působil v čajovně, kde podle svých slov vypil litry čaje  
s milými lidmi, potom se přihlásil do konkurzu na kastelána 
Vodního hradu Lipý a tím si dál určil velmi zajímavou  
a občas nesnadnou cestu. Je historikem, ochotníkem 
(který stál u zrodu divadelních předtavení na hradě),  
šermířem, vodákem, autorem článků do libereckého  
Véčka, chovatelem ovcí a v neposlední řadě i tatínkem malého 
Jonáše.
V malém bytě na Vodním hradě si (za přítomnosti Ivanky  
a malého Jonáška) s milým kastelánem povídala Aira.

Jak se daří kastelánovi v zimě? 
Chodí vůbec někdo na prohlídky?
Všichni si myslí, že v zimě kastelán odpočívá, ale kastelán  
neodpočívá.. připravuje Vánoce a také se připravuje na příští 
sezonu. Na co není čas v sezoně, to se musí dělat mimo sezonu. 
Takže se opravuje, udržuje a vše, co dovolí počasí. No a já 
krom toho chodím do kulturáku dělat různé služby, nebo třeba 
požární hlídku do divadla...

Účastnil ses divadelního předtavení Mikuláše v KD Crystal, 
užil sis Mikuláše?
Mikuláše jsem si užil dosytosti, potkal jsem opravdu hodně 
dětí, jak v KD Crystal, tak i u svých známých, a jako svatý 
Mikuláš jsem slyšel jsem hodně básniček (písničku “Mikuláši, 

Mikuláši, kdo to tady děti straší” ...asi stokrát – pozn. Ivanka) 
.. od jednoho děvčete dokonce celou Tichou noc. Některé 
děti mě velmi mile překvapily. 

Jak je to s Tvojí spoluprací se  židovskou obcí?
(Mimochodem je židovství věnovaná malá expozice v paláci)
Spolupracuju stále se židovskou obcí, jsem správcem  
židovského hřbitova. Bohužel mi teď zbývá málo času. Ne 
že bych byl žid, ale mrzelo mě, že jsou tady ty památky 
ve špatném stavu, že se o ně nikdo nestará a tak jsem se  
seznámil s panem Poskočilem, který je úžasný člověk  
a předseda židovské obce v Děčíně, kam jsem občas zván. 
Snažím se, aby lidi v České Lípě nezapomněli na to, že tady 
bylo kdysi velmi silné a zajímavé etnikum, které po druhé 
světové válce prakticky zmizelo...Hrad byl v držení rodiny 
Altschulů , byli poslední soukromí majitelé hradu, a proto mě 
to začalo zajímat. Mám k židovskému etniku velmi blízko, 
ani nevím proč, jsem sice pohan :-), ale jejich kultura mě 
zajímá...

Teď se chystá za veliké peníze nová expozice na hrad....
Nechystá se přímo na hrad, bude v objektu stodoly, která 
dřív patřila k mlýnu. Je to projekt, se kterým já nemám nic 
společného. Chystá se multimediální expozice, která se 
má týkat potiskování látek, tzn. kartounkářského průmyslu,  
který tady stavil boom v 19. st. U hradu byla jedna z prvních  
kartounek, malá továrnička, potiskovala látky – Richterhof. 

Existuje nějaký depozitář vykopávek, fragmentů zdiva 
z hradu?
Archeologické nálezy (jsou jich cca 2 místnosti) jsou v sou-
časné době v depozitářích národního památkového ústavu, 
pracoviště Ústí nad Labem, kde přesně, nevím. Českolipské 
pracoviště zaniklo, jestli se nepletu. Mým dlouhodobým  
záměrem je, aby se mohly tady na hradě depozitovat ty  
kvalitní a zajímavější z nich. Objevilo se tu pro normálního 
člověka nepředstavitelné množství nálezů, většinou se  
jedná o keramické střepy, které toho laikovi moc neřeknou,  
a pro odborníky je to náročné... vše se musí zakreslit, popsat 
a vyfotografovat... Hrad stojí přes 700 let a také  naproti přes 
řeku byly keramické dílny, které kromě klasických výrobků 
chrlily i množství zmetků... Mám přislíbené z židovské obce 
vitríny a máme i prostor, kde bychom mohli prezentovat,  
nedozrál ale zatím čas a já doufám, že v brzké době tomu 
tak bude.

Ty jsi vlastně při práci vystudoval školu? Jakou?  
Vystudoval jsem pomaturitní studium, obor památkář, takže 
můžu pracovat jako památkář, což se k mé práci hodí. Jsem 
i rád, že jsem se díky studiu setkal s velkou spoustou zajíma-
vých lidí. Byl jsem aspoň trochu zasvěcen do problematiky 
ochrany památek, ne že bych předtím neměl žádnou před-
stavu, ale přece jen to bylo studium, které mi hodně dalo. 
Rád bych studoval dál, ale teď si musím dodělat maturitu. 

Jak pokračuje oprava mostu? 
Pokračuje, i když teď se mokré práce zastavily, protože  
mrzne, ale pokračuje se v jiných... naváží se jíl a dělají 
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Mikulášská nadílka
V pátek 05.12.2008 se v sále kulturního domu Crystal  
konala mikulášská besídka pro děti. V dopoledních hodi-
nách proběhla dvě představení pro českolipské mateřské 
školy, která zhlédlo 740 dětí, odpoledne bylo odehráno  
jedno představení pro veřejnost, kterého se zúčastnilo  
přibližně 500 malých i velkých obyvatel České lípy. 
Tisíc dětí tak zhlédlo divadelní představení o líném  
Honzovi, ve kterém nechyběli strach nahánějící čerti,  
andělé, trpaslíček pomocníček a především Mikuláš. 
Děti pomáhaly Honzovi plnit úkoly, které mu vymysleli 
čerti, zazpívaly dvě písničky - jednu pro Mikuláše, dru-
hou pro čerta a za odměnu dostaly od Mikuláše sladkosti  
a ovoce. 
Celý program byl přenášen na plátno, takže i ti vzadu  
sedící mohli po celou dobu sledovat, co se děje na jevišti. 
Mikulášskou nadílku uspořádal Dům dětí a mládeže  
Libertin za velkorysé finanční podpory města Česká Lípa.

se přeložky sítí, protože mostem vedla voda a plyn, kvůli 
tomu taky prokopali klenbu..i takové zásahy proběhly. Most 
už je vyspraven, teď čekáme na jaro, aby se mohlo zdít,  
udělat parapet, vydláždit... Já doufám, že na slavnosti se 
bude do hradu vcházet tak jako kdysi.

Jako kastelán máš tedy hodně práce. Já vím, že píšeš 
externě do Véčka, zbývá Ti na to čas?
Teď díky škole už moc ne, prosili mě o články, ale teď 
píšu hlavně věci do školy, takže naposledy to byly “Svěrné  
a vzpěrné spoje”  například :-)... Kdyby byl čas, chtěl bych 
psát i něco jiného než jen do Véčka.. 

Vím že jsi psal poezii... 
(To ho se mnou přešlo :-) - pozn. Ivanka) Psal jsem kdy-
si, ale teď mám rozepsaný román, už dlouho. Jme-
nuje se to Martin Zvon, je to taková fantazie, bude 
se odehrávat v okolí, je to svět mýma očima... hlavní 
hrdina sice vnímá realitu, ale pak se ocitá ve fantaskním 
světě.

Vím o Tobě, že jsi vodák, který jezdí za každého počasí  
a v každém ročním období, nebyl jsi někde?:-)
Byl jsem 22. listopadu, jak padal první sníh, na Ploučce. 
Mám vodu hrozně rád, je to moje vášeň. Je to už taková 
tradice, že s kamarády jezdíme v listopadu Ploučnici a pak 
ještě Vavřinecký potok u Kolína. Mám rád divočejší vodu, 
baví mě to, propadl jsem tomu ve svých patnácti letech. Už 
od mala mě lákala každá louže a každá strouha :-)

Strom jsi určitě zasadil, syna Jonáška máš, 
co domeček.? :-)
Stromů jsem sice zasadil několik, ale na našem pozemku 
teď stromy kácím, domeček je taky spíš na zbourání, čeká 
nás na něm ještě hodně práce.

Bude se Ti stýskat po bydlení na hradě?
(Nebude! – pozn. Ivanka) Já jsem člověk, který vyrůstal 
na vesnici, mám rád přírodu, takže z města rád uteču do  
Oldřichova. Hrad je moc v centru, ale je pravda, že na hradě 
budu dál trávit hodně času. Mám tuhle práci moc rád, jsem 
rád, že ji můžu dělat.

Děkuji!!
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Prosíme pamětníky, pokud mají nějáké informace, 
nechť se obrátí na naši redakci: inzerce@prodeus.cz
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Petr Živsa – 1. 
„Vážený pane, předem mockrát děkuji za výborný nápad 
zmapovat českolipský bigbít. V roce 1967 jsem chodil 
do šesté třídy, takže jsem tancovačky moc navštěvovat  
nemohl... ale navštěvoval. Schovával jsem se pod stolem, 
aby mě nikdo nevyhodil. Bydlel jsem v Novém Boru a znal 
pár kluků z prvních bigbítových kapel. Byl jsem i na beato-
vém festivalu pořádaném v Národním domě, který vyhrála 
novoborská skupina Trhani. Bohužel si už nepamatuji, 
jestli na festivalu hráli i Strawberry.“
S Petrem Živsou se scházíme… samozřejmě v Luxoru. 
V mailech i po telefonu působí nesmírně vitálně. A naživo 
rovněž. Chrlí na mě kapelu za kapelou, diktuje jména mu-
zikantů, kteří v nich hráli. Pravda, trochu na přeskáčku.  
Prozrazuje, že ještě před chvílí telefonoval lidem, se kterými 
osmnáct let nemluvil, aby se ujistil, že se neplete v roční- 
cích. Postupně prozrazuje, že se doposud těší na reedice 
nahrávek kapel, které měly svůj vrchol v šedesátých  
letech. „Vychází toho spousta, ale třeba Cardinals ještě na 
cédéčku nejsou,“ postěžuje si.
K rockové muzice ho přivedl Karel Mráček, jehož jméno 
pozornější čtenáři zaznamenali v medailonku Jaroslava 
Hacha. Ano, jde o stejného muže, který se na českolipské 
hudební scéně sedmdesátých let prezentoval hitem legen-
dárního polského zpěváka Czeslawa Niemena s názvem 
Jednego serdca. Spolu s ním chodil na koncerty skupiny 
Telstar do Národního domu. V roce 1968 se přestal scho-
vávat pod stolem a přesunul se pozorovat kapelu pěkně 
zblízka za pódium. 
„Kluci z Telstaru byli občas tak hodní, že nám kytary  
půjčili, a my si mohli pár písniček zabrnkat. Na ten pocit 
nikdy nezapomenu. Jednou jim dokonce chyběli kytaristé, 
a tak jsme hráli celý večer. Bylo mi třináct, možná jsem byl 
nejmladším rockovým kytaristou široko daleko,“ usmívá 
se Petr Živsa. 
„A vy jste netoužil stát na pódiu a užívat si zájmu fanoušků 
a zejména fanynek dlouhodoběji?“ snažím se udělat z Petra 
Živsy více než jen pasivního pamětníka.
„Trochu jsem si ještě užil éru Kyselých hroznů z Kameni- 
ckého Šenova. Hlavně jako zvukař, i na kytaru jsem to 
s nimi zkusil, ale větší ambice jsem neměl.“ Na rozdíl od 
předešlých zpovídaných se rychle vrací k historickým faktům. 
Podle něj byl prvním novoborským špičkovým kytaristou 
Jaroslav Kolář hrající v závodní kapele ZPA Nový Bor. 
Poté vstoupil na scénu Vlastimil Záklasník, který s Petrem  
Živsou bydlel v jednom domě a který mu vyhrával takřka 
denně. Stačilo otevřít okno. Jeho kapela už měla jasný  
název – Jupiter. „Vlasta Záklasník měl vynikající kytaru 
Tornádo s pořadovým číslem 003.“
Původně jsem vzal informaci o té nula nula trojce stejně 
vážně jako Bondovu nula nula sedmičku. Teprve později 
jsem vygoogloval, že pořadové číslo 001 měl Karel Duba, 
průkopník bigbítu v taneční hudbě, který zemřel přes-
ně 21. srpna 1968 při pádu autobusu do propasti v Mon-
golsku. Nehodu mimo jiné tehdy přežil budoucí známý 



Petr Živsa – 1.
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Jsou lidé, které lze považovat doslova za dar z nebes. 

Stylově sice vyhraněné zaměření na Rhytm & Blues 
však nepůsobilo dojmem jasné koncepce, která by  
vycházela z vnitřního přesvědčení členů skupiny.  
Nejisté provedení, charakteristické chybami v sehra-
nosti, špatnou prací s dynamikou i trochu chaotickými 
úpravami skladeb nemohla zachránit ani zjevná muzi-
kantská zkušenost.“
V textu Miloslava J. Langera je zmínka o dosud nikým 
nejmenované soulové českolipské skupině Vagon  
Reconstruction Group, která zaujala aranžemi. Zajíma-
vé je hodnocení publika, prostředí a vyhlášení vítězů:
„Chladností, se kterou byly přijaty umělecky hodnotné 
výkony některých špičkových skupin festivalu, mě 
zklamalo místní obecenstvo. Mám pocit, že si ještě 
nezvyklo poslouchat hudbu z koncertního pódia  
a posuzuje ji měřítkem nedělních tanečních zábav.  
Naproti tomu jsem byl velmi příjemně překvapen  
zájmem a informovaností hudebníků festivalových 
skupin - na nedělní Volné tribuně i v polosoukromých 
rozhovorech ve vinárně U kalicha v místním beatovém 
klubu Luxor. Mimochodem vinárnu U kalicha vřele  
doporučuji všem návštěvníkům i skupinám, které kdy 
budou v České Lípě hrát. Je to v podstatě beatový klub  
v nejlepším slova smyslu: vlastnoručně postavený  
členy Strawberry Sellers Group, s atmosférou, ve které 
jsem se cítil jako doma.“
Vítězem festivalu se stal liberecký Atlantic před The 
We z Chomutova a The Monsters of the 20th Century 
z Loun.
Škoda, že se asi těžko sežene text popisující předchozí 
ročník, kdy Strawberry festival vyhrály, postesknu si po 
přečtení. Petr Živsa se pousměje a sáhne do obálky.

Pokračování příště...
Milan Bárta

kapelník a kontrabasista Karel Vágner. Kdo asi  byl  
tajemným kytaristou 002?
V Jupiteru hráli ještě Jaroslav Zahálka (kytara),  
Jaroslav Kuliš (kytara), Pavel Čapek (doprovodná kytara) 
a Václav Kozuk (bicí).
Další vrchol novoborského bigbítu přichází s již zmíně- 
nou kapelou Telstar Petra Šusty, muže, který sám  
o sobě prohlašuje, že o elektrické kytaře ví úplně 
všechno. Mimochodem - jednou z jeho následujících 
kapel bylo Perpetuum mobile, kde ukončil pěveckou 
kariéru Pavel Žalman. V roce 1965,  když  Petr Šusta 
ještě chodil na základní školu, byli Šustovými parťáky 
Petr Procházka (doprovodná kytara), Tomáš Ondruška 
(basová kytara) a Petr Němeček (bicí). 
Jako Lípě konce let šedesátých vévodily Strawberry  
Sellers Group, tak Boru vládl zmiňovaný Vlasta Záklas-
ník. V nové formaci s názvem Trhani hrál opět s Petrem 
Němečkem a Tomášem Ondruškou. K nim se na dopro-
vodnou kytaru přidal ještě Štěpán Kredba. V roce 1968 
vyhráli s vlastní muzikou zřejmě jediný novoborský 
beatový festival. 
„O tomto borském festivalu se mi nepodařilo v novi-
nách nic sehnat, ale při tom pátrání jsem nalezl něco ji-
ného.“ Do ruky dostávám poklad v podobě naskenova- 
ného článku z dobového tisku. Má název: 1. beatový 
festival Č. Lípa 30.5. - 1.6. Jde zřejmě o text z roku 1969. 
Musím přiznat, že se mi zrychlil tep. Konečně si přečtu, 
co o tehdejších kapelách napsali jejich současníci.
„Na třech festivalových koncertech v Jiráskově divadle 
vystoupilo celkem 15 skupin, mezi kterými byli i staří 
známí, jako liberecký Atlantic a Strawberry Sellers 
Group z České Lípy. 
Strawberry Sellers Group nastoupila s nervozitou  
favorita a obhájce titulu loňského vítěze. Její výkon byl 
navíc poznamenán nedávnými změnami v obsazení  
a vývojovou krizí, kterou v současné době prochází. 





Luxor
21.00 - DISKO ZDARMA!

Kino Crystal
17.30 – Sněženky a machři po 25 letech
20.00 – Sněženky a machři po 25 letech

Kino Nový Bor
17.30 – Stmívání
20.00 – Chaotická Ana

7.1.2009 St

Luxor
21.00 - Dj Peter,  Dj Reva , Dj Lafayette

Progres
18.00 – Standartní postup (hip-hop)

Kino Crystal
15.30 – Horton
17.30 – Sněženky a machři po 25 letech
20.00 – Sněženky a machři po 25 letech

Kino Nový Bor
17.30 –   Muzikál ze střední 3
20.00 –   Muzikál ze střední 3

10.1.2009 So

KD Crystal
14.00 – Sejdeme se na dechovce
hraje: Josef Adamec, vstup: 40 Kč

Kino Crystal
15.30 – Horton
17.30 – Sněženky a machři po 25 letech
20.00 – Sněženky a machři po 25 letech

Kino Nový Bor
17.30 –   Muzikál ze střední 3
20.00 –   Muzikál ze střední 3

11.1.2009 Ne

Kino Crystal
17.30 – Hlídač č.47
20.00 – Po svatbě (filmový klub)

Nový Bor Divadlo
Ester Kočičková a Luboš Nohavica
Večer plný šansonu
19:00, Divadlo, vstupné: 150 Kč

Kino Nový Bor
17.30 –   Nebezpečný cíl
20.00 –   Nebezpečný cíl

12.1.2009 Po

Leden 2009Kulturní přehled Českolipska

Luxor
21.00 -  SILVESTR PO SILVESTRU   

Dj Hrusha

Kino Crystal
15.30 – VALL-I
17.30 – Sněženky a machři po 25 letech
20.00 – Sněženky a machři po 25 letech

Kino Nový Bor
17.30 – Hlídač č.47
20.00 – Hlídač č.47

1.1.2009 Čt

Luxor
21.00 -  Dj Funnie  

Djs UWA-LUCKY LUCASO
Kino Crystal
15.30 – VALL-I
17.30 – Sněženky a machři po 25 letech
20.00 – Sněženky a machři po 25 letech

Kino Nový Bor
17.30 – Hlídač č.47
20.00 – Hlídač č.47

2.1.2009 Pá

Luxor
21.00 - Dj Vichy, Dj Novys

Progres
19.00 –  Audiofenky, Pupíček
(nevázaná hudební produkce)

Kino Crystal
15.30 – VALL-I
17.30 – Sněženky a machři po 25 letech
20.00 – Sněženky a machři po 25 letech

Libertin
OTEVŘENÁ SOBOTA V LIBERTINU
9 – 12.00 – Počítačový klub, cena 10 Kč 
9 – 12.00 – ICM, cena 10 Kč
9 – 12.00 – Otevřená keramická dílna 
9 – 12.00 – Břišní tance, cena 300 Kč

Kino Nový Bor
17.30 – Hlídač č.47
20.00 – Hlídač č.47

3.1.2009 So

Kino Crystal
17.30 – Sněženky a machři po 25 letech
20.00 – Katyň (ART)

Kino Nový Bor
17.30 – Stmívání
20.00 – Chaotická Ana

5.1.2009 Po

KD Crystal
17.00 – PUTOVÁNÍ TŘÍ KRÁLŮ
Lampiónový průvod z náměstí T.G.M.
17.30 – kulturní program na hradě Lipý

Kino Crystal
17.30 – Sněženky a machři po 25 letech
20.00 – Sněženky a machři po 25 letech

Kino Nový Bor
17.30 – Chaotická Ana
20.00 – REPO:  Genetická opera (Art)

6.1.2009 Út

Kino Crystal
15.30 – VALL-I
17.30 – Sněženky a machři po 25 letech
20.00 – Sněženky a machři po 25 letech

Nový Bor Divadlo
Setkání s lidovkou a evergreenem
Hraje: JOSEF ADAMEC
14:00, Navrátilův sál, vstupné: 50 KČ

Kino Nový Bor
17.30 – Hlídač č.47
20.00 – Hlídač č.47

4.1.2009 Ne

Luxor
21.00 - DISKO ZDARMA!

Kino Crystal
17.30 – Sněženky a machři po 25 letech
20.00 – Sněženky a machři po 25 letech

Kino Nový Bor
17.30 – Stmívání
20.00 –   Muzikál ze střední 3

8.1.2009 Čt

Luxor
21.00 - Dj jaydee VENC světové hity old 

Kino Crystal
17.30 – Sněženky a machři po 25 letech
20.00 – Sněženky a machři po 25 letech

Kino Nový Bor
17.30 –   Muzikál ze střední 3
20.00 –   Muzikál ze střední 3

9.1.2009 Pá



ZUŠ Česká Lípa
Interní koncert žáků
Malý sál, 17.00 hodin

Kino Crystal
17.30 – Hlídač č.47
20.00 – Hlídač č.47

Kino Nový Bor
17.30 –   Nebezpečný cíl
20.00 –     Poustevna, das ist Paradies

13.1.2009 Út

Luxor
21.00 - DISKO ZDARMA!

Kino Crystal
17.30 – Hlídač č.47
20.00 – Hlídač č.47

Libertin
Olympiáda v německém jazyce 
8.30 hod. kategorie III, B – SŠ, DDM 
Libertin Česká Lípa, inf. F. Skalický

Nový Bor Divadlo
Luboš Pospíšil - HudebnÌ sklepy
19:00, Navrátilův sál, vstupné: 90 KČ

Kino Nový Bor
17.30 –   Nebezpečný cíl
20.00 –   Nebezpečný cíl

14.1.2009 St

Luxor
21.00 - DISKO ZDARMA!

Kino Crystal
17.30 – Hlídač č.47
20.00 – Hlídač č.47

Kino Nový Bor
17.30 – Sněženky a machři po 25 letech
20.00 – Sněženky a machři po 25 letech

15.1.2009 Čt

Luxor
21.00 -  Dj Funnie, Jackes PRAHA,  

Dj Martin Mekki 

Progres
19.00 – Nikola Brasco, Petr Linhart, 
The Emokluk & Kouzelník a jeho pes
(večer moderních písničkářů)

Kino Crystal
15.30 –  Muzikál ze střední 3 
17.30 –  Muzikál ze střední 3 
20.00 – Muzikál ze střední 3 

Kino Nový Bor
17.30 – Sněženky a machři po 25 letech
20.00 – Sněženky a machři po 25 letech

17.1.2009 So

Kino Crystal
15.30 –  Muzikál ze střední 3 
17.30 –  Muzikál ze střední 3 
20.00 – Muzikál ze střední 3 

Kino Nový Bor
17.30 – Sněženky a machři po 25 letech
20.00 – Sněženky a machři po 25 letech

18.1.2009 Ne

Libertin
Rodinné konstelace  
18 – 20.30 hod., vstupné dobrovolné,  
tel.: 728 658 732

Kino Crystal
17.30 –  Muzikál ze střední 3 
20.00 – Muzikál ze střední 3 

Kino Nový Bor
17.30 – Sněženky a machři po 25 letech
20.00 – Sestra (ART)

20.1.2009 Út

Luxor
21.00 - DISKO ZDARMA!

Libertin
Matematická olympiáda 
8.30 hod., kategorie Z9, 
DDM Libertin Česká Lípa

Kino Crystal
17.30 –  Muzikál ze střední 3 
20.00 – Muzikál ze střední 3 

Nový Bor Divadlo
Manžel pro Opalu
Komedie s K. Fialovou, L. Lipským
19:00, vstupné: 240 Kč

Kino Nový Bor
17.30 – Sněženky a machři po 25 letech
20.00 – Sněženky a machři po 25 letech

21.1.2009 St

Luxor
21.00 - DISKO ZDARMA!
Kino Crystal
17.00 –  Austrálie
20.00 – Austrálie

Kino Nový Bor
17.30 – Den, kdy se zastavila země
20.00 – Den, kdy se zastavila země

Nový Bor Divadlo
Kavárna Ulice
19.00, vstupné: 70 Kč

22.1.2009 Čt

Luxor
21.00 – Dj P-Jay, Dj Lukkyy
KD Crystal
18.00 – EWA FARNÁ
Vstupné 220 Kč

Kino Crystal
17.00 –  Austrálie
20.00 – Austrálie

Kino Nový Bor
17.30 – Den, kdy se zastavila země
20.00 – Den, kdy se zastavila země

23.1.2009 Pá

Luxor
21.00 -  Dj Vichy, Dj REVA  

modní přehlídka 8in Fashion 
+ soutěže o oblečení a poukázky

Kino Crystal
17.30 – Hlídač č.47
20.00 – Hlídač č.47

Kino Nový Bor
17.30 – Sněženky a machři po 25 letech
20.00 – Sněženky a machři po 25 letech

16.1.2009 Pá

Kino Crystal
17.30 –  Muzikál ze střední 3 
20.00 – Sestra (ART)

Kino Nový Bor
17.30 – Sněženky a machři po 25 letech
20.00 – Sněženky a machři po 25 letech

19.1.2009 Po

Změna programu vyhrazena.

Staňte se sponzorem kulturního přehledu Českolipska!   tel: 487 523 931



Leden 2009Kulturní přehled Českolipska 

Luxor
21.00 - Dj Reva + Dj Skála - discopřiběh

Progres
19.00 – NĚMÁ LÍPA 
KŘIŽNÍK POTĚMKIN (film)
CHRISTOPH PAJER (hudba)
němý film za doprovodu živé hudby

KD Divadlo Česká Lípa
15.00 – STRAŠIDELNÝ MLÝN
vstup 50 Kč

Libertin
Kouzlo zimního lesa
pochod zimní přírodou se soutěžemi 
pro děti, rodiče s dětmi a kolektivy,
 trasa 4 km, startovné 10 Kč, 
start ZŠ Partyzánská 9 – 11 hod.

Kino Crystal
15:30 –  Vesmírní opičáci
17.00 –  Austrálie
20.00 – Austrálie

Nový Bor Divadlo
Strašidelný mlýn
Pohádka s písničkami a se strašidly
10:00, Divadlo, vstupné: 50 Kč

Kino Nový Bor
17.30 – Den, kdy se zastavila země
20.00 – Den, kdy se zastavila země

24.1.2009 So

Libertin
Reiki II. – F. Červenka 
9 – 16 hod., cena 1200 Kč 
tel. čísle: 728 658 732

Kino Crystal
15:30 –  Vesmírní opičáci
17.00 –  Austrálie
20.00 – Austrálie

Kino Nový Bor
17.30 – Den, kdy se zastavila země
20.00 – Den, kdy se zastavila země

25.1.2009 Ne

KD Divadlo Česká Lípa
19.30 – Kachna na pomerančích 
Divadelní klub
vstup 270 Kč

Kino Crystal
17.00 –  Austrálie
20.00 –  Fígle (Filmový klub)

Kino Nový Bor
17.30 – Veřejný nepřítel č.1
20.00 – Veřejný nepřítel č.1

26.1.2009 Po

Libertin
Chemická olympiáda
8.30 hod., kategorie 8. - 9.tř. ZŠ,
Gymnázium Česká Lípa

Kino Crystal
17.00 –  Austrálie
20.00 – Rallay smrti

Kino Nový Bor
17.30 – Veřejný nepřítel č.1
20.00 – Ježíš je normální!

27.1.2009 Út

Luxor
21.00 - DISKO ZDARMA!

Libertin
Dějepisná olympiáda
8.30 hod., kategorie 8. - 9.tř. ZŠ, DDM 
Libertin Česká Lípa, inf. F. Skalický 

ZUŠ Česká Lípa
Školní kolo soutěže v sólovém  
a komorním zpěvu, ve hře na dechové 
nástroje a školní kolo přehlídky  
tanečního oboru

Kino Crystal
15.30 –Madagaskar 2
17.00 –  Austrálie
20.00 – Rallye smrti

Nový Bor Divadlo
SHIRLEY VALENTINE
Divadlo Rokoko
Bravurní komedie 
se Simonou Stašovou v hlavnÌ roli
19:00, Divadlo, Vstupné: 200 KČ

Kino Nový Bor
17.30 – Noci v Rodanthe
20.00 – Noci v Rodanthe

28.1.2009 St

Luxor
21.00 - DISKO ZDARMA!

Kino Crystal
15.30 – Madagaskar 2
17.30 – Den, kdy se zastavila země
20.00 – Den, kdy se zastavila země

Kino Nový Bor
17.30 – Noci v Rodanthe
20.00 – Noci v Rodanthe

29.1.2009 Čt

Luxor
21.00 - Dj Reva, Dj Mia

KD Crystal
20.00 – 11. Erotický ples
• kapela SOS z Mladé Boleslavi 
• pánský a dámský striptýz
• travesti show, vstupné 280 Kč 

Kino Crystal
15.30 – Madagaskar 2
17.30 – Den, kdy se zastavila země
20.00 – Den, kdy se zastavila země

Kino Nový Bor
17.30 – Labyrint lží
20.00 – Labyrint lží

30.1.2009 Pá

Luxor
21.00 -  Dj Richie, Djs Uwa Lucky Lucaso 

Progres
19.00 – PSYCHEDELICKÝ VEČER

Kino Crystal
15.30 – Madagaskar 2
17.30 – Den, kdy se zastavila země
20.00 – Nebezpečný cíl

Kino Nový Bor
17.30 – Labyrint lží
20.00 – Labyrint lží

31.1.2009 So

Staňte se sponzorem kulturního přehledu Českolipska!   tel: 487 523 931



Modlitby z archyMezi řádky
S elegancí ježka – Muriel Barberyová
vydal Host 2008 v překladu Petra Christova

Kniha, která je jiná.
Je to román o smyslu života, nikoli však o jeho hledání, psaný 
ironickým jazykem s lehkostí a nadhledem. Román, ve kterém se 
mísí dva pohledy na jeden svět činžovního domu. Ježčí ochranný 
krunýř brání dvě hlavní postavy, jak domovnici Reneé, tak dvanác-
tiletou dívenku Palomu. Oběma pomáhá ukrývat pravou, osobitou 
tvář, udržovat odstup, stávají se tak přehlédnutelnými. Uvnitř ale 
prožívají divokost i osamělost. Reneé sama sebe popisuje : “Jsem 
malá, ošklivá, tlustá vdova, mám kuří oka a někdy, když mám těž-
ké ráno, sípu jako mamut.” Její byt s ní sdílí pouze tlustý kocour, 
navenek je takovou “klasickou domovnicí”, ale přesto uvnitř je jiná. 
Před světem ukrývá svou vášeň pro umění a filozofii. Paloma je 
hloubavé a inteligentní děvče rozhodnuté ukončit svůj život. 
Vnitřní monology s celou svou filozofií se v knize protnou, když se 
přistěhuje nový obyvatel domu. Nic není, jak se zdá, překvapivé 
konce a nevtíravost... I to je S elegancí ježka... ježka, který jako 
jeden z mála dokáže zranit i bez útoku...

Kniha, která získala již několik ocenění (např. v roce 2007 Knihkupeckou 
cenu, Prix du Rotary International, Cenu kultury a knihoven a několik dalších) , 
stala se bestsellerem a byla přeložena do několika jazyků. 
Moderní francouzské dílo profesorky filozofie a spisovatelky, která se ve 
svých románech zabývá otázkou, jak aplikovat filozofii do života.

O bílých slonech – Irena Dousková
 vydalo Druhé město 2008 (ilustrovala Lucie Lomová)

Mírně baladická a snová novela rozehraje dětské rozpočítadlo 
štěstí, neštěstí, láska, manželství, panenka, kolébka, hraběnka, 
smrt... jako korálky navázané na nit jednoho týdne. Obyčejní lidé, 
kteří ale nejsou bez tvaru, v kulisách reálné doby prožívají své 
příběhy. Z povídek vystupuje absurdita komunistických poměrů, 
pocit těžce stoupajícího vlajícího vzduchu...

Předchozí knihy autorky měly úspěch nejen na poli literárním, 
ale také v divadle (Hrdý Budžes, Oněgin byl Rusák).

Doporučuje: Ningue

Modlitby z Archy
11.12. v žízníkovské kapličce zazněly „Modlitby z archy“, 
verše Carmen Bernos De Gasztold, v podání Ivy Honsnejma-
nové, Marty Knauerové a Martina Prokeše.
Hudební doprovod zajistil koncert nazvaný Keltské Vánoce 
v podání vokálně-instrumentálního souboru ZUŠ Cvikov,  
souboru Lusatia consort a středověké kapely Jääääär pod 
vedením Štěpána Přenosila.

Modlitba ptáčka
Pane, není lehké modlit se takhle sám…

Tvá ruka 
ať chrání

mé hnízdečko před
uplakaným počasím.

Dej ranní rosu květům
a prach cest ať zlátne

obilím,
co z pole povezou.

Ať se nebe modrá převysoko
a vítr listím povívá,

ať měkké světlo na obloze
s večerem hned nejde spát.

A mému srdci uchovej 
tu nekonečnou píseň,

Abych mohl zpívat,
zpívat, zpívat, prosím.

Pane, tak to dej.

Amen.

CARMEN BERNOS DE GASZTOLD
„Modlitby z archy“
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Filmové okénko Hudební echa
Katyň
(Polsko, 2007, 126 min.)
Režie: Andrzej Wajda 
Žijící klasik Andrzej Wajda se ve svém nejnovějším  
filmařském počinu zhostil jedné z nejtemnějších událostí 
polských dějin - masakru 22 500 polských vojáků i civilistů, 
který provedla sovětská tajná policie NKVD v roce 1940. 
Zodpovědností za hrůzný katyňský masakr si přes půl  
století hrály do not Rusko s Německem, Západ o masakru 
mlčel... Rusko se přiznalo až v roce 1990. Na Oscara  
nominovaný film s výbušnou povahou skýtá scény, před 
kterými by člověk nejradši zavřel oči. A to by neměl...

Hlídač č. 47
(Česko, 2008, 108 min.)
Režie: Filip Renč
Hrají: Karel Roden, Lucia Siposová

Člověk, který je poznamenán hrůzami války, doufá, že po  
prožitých strastech najde štěstí díky lásce, přátelství  
a práci. Železniční hlídač, který zachrání mladého muže 
před skokem pod vlak, příjde načas o sluch. I když se mu 
sluch vrátí, stále předstírá, že neslyší, co si o něm lidé za jeho 
zády povídají. Ani o tušeném vztahu zachráněného mladíka 
s jeho ženou...

Fígle
(Polsko, 2007, 95 min)
Režie: Andrzej Jakimowski
Hrají: Tomasz Sapryk, Rafal Guzniczak 
Šestiletý Stefek pokouší osud. Žije v polském maloměstě spolu 
s rozvedenou matkou a starší sestrou, která se o něj stará. 
Právě ona ho přivede na myšlenku jemného, až magic-
kého ovlivňování situací, pokud ale sám něco drobného 
obětuje. Stefek na nádraží potkává muže, jenž mu připo-
míná dávno ztraceného otce, a rozhodne se jej namísto 
každodenního přestupu z vlaku do vlaku nasměrovat až  
k matčině obchodu...

Po svatbě 
(Dánsko / Švédsko, 2006, 120 min.)
Režie: Susanne Bier
Hrají: Mads Mikkelsen, Neel Rønholt, Julie Ølgaard 
Film dánské režisérky Susanne Bier (Bratři) byl nomino-
ván na Oscara za nejlepší cizojazyčný film a patří k tomu 
nejlepšímu, co nám současná skandinávská kinemato-
grafie může nabídnout. Hrdinou filmu je charismatický  
a talentovaný dánský herec Mads Mikkelsen (Casino 
Royal) pracující v indickém sirotčinci, který zoufale potře-
buje finanční prostředky. Ty se nabízejí z rodného Dánska, 
země, kterou nechal daleko za sebou. Životní situace,  
které ho tam čekají, změní obchodní cestu v dramatickou, 
bolestnou zkoušku pro všechny zúčastněné. 

SeStra 
(Česko, 2008)
Režie: Vít Pancíř
Hrají: Verica Nedeska 

Experimentální filmař, animátor a tvůrce videoklipů 
kapely Psí vojáci Vít Pancíř natočil film podle románu 
Jáchyma Topola. Bezcílný život hrdiny, se změní, 
když potká lásku, s kterou uniká z města před lidskou  
vypočítavostí, mělkostí a nevkusem. Neomylně neuteče,  
a proto upadá do dřívější skepse, díky které ztratí lásku, 
a s postupem času se smiřuje se světem, v kterém již není 
dost místa pro velkou lásku a temnou romantiku.

Tom Waits – Foreign Affairs
Distribuce: Warner, Vyšlo: 1990, Reedice: 2006

Melancholicky uchraptěný hlas Toma Waitse naladí krás-
nou nostalgickou atmosféru. Plnou odjíždějících pirátů, 
cest bez návratu, opuštěných bálů a nedosněných nocí. 
Barovým odérem pozvolna pronikají jednotlivé tóny. Toto  
album má jemně jazz-bluesový nádech. Protkáno nuancemi 
irských balad, kriminálními prvky, i valčíkovými momenty nás  
houpavě ukolébává, ovšem usnout nenechá. Skvělé album, 
stejně jako všechny ostatní Waitsovy hudební počiny.

http://tomwaits.com/

PJ Harvey – White chalk
Vydal: Label, Vyšlo: 2007

Zní to jako ozvěna z nějakých temných časů, která se  
tajemně odráží z temných hor, jež jako rozbřesk zasáhne 
celou zemi. PJ Harvey se v tomto albu rodí znovu a znovu 
a opět zaniká vždy když ztichne její až jeskyňkovský hlas, 
aby se opět mohla zrodit v další písni. Vtahuje nás do svých 
kouzelných příběhu, plných smutků, láká jako bludička 
k poslechu pohádek plných bolu, až se pomalu rozplyne 
jako odraz ztraceného dítěte na hladině černé tůňky.

http://www.pjharvey.net/

Cursor Miner – Plays God
 Vydal: Lo Recordings, Vyšlo: 2004

Toto album je opravdová lahůdka pro milovníky vtipné  
elektroniky. Anglický Cursor se nebojí své skladby řádně 
okořenit. Každá je jiná, každá je výjimečná. 
Mezidimenzionální „Clear my head“ opravdu pročistí hlavu, 
„Me and my clone“ pobaví jako většina písní z této desky  
a kotvy se zvedají s techno songem „Grilling the cheese“. Celé 
album je velmi hravé, prošpikováno 8 bitovými prvky, nápady  
a tolika hudebnímy styly, že si toto album nestačí poslech-
nout jen jednou.

http://www.myspace.com/ 
http://www.youtube.com/

Doporučuje: Morek








