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Milí čtenáři,
mistr podzim se jako každý rok rozverně ohání paletou, stromy
hýří barvami, kaštanů, šípků i hub je dost, i když máme občas
co dělat, abychom je v té mlze našli. Přehršel barev se utápí
v jemném filtru mlhy a tak na nás ze všech stran útočí výjevy
Schickanedrova formátu.
Že je lezavo? Nevadí, ideální čas si zalízt s knížkou a nějákým
dobrým čajem pod duchnu a naslouchat uklidňujícím kapkám
deště. A když přestane vyrazit na nějákej pořádnej podzimní
výlet, klidně v mlze... A když nepřestane?
Tak hurá do kina, na nějáký konzert, či výstavu, možností je
spousta. Tak ať si to pošmourno pořádně užijeme!
Příjemné čtení a mnoho kulturních prožitků v tomto měsíci Vám přeje
Vaše redakce

Galerie, výstavy, akce

Kino, Filmy 12

Divadlo 14

Soutěž s festivalem Lípa Musica o pět vstupenek na koncert Věry Špinarové 12.listopadu v KD Crystal
S kterou kapelou začínala V.Špinarová? a) Majestic, b) Notabene c) Flamingo
Odpovědi zasílejte do15.00 hod, 3.11. na e-mail: soutez@prodeus.cz

Inzerujte v magazínu Lípa
a podporujte tím kulturní dění v regionu.
Vychází v České Lípě, Novém Boru a okolí v nákladu 22.700 ks.
Inzerci objednávejte na tel.: 487 523 931 nebo na e-mail: inzerce@prodeus.cz

Magazín Lípa vychází v nákladu 22.700 ks.
Je zdarma distribuován Českou poštou
v České Lípě, v Novém Boru a okolí.
Ročník 2, číslo 10.
Kontakt na redakci: Agentura DEUS,
Pivovarská 670, 470 01 Česká Lípa
tel.: 487 523 931, IČO: 646 572 56,
Registrace: MK ČR E17382
Veškeré neoznačené materiály jsou majetkem redakce.
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Report: Lípa Musica

Lípa Musica

Kravaře přivítaly světovou hudební špičku
V rámci Mezinárodního hudebního festivalu Lípa
Musica se 4. října 2008 rozezněl kostel Narození
Panny Marie v Kravařích komorní hudbou v podání
souboru Pavel Haas Quartet. Již před začátkem
koncertu bylo jasné, že tento večer se stane
interpretačním vrcholem celé festivalové přehlídky.
Následujících 80 minut hudby to jen potvrdilo.
Organizátorům festivalu se podařilo zajistit vynikající
smyčcové kvarteto, které ač bylo založeno v roce
2002 má za sebou obdivuhodné úspěchy. Soubor se
stal v roce 2005 vítězem hudební soutěže Pražského
Jara. Jen o měsíc později získalo kvarteto 1. cenu
na Mezinárodní soutěži „Premio Paolo Borciani“
v italském Reggio Emilia. Jako vítěz této soutěže
podniklo v sezóně 2005/06 turné zahrnující přes
40 koncertů po USA, Japonsku a Evropě. V roce
2006 kvarteto Pavla Haase natočilo pro Supraphon
debutové album se skladbami L. Janáčka a P. Haase.
Toto CD vzbudilo v hudebních kruzích mimořádnou odezvu a obdrželo v Londýně nejprestižnější
ocenění v klasické hudbě „Gramophone Award za
CD roku 2007.
Právě hudba Leoše Janáčka a Pavla Hasse byla
představena festivalovému publiku i v Kravařích.
Hudebníci vybrali z Janáčkovy tvorby Smyčcový
kvartet č. 1 „z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty
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– Kravare
a z Hassova odkazu zahráli Smyčcový kvartet
č. 3 op. 15. Po těchto skladbách z první poloviny 20. století nabídlo kvarteto poslední komorní
opus Ludwiga van Beethovena Smyčcový kvartet
č. 16 F dur op. 135.
Hned začátek koncertu byl fascinující. Janáčkův
kvartet nemohl nechat nikoho z návštěvníků
v klidu. Náročné party jednotlivých nástrojů zvládli
hudebníci s naprostou elegancí a jejich práce
s barvami a dynamikou byla až neuvěřitelná. Ve
strhujícím provedení seznámili členové kvarteta
publikum s hudbou Pavla Haase. Obdivuhodná
koncentrace a dokonalá souhra pak především
vynikla v Beethovenově posledním kvartetu
F dur. Díky špičkovému nasazení povýšili mladí
hudebníci koncert komorní hudby v Kravařích
na ojedinělý hudební svátek. A to je evidentně
i poselstvím celého festivalu Lípa Musica.
Nabízet posluchačům jen to nejlepší z hudby.
Marek Šulc

festival Lípa Musica, prožít

něco nového a výjimečného.

15. listopadu
2008
ZÁVĚREČNÝ KONCERT FESTIVALU

sobota15. listopaduv 19 hodin

bazilika Všech svatých, Česká Lípa

Collegium 1704

Václav Luks – dirigent

Jan Dismas Zelenka

I penitenti

al sepolcro del Redentore

Vstupenky na festival lze objednat on-line na www.lipamusica.cz
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Ceskolipský Underground 7 –

Pavel (Štetec) Půhoný - 2.
Po návratu do České Lípy Pavel Půhoný působil
spolu s Bohumilem Dvořákem, Jiřím Chvojkou,
Josefem (Vejcákem) Vilímem, Karlem (Bočanem)
Kodrlem a Vlastou Králem v Explozi.
„To
už
ale
nešlo
o
bigbít?“
ptám
se.
„My jsme bigbít ve skutečnosti nehráli ani ve
Strawberry. Spíše rhythm and blues,“ upřesňuje
Pavel Půhoný. „Ale ano, čím dál tím víc
jsme hráli spíše zábavy, převzatou muziku.“
Od roku 1973 působil v kapele Rytmus nestora
řady českolipských muzikantů Zdeňka Hůly.
„Nedávno jsem mu hrál ve Třech devítkách
na osmdesátinách. Přišly desítky muzikantů
i dalších lidí. Je skutečnou osobností, která si
zaslouží úctu.“
Po zákazu činnosti v roce 1978, který mu prý
zajistil kapelník Jiří Gabriel z Kamenického
Šenova, odešel hrát do Prahy. V Lípě se opět
objevil v druhé polovině roku 1981. Postupně
vystřídal několik seskupení, z nichž byly zřejmě
nejznámější
Proxima,
Rytmus
Zdeňka
Hůly
a GT-Systém Milady Tulachové.
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Pavel (Štetec) Puhoný – 2.
Další kapitolou života Pavla Půhoného byl odchod
do Německa v roce 1990. Stal se zaměstnancem
cestovní kanceláře Austria Reise Club.
Fotografií z tohoto období má rozhodně nejvíce
a také nad nimi trávíme nejvíce času. Dunaj,
Rýn, Linec, Regensburg, Janov, Istrie, Kréta,
Rhodos… v námořnickém, v kvádru, v dívčím
převleku, v rakouských barvách… S rakouskými
i německými turisty sjezdil na lodích největší
západoevropské řeky i nejznámější letoviska
Středozemního moře.
„A není Vám líto, že jste dál nepokračoval
s autorskou kapelou, ale v podstatě jen
interpretoval převzatou muziku? Navíc asi i já
tuším, co němečtí turisté chtěli slyšet…“
„Chtěl jsem dělat muziku, pódiový kapely neměly
perspektivu. Možná nejblíže k šoubyznysu jsem
měl díky kontaktům v Praze. Můj tehdejší kapelník
Josef Žaba někde objevil Vencu Jandu, kterého
ale určitě znáte jako Dalibora Jandu. Ten mě chtěl
dokonce jako basáka do své doprovodné kapely,
ale já nevěřil, že může prorazit. Nahrál jsem s ním
jen Jahodový koktejl,“ odpovídá Pavel Půhoný.
V roce 1997 se opět vrátil do České Lípy.
Hrál například v CL-Teamu či CL Galaxy Teamu.
Od roku 2007 hraje většinou sám. „Naučil
jsem se programovat a dělám karaoke pro lidi
v hospodách a hotelích. Vypnu jeden nástroj
v tom svém kombajnu a zahraji si ho naživo.
K tomu projekce na plátno, takže lidi můžou
zpívat spolu se mnou. V současnosti mám
v repertoáru sedm set písní v češtině, němčině,
angličtině, slovenštině i italštině. V devětapadesáti už makat nepůjdu,“ směje se.
„Hrajete třeba Olympic, Kabáty či Chinaski, ale
co si pouštíte doma, když nemusíte pracovat?“
„Tušíte správně. Co hraju, to neposlouchám.
Když jsem sám, pustím si blues, swing nebo
jazz. To je moje muzika.“ „A máte ještě nějaký
projekt schovaný v šuplíku?“
„Mám, ale není sranda prorazit. Poslední
takový můj sen vznikl teprve nedávno. Hrál
jsem nahoře v Yukonu a najednou se tam letech
objevila Charlotta Lahodová. Hráli jsme spolu
na konci sedmdesátých let v Praze a ona si
později vzala bratra známého kaskadéra
Ladislava Lahody. Neviděli jsme se snad
sedmnáct let. Má hlas neuvěřitelně podobný

Edith Piaf a já bych s ní chtěl nacvičit několik
desítek písniček a ještě jednou prorazit s něčím
větším.“
Když jsme s Pavlem Půhoným projeli životopis
a pohovořili i o plánech do budoucna, dostali
jsme se k dalším osobnostem, které by se měly
v našem výčtu objevit.
„Přemýšlel jsem ještě o těch začátcích kapel
tady na Českolipsku. Třeba Otakara Koroluse
jsme přetáhli ze šenovské kapely Havrani,
kterou vedl už od roku 1963 František Sviták.
Ve Skalici bydlí Bohouš Myslík, on hrál několik
let u Gotta, psal pro Zelenkovou a udělal
kapelu i Laufrovi. Hodně by Vám toho mohli
také říci zvukaři, kteří v té době v Luxoru
působili a o kterých se ještě nikdo nezmínil.
Byli to Bohumil Hála, Milan Klazar a Václav
Šišmis. Ten má nahoře na Ladech pneuservis.
Zapomenout by se nemělo ani na Trhany
z Nového Boru, které vedl Vlasta Záklasník.“
Měníme si maily, vybírám si fotografie, které
by nejlépe dokumentovaly hudební život Pavla
Půhoného a tak trochu i České Lípy.
„Lípa skutečně hudbou na konci šedesátých
let žila. Když byly přehrávky, trvaly celé tři
dny, protože se sjelo na šedesát kapel.“
Čtenářům se omlouváme, ale z důvodu nedostatku
místa jsme článek rozdělili na dvě části. Kromě samotného textu jsme vám chtěli nabídnout i co nejvíce
fotografií.
FOTO: Ivan Köhler Kelly
Prosíme pamětníky pokud mají nějáké informace,
nechť se obrátí na naší redakci: inzerce@prodeus.cz

Pavel Půhoný (1950)
sólová kytara,
doprovodná kytara,
basová kytara, piano,
basový syntetizátor,
akordeon,
zpěv ve skupinách:
Spiders, Strawberry
Sellers Group, Slza,
Exploze, Rytmus,
Admirál, Twins Prag,
Charlotta Band,
GT Systém, Proxima,
Topas, CL – Team,
CL Galaxy Team aj.

07

Kluby: Xavier Baumaxa

Xavier Baumaxa
Po roční pauze, která byla způsobena absencí
prostoru, jsme se v sobotu 11.10. dočkali znovuotevření klubu Progres, v budově bývalé
ZŠ Dlouhá na Špičáku. Nový prostor nám
přijel pokřtít sám oblíbený litvínovský bard Xavier
Baumaxa.
Po sedmé hodině se s malým zpožděním
přiřítil Xavi na svém železném oři a nonšalantně
proplul mezi poklidně čekajícími fanoušky, kteří
malé zpoždění spíše uvítali.
Maestro se nejprve pokusil trochu naladit, ochutnal
akustiku titěrného prostůrku a poté si ještě na
chvilku odskočil nadejchnout čerstvého vzduchu.
Tu už počali návštěníci býti krapet neklidní,
naštěstí pan Baumaxa po poctivé pětimitovce,
usedl na podium a spustil, pěkně popořadě, od
novějších kousků až k dobře osvěčeným starým
hitům. Od jemně našlehaných písní, až po pěkně
peprné songy, Xavier nás krmil po dvě hodiny svými kousky. Prošpikováno básněmi ukrajinského
přitele Em Rudenka a Baumaxovímy skvělými
trumpetovými a jinými imaginarními sóly, vskutku
výborná chuťovka.
Vše vyvrcholilo neskutečným čardášem, proloženým vyvolávačkou a mohuným potleskem publika,
zakončeným jak prohlásil Xavi „nudnou třešničkou
na dortu, pro uspání vděčného publika“, jež se
zvrhlo v úžasnou imitaci Bobby Mc Ferrina.
Tak tedy vy, na které se nedostalo lístků, don't
worry, be happy, neremcejte a příště si včas
zarezervujte lístky. A my ostaní, přimuřme oko
nad zvukem jež se občas dral do nebeských
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výšin a naopak poděkujme organizátorům za
nový, sice menší, ale velmi příjemný alternativní
prostor.
http://xavi.litvinoff.cz/
http://rudenko.litvinoff.cz/
http://klubprogres.cz/

Galerie, výstavy

Vlastivědný spolek českolipska

Galerie, výstavy:

So 8.11. výlet do Nového Boru
Návštěva lesného hřbitova, seznámení s novými poznatky
o osudech popraviště a hrobů Rumburské vzpoury.
Návštěva Sklářské galerie a sklárny AJETO.
Odjezd vlakem z hlavního nádraží v České Lípě v 8.35 hod.,
návrat vlakem ve 13.30 hod. nebo v 15.11 hod., příp. autobusem.

Ambit – svaté schody
17.10.-23.11. E
 . Gerthner – Naivní kresba přelomu 19. a 20.století
(ze sbírek muzea)
Biberova koncertní síň
17.10. – 23.11. „Nebe

je jen jedno“ - FAVU Brno (výstava obrazů)
Maštálkova síň – výstavní síň v 1. patře kláštera
2.11. – 22.11. J
 .P. 100 - 100 let od narození Jaroslava Panáčka
Vernisáž 1.11. od 14.00 hod.
27.11. – 31.12. F
 otografující soudce Rudolf Aschenbrenner
Vernisáž – 26.11. od 16.30 hodin
GALERIE
21.6. – 9. 11. Podmalby ze sbírek VMG
Galerie Jídelna
4.10. – 9.11. „ Společné rysy“ Geringová – Řezáč
Vernisáž 3.10. v 17.00 hod.
15.11. – 31.12. V
 yšívané kuchařky (Jílové u Prahy)
Vernisáž 14.11. 17.00 hod

So 15.11. Umělecké a historické památky Dánska.
Přednáší Zdeněk Pokorný, velká klubovna VMG 14.00 hod.
Po 17.11. Nové putování Mexikem
přednáška s diapozitivy, s našim loňským hostem L. Pytlounem.
velká klubovna VMG 14.00 hod
So 22.11. – Bruselský rok 1958 na Českolipsku
Přednáší Ladislav Smejkal, velká klubovna VMG 14.00 hod.
So 29.11. Zapomínaný Josef Panáček, železničář,
literární historik a máchovský badatel
Přednáší Petr Gajdošík ze Státního okresního archivu Česká Lípa
velká klubovna VMG 14.00 hod.
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EKOPORADNA ORSEJ PŘI VMG V ČESKÉ LÍPĚ
19.11. Ekologická soutěž – začátek 8,30 hod. VMG
29.11. Putování po vydřích stopách – Sraz v 9.00 hod., Před budovou VMG
Poradna pro chovatele domácích mazlíčků – každé úterý 15.00-16.30 hod.

DDM Libertin

Info:

ICM – Informační Centrum Mládeže

Základní umělecká škola

Pá – Po: 12 – 18 hod.

Výstava výtvarných prací žáků ateliéru Mgr. Skokanové
Po celý měsíc listopad, Foyer ZUŠ,

● internet pro veřejnost, možnost hraní zajímavých her na PC, pomoc při vyhledávání
na internetu, kopírování, tisk, scanner
● inzerce zdarma, info-šanonová technika
● cena: 20 Kč/hod. děti a studenti, 40 Kč/hod. pracující
● možnost pořádání vlastních výstav či přednášek zdarma!
Nabídka školám: po – pá, 10,30 – 12 hod.- exkurze do ICM,
objednávky u P. Janošecové
Otevřený klub Spirála při ICM nabízí:
možnost trávit volný čas, pořádat výstavy, koncerty, přednášky, číst knihy, časopisy,
sledovat zajímavé programy v televizi (100 kanálů z celého světa), psát úkoly, hrát
stolní hry...
Ekologická výchova pro MŠ:
po celý rok, inf. Ing. Š. Pechová
Studentská videoprojekce, téma měsíce:
ANGLICKY S POMOCÍ FILMU III
(od 15ti let) každou středu v 18 hod., inf. J. Mimrová
Otevřená keramická dílna pro veřejnost:
každé pondělí a středa 15 – 18 hod.,
poplatek 10 Kč + platba za materiál a výpal
vedoucí: L. Jelenová, M. Rákosníková

Út 11. 11. Výchovný koncert žáků a pedagogů smyčcového oddělení pro žáky ZŠ, ZŠ Jestřebí v 9.00 hod.
St 12. 11. Výběrový interní koncert, Malý sál, 16.00 hod.
Čt 20. 11. Podzimní koncert žáků, Velký sál, 17.00 hod.
Pá 28. 11. Slavnostní rozsvícení vánočního stromku
- vystoupí žáci hudebního oddělení ZUŠ
nám T.G.Masaryka, Česká Lípa v 18.00 hod.

Městská knihovna Česká Lípa
Úterý 4.listopadu od 17,00 hod
ŘEKLA JSEM NE TYRANOVI
Setkání s autorkou stejnojmenné knihy, zpěvačkou,
textařkou i skladatelkou EVOU HURYCHOVOU.
Vyprávění o pěvecké kariéře, ale především o smutném
osobním příběhu. O aktivitách Evy Hurychové na pomoc
týraným ženám a obětem domácího násilí, o tom,
proč se rozhodla pomáhat.
čítárna městské knihovny nám. T.G.Masaryka

Akce v měsíci říjnu:

1.11. so Krosmaratón – 24. ročník, Sraz účastníků - Správa a údržba silnic v Sosnové
(u motokárové dráhy) prezentace do 9,45 hod./maratón a žáci/, do 11,00 hod./ostatní
kategorie/ tratě 2 km až maratón, kategorie – starší žáci až veteráni, inf. F. Skalický
3. 11. po Vernisáž k výstavě „Překonej sám sebe“, 13 hod., DDM Libertin klub
Spirála, následná výstava obrázků a koláží Paní Lepičové, inf. P. Janošecová
4. 11. út Vztahy a partnerství, přednáší Mudr. T. Petružela
od 10 hod., klubovna DDM Libertin, inf. J. Mimrová
7. 11. pá – Beseda s geologem „Konrádem Brotzem“, od 18 hod., klubovna DDM
Libertin, vyhledávání podzemních sítí, práce s virgulí (možnost zaučení), geopatogenní zóny v bytě, lineární zóny podzemní energie, inf. J. Mimrová
18. 11. út – Hudební masáže – zdravé muzicírování, 16 – 18 hod., JoJo klub DDM
Libertin, pro všechny věkové kategorie, vstupné 100 Kč za rodinu ( 70 Kč hradí DDM
Libertin, 30 Kč účastníci), inf. V. Rusínková
20.11. čt – Děti z TIBETU, přednáška PhDr.Zuzany Ondomišiové
v rámci SVĚTOVÉHO DNE DĚTÍ, který. připadá právě na 20.11., 18 hod.,
ICM a otevřený klub SPIRÁLA DDM Libertin, vstupné zdarma, inf.V. Rusínková
22. 11. so – Porta 2008
od 13 hod. v sále DDM Soutěž hudebníků amaterů v hudebních stylech- country, folk
a trampská muzika. Zájemci se mohou přihlásit do 18.11. v DDM Libertin nebo zaslat
přihlášku přes email. Přihlášku naleznete na www.libertin.cz.
Vítěz postoupí do pražského finále. inf. V. Rusínková
24.11. po – Rizika s užíváním návykových látek + poradna pro rodiče
od 18 hod., ICM DDM Libertin, přednášející - Tereza Janošková, inf. M. Vasmanská
25.11. út Rodinné konstelace 18 – 20 hod., vstupné dobrovolné, inf. a přihlášky:
frantisek.cervenka@post.cz, tel.: 728 658 732
28.11. pá – „Izrael očima Mirky Kadlecové“ 17 hod., Klub Spirála DDM Libertin,
beseda a vernisáž výstavy fotografií „ Místo narození Ježíška“, inf. J. Mimrová

Úterý 11.listopadu od 1 7,00 hod
Manželské a partnerské vztahy
Mechanismy soužití, komunikace mezi partnery, umění
naslouchat, vnímat…Kde děláme chyby, odcizení,
žárlivost, osamělost v páru, krizové situace…
Další přednáška cyklu Psychologie pro život
– jak nám psychologie pomáhá.
Přednáší psychoterapeut a etoped Mgr. Alena Zemanová
čítárna městské knihovny nám. T.G.Masaryka
Čtvrtek 20. listopadu od 9,30 hod
Kašpárek a strašidla
dopoledne pro maminky s dětmi do 4 let
(pobočka Špičák, ul. Červeného kříže)

Info: mimrova, vasmanska, rusinkova, skalicky, janosecova, kroupova, pechova@libertin.cz

1. 11. so OTEVŘENÁ SOBOTA V LIBERTINU
Počítačový klub 9 – 12 hod., cena 10 Kč, inf. Marie Vasmanská
Výroba dýňových strašidel – Halloween, 9 – 12 hod.,
klubovna DDM, cena 20 Kč, inf. J. Mimrová
Karetní klub Magic, Pokémon, Harry Potter
9 – 12 hod., inf. Marie Vasmanská
Otevřená keramická dílna 9 – 12 hod.,
poplatek 10 Kč + platba za materiál a výpal, inf. M. Vasmanská
Halloweenská party 17 – 19 hod., pro děti a mládež od 10 let,
vstup pouze ve strašidelné masce, cena 20 Kč, inf. J. Mimrová
Návštěva v tiskařské dílně 9 - 12 hod., vstupné zdarma, ukázka sítotisku,
možnost potisknutí vlastních věcí za poplatek dle velikosti potisku, inf. V. Rusínková
Břišní tance 9–12 hod. sál DDM , vyučuje M. Štillová, cena 300 Kč, inf. M.Vasmanská

Čtvrtek 20. listopadu od 16,00 hod
Máme rádi zvířata aneb chovatelská poradna
Jak pečovat o své domácí mazlíčky, zdravotní problémy
zvířat, výživa a prevence v chovech, zajímavosti, literatura,
setkání s odborníky. Cyklus pravidelných setkání s různou
tématikou ve spolupráci s Vlastivědným muzeem a galerií
v České Lípě. Tentokrát: exotická zvířata
Zveme kluky, holky, dospěláky - všechny zvířecí kamarády
oddělení dětské literatury, nám.T.G.Masaryka
Úterý 25. října od 17,00 hod
princ Marcipán a další lokální příběhy z České Lípy
z 19.Století - přednáší Mgr.Ladislav Smejkal
další přednáška z cyklu Literární Českolipsko
čítárna městské knihovny nám. T.G.Masaryka
Čtvrtek 27. listopadu od 16,15
Odpoledne s pohádkou :
ČERTOVSKÁ POHÁDKA: O ustrašeném čertovi ,
na motivy lidových pohádek . Hraje Divadlo Rolnička
Pro děti ve věku 3 - 7 let
Oddělení dětské literatury, nám.T.G.Masaryka
Každé úterý od 9,30 hod
cvičíme v každém věku - cvičení s hudbou a v sedě (!)
pro každého, vhodné nejen pro seniory,
pobočka Špičák, ul. Červeného kříže

Městská knihovna Česká Lípa
nám.T.G.Masaryka 170
tel/Fax 487 883 444 / 487 522 975
e-mail: knihovna@clnet.cz
http://www.knihovna-cl.cz
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KINO CRYSTAL
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DOLBY DIGITAL
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│ BEZBARIEROVÝ
BEZBARIEROVÝ PŘÍSTUP
PŘÍSTUP │
│ DOLBY
tel.: 487
tel.:
487 524
524 840,
840, Boženy
Boženy Němcové
Němcové 2942,
2942, Česká
Česká Lípa,
Lípa, předprodej
předprodej denně
denně od
od 16:00
16:00 hod.
hod. v
v pokladně
pokladně kina.
kina.

PROGRAM KINA Říjen 2008

ROGRAM KINA Říjen 2008

27.9.So - 28.9.Ne - pouze v 15.30, (vstupné 64+1, 80 minut, Francie, Německo, Lucembursko – česká verze, mládeži přístupný)
LOVCI DRAKŮ - Dobrodružný animovaný film pro celou rodinu o dracích, kteří mohou být větší než ostrov nebo malinkatí jako květák.
30.10.Čt - 2.11.Ne - pouze v 15.30
29.9.Po - pouze ve 20.00, (vstupné 69+1, 123 minuty, USA, titulky)
(vstupné 74+1, 80 minut, ČR – česká verze,
3:10 VLAK DO YUMY – Farmář Christian Bale je svědkem loupežného přepadení, v čele kterého stojí zločinec Russell Crowe.
mládeži přístupný)
25.9.ČtPŘÍBĚH
- 1.10. - -v POVĚSTI
17.30 a 20.00,
29.9.Po
- pouze v 17.30, (vstupné 84+1, 100 minut, ČR, česká verze, mládeži do 15-ti nevhodný)
KOZÍ
STARÉ
PRAHY
TOBRUK
– Válečné
drama
režiséraanimované
Václava Marhoula...Do severoafrické Libye jsou odveleni vojáci 11. východního československého praporu.
Staré
pražské
legendy
v rodinné
Slavnostní
premiéra
za účasti
herecké
a tvůrčí delegace proběhne ve středu 1.10. v 17.30 !!!
komedii
Jana
Tománka...
Kuba a
jeho prostořeká
Koza
se -připletou
stavběv Karlova
mostu, vzniku
2.10.Čt
3.10.Pá ke
- pouze
17.30, 4.10.So
- 5.10. Ne - pouze ve 20.00, (vstupné 69+1, 105 minut, Mexiko, Španělsko, titulky, mládeži do 12-ti nevhodný)
Orloje, příběhu Faustova
domu,
jejich
kroky
zkříží
SIROTČINEC
– Nechtěj
vidět,
abys
uvěřil,
věř, abys uviděl...Horor z produkce Guillerma del Tora (Faunův labyrint, Hellboy, Blade 2).
kat
Mydlář
a spát jim
nedá ve
ani20.00,
pověstný
chlupatý
2.10.Čt
- 3.10.Pá
- pouze
(vstupné
69+1, 106 minut, slovenská verze, mládeži do 12-ti nevhodný)
duch...
POLOČAS ROZPADU – Tragikomedie ze současné Bratislavy o rozpadu vztahů a hodnot...
4.10.So - 5.10.Ne - pouze v 15.30(vstupné 64+1, 98 minut, ČR, česká verze, mládeži přístupný)
30.10.Čt - 5.11.St - v 17.30 a 20.00
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA – Filmová pohádka Zdeňka Trošky...za odměnu obdrží jahodu, díky níž porozumí řeči ptáků.
3.11.Po - pouze v 17.30 (vstupné 79+1, 88 minut,
4.10.So
- 5.10.Ne
- pouzedo
v 17.30
(vstupné 69+1, 113 minut, USA, titulky, mládeži do 12-ti nevhodný)
ČR
– česká
verze, mládeži
15-ti nevhodný)
ZOHAN: KRYCÍ
JMÉNO vKADEŘNÍK
Izraelský bojovník proti terorismu předstírá vlastní smrt, aby si mohl splnit sen: stát se kadeřníkem v New Yorku.
NESTYDA
– Jiří Macháček
nové komedii– Jana
Hřebejka
motivy
Vieweghova
6.10.Po -na
8.10.St
- pouze
v 17.30bestselleru„Po( vstupné 84+1, 120 minut, Německo, Velká Británie, titulky, mládeži přístupný)
vídky
o manželství
o sexu.“
Oskar
drží vManfred
ruce von Richthofen odchází, stejně jako většina mladých mužů, do války. Válečné drama.
RUDÝ
BARON – aMladý
pruský
šlechtic
8.11.So
- 9.11.Ne
- pouze
ve 20.00
všechny
muže v49+1
nejlepších
6.10.Po -trumfy
pouze úspěšného
ve 20.00, (vstupné
a 69+1, 148
minut,
USA, titulky,
2007)
79+1, 90existence
minut, a vydá se pěšky napříč Amerikou. Režie: Sean Penn
letech.
problém? Hnán
neurotickým
stra-své (vstupné
ÚTĚKKde
DO je
DIVOČINY
– rozhodne
se zbavit
středostavovské
ČR – česká verze, mládeži přístupný)
chem, že mu život bez opravdové lásky utíká mezi
7.10.Út - 8.10.St - pouze ve 20.00, (vstupné 69+1, 111 minut, USA, titulky, mládeži do 12-ti nevhodný)REKONSTRUKCE KINA
BOBULE
prsty, jde z extrému do extrému. Opijí se svoboFUNNY GAMES USA – Chcete se vsadit, že v devět ráno budete mrtví?
Letní melancholická komedie o dvou kamadou a jeho život se mění v divokou jízdu ztřeště29.11.So - 30.11.Ne - pouze v 15.00
9.10.Čt
12.10.Ne
pouze
v
15.30,
(vstupné
74+1,
92 minuty,
verze,
mládeži přístupný)
rádech,
kteříDreamWorks,
pochopí, že USA,
nejenčeská
u moře
se dá
ných situací...
(vstupné 69+1, 118 minut, Španělsko, SRN,
KUNG FU PANDA – Připravte se na něco pandastického...
Totálně
nešikovný
pandí
chlapík
Po
musí
ujít neuvěřitelnou cestu.
prožít fantastická dovolená. Hrají: K. Hádek,
Francie – česká verze, mládeži přístupný)
T. Matonoha,
Postránecký,
Lubomír
Lipský...
3.11.Po
ve 20.00
(vstupné
49+1
a 69+1,
9.10.Čt - pouze
12.10.Ne
- pouze
v 17.30,
13.10.Po
- 15.10.St
- pouze V.
v 15.30,
(vstupné
74+1, 98
minut, titulky,
mládežiAdoOLYMPIJSKÉ
12-ti nevhodný) HRY
ASTERIX
114
minut,
USA 2007
– titulky ) VÁLKY – Animovaný snímek produkční společnosti Lucasfilm Animation...
STAR
WARS:
KLONOVÉ
Asterix a Obelix jsou zpět! Mladý Gal Alafolix
10.11.Po
- pouze
v 17.30
GONE,
GONE
se vášnivě zamiluje do řecké princezny Iriny.
9.10.Čt -BABY,
12.10.Ne
- pouze ve 20.00, ( vstupné 74+1,
120 minut,
USA,
titulky, mládeži do 12-ti nevhodný)
(vstupné
dobrovolné,
cca 60 aminut)
Kriminální
drama
podle slavné
předlohy
DenniseHellboy
Spoluhlášku
s pomocí
Asterixe
a Obelixe
se vydá
do
HELLBOY
II: ZLATÁ
ARMÁDA
– rozpálený
bude znovu
drtit záporáky
k tomu trousit jednu drsnou
za druhou...
Režie:
Guillermo
del Toro
mládeži přístupný
Lehanea. V případu záhadných dětských zmizení
Řecka
s cílem
vyhrát
Olympijské
hry, ale
13.10.Po - pouze v 17.00, 14.10.Út - 15.10.St - v 17.00 a 20.00, (vstupné 89+1, 140 minut, ČR, Velká Británie,
Maďarsko
– čes.
ver.,nejen
mládeži
do 12-ti nevhodný)
ŠUMNÁ MĚSTA
nabývá pátrání detektivního týmu mysteriózních
BATHORY – Historický velkofilm Juraje Jakubiska přivádí k životu krvavou legendu o Čachtické paní.i srdce princezny Iriny...
Režisér Radovan Lipus a architekt David Vávra
rozměrů a dochází v něm nejen k odhalení šo13.10.Po
pouze
ve
20.00,
(vstupné
59+1,
cca
120
minut) uvádí premiéru populárního cyklu...
osobně
kujících skutečností, ale i k přehodnocení pojmů
29.11.So - 3.12.St - v 17.30 a 20.00.
OZVĚNY
ZLÍNSKÉHO
PSA
–
Přehlídka
vítězných
snímků premiérové
letošního ročníku
festivalu
filmů Zlínský pes.
Mimořádné
uvedení
dalšíhostudentských
dílu popravda a lež, dobro a zlo. Brilantně zrežírovaný
(vstupné 74+1, 90 minut, Velká Británie, USA.
televizního
pořadu
o krásách
naší vlasti.
snímek,
přinesl -svým
tvůrcům
mj.(vstupné
nominaci
16.10.Čtkterý
- 19.10.Ne
pouze
v 15.30
64+1,pulárního
103 minuty,
USA, česká
verze,
mládeži
přístupný)– titulky, mládeži do 12-ti nevhodný)
Tentokrát
autoři
mapují
měst České
na
Zlatý glóbus
na Oscara.
VALL-I
– Anim.a rodinný
příběh. Poslední robot na planetě
Zemi,
kterého
tu zajímavosti
lidstvo zanechalo,
trpí jistouMAMMA
drobnou poruchou
MIA! – vyvinula se u něj osobnost.
Lípy,
Kamenického
Režie:
Ben
Affleck, Hrají:
Caseya Affleck,
Michelle 69+1,
16.10.Čt
- 19.10.Ne
- v 17.30
20.00 (vstupné
103Nového
minuty, Boru
USA –a titulky,
mládeži Šenova...
přístupný) Sophie má problém. Co nevidět bude mít svatMonaghan,
Morgan
Freeman,
Ed Harris...
bu a stále neví, kdo je jejím skutečným otcem.
TROPICKÁ
BOUŘE
– A zkuste
je dostat...
11.11.Po - pouze ve 20.00
Může
jím být
jeden ze tří bývalých matčiných
20.10.Po - pouze v 17.30, 21.10.Út - 23.10.Čt - v 17.30 a 20.00, (vstupné 74+1, 95 minut, USA – titulky,
mládeži
přístupný)
(vstupné 69+1, 90 minut, USA 2006 – titulky)
6.11.Čt - 9.11.Ne - pouze v 17.30 (vstupné 69+1,
nápadníků.
Jedinný
způsob,
jak zjistit,
který to
CESTA DO STŘEDU ZEMĚ – Vědecká výpravá nečekaně uvízne v jeskyni, ze které je jediným únikem
je pronikat
hlouběji
do hlubin
Země.
ANNIE LEIBOVITZ: ŽIVOT OBJEKTIVEM
90 minut, USA. – titulky, mládeži přístupný)
je, pozvat je všechny tři na svatbu a čekat, co
20.10.Po
pouze
ve
20.00,
(vstupné
49+1
a
69+1,
110
minut,
Francie
–
titulky,
1989,
Režie:
Alain
Corneau)
Fascinující dokumentární portrét zachycuDISASTER MOVIE
se stane...
INDICKÉ NOKTURNO
MladýNew
Francouz
při hledání
ztraceného
přítele v Indii
prodělá
osobní vnitřní přeměnu.
je osobnost
legendární
americké
fotografky
Nejpříšernější
parodie všech– dob...
York se
Meryl Streep, Bierce Brosnan, Colin Firth
Annie
Leibovitz,
která verze,
proslavila
skupinu
začíná
otřásat
v základech
tornáda,69+1,
23.10.Čt
- 26.10.Ne
- pouze– vasteroidy,
15.30, (vstupné
80 minut,
USA – česká
mládeži
přístupný)a Amanda Seyfried v romantickém muzikálu
Rolling
pro
časopisy
Vanity Ham
ledové
bouře…
je na Willovi,
aby zachránil
svět... pro
VESMÍRNÍ
OPIČÁCI
– Animovaná
komedie
celouStones
rodinua apracovala
v českém
znění...
Šimpanz
je vyslánskupiny
na záchrannou
s hudbou
ABBA. misi do vesmíru.
Fair čivVogue...
Režie Barbara
Leibovitz.
24.10.Pá - 26.10.Ne - v 17.30 a 20.00, 27.10.Po - pouze
17.30, (vstupné
79+1, 84
minuty, ČR – česká verze, mládeži do 15-ti nevhodný)
6.11.Čt
- 7.11.Pá
- pouze většina
ve 20.00
DĚTI NOCI
– Zatímco
spolužáků pokračuje ve studiu, Ofka odmítá opustit šalebné pohodlí dětství. Film M. Pavlátové s K. Issovou a J. Mádlem.
11.11.Út - v 17.30 a 20.00
(vstupné 79+1, 95 minut, ČR – česká verze,
27.10.Po - pouze ve 20.00, (vstupné 69+1, 159 minut, Rusko – titulky, 2007)
(vstupné 84+1, 100 minut, ČR – česká verze,
mládeži do 12-ti nevhodný)
12 – 12 porotců bojuje s rozhodnutím o osudu čečenského teenagera, který údajně zabil svého ruského otčíma. Nominace na Oscara.
mládeži do 15-ti nevhodný)
		
■ Art kino
28.10.Út
29.10.St
v
17.30
a
20.00,
(vstupné
79+1,
76 minut, ČR – česká verze, mládeži do 12-ti nevhodný)
TOBRUK
František se dobře. Až jednoho dne šlápne
Filmový klub
MÁJ
–
Film
na
motivy
básně
Karla
Hynka
Máchy...Výpravný
epický
film
F.
A.
Brabce
na
motivy
básně
Karla
Hynka
Máchy.
Naivní a idealistické představy o hrdinství a
poněkud vedle a spustí tím těžko kontrolovatelnou
jsouČR
syrově
konfrontovány
s přístupný)
nesnesilavinu
událostí.
Ztratí
práci, vžena
ho (vstupné
vystřídá za
		
■ Filmy pro děti
30.10.Čt
- 2.11.Ne
- pouze
15.30,
74+1,válce
80 minut,
– česká
verze, mládeži
telným
peklem
africké
pouště,
dennodenním
někoho
jiného a střecha
nad
hlavoulegendy
mu odlétá
do
KOZÍ PŘÍBĚH
- Staré
pražské
v rodinné
animované
komedii
Jana
Tománka...
ohrožením
života 79+1,
a všudypřítomnou
teplých
krajin...Hrají:
Polášek,
Ela3.11.Po
Lehotská,
30.10.Čt
- 5.11.St - Josef
v 17.30
a 20.00,
- pouze
v 17.30, (vstupné
88 minut, ČR –smrtí.
česká verze, mládeži do 15-ti nevhodný)
Hraji: K. Rímský,
Hádek,
Režie: V.Marhoul..
Petr
Čtvrtníček,
Arnošt
Goldflam...
NESTYDA
– Jiří
Macháček
v nové komedii Jana Hřebejka...
Oskar M.
je opilý
svobodou
a jeho život se mění v divokou jízdu ztřeštěných situací...

12. - 28.11.

		

●

■

Připravujeme
Of Solace,
● Art kino		 na prosinec: Madagaskar
Filmový klub2, Juno, Quantum
● Filmy
pro dětiSaw V, Sobík Nick, Anglické jahody, Absurdistán, Stmívání, Zrcadla a další.
Připravujeme na listopad: Gone, baby, gone, Šumná města - Česká Lípa, Annie Leibovitz: Život objektivem a rekonstrukci kina (12. - 28.11.)....opět zahajujeme 29.11.
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Filmové novinky

Novinky na DVD

GONE, BABY, GONE
Darjeeling s ručením omezeným
Režie: Ben Affleck (USA, 2007, 114 min)
Hrají: Casey Affleck, Michelle Monaghan, Morgan Freeman
Tři bratři, kteří spolu již roky nepromluvili ani
Mysteriózní drama na adaptace knihy Dennisa Lehana se
slovo, vydávají na cestu vlakem napříč Indií.
odehrává v jedné z nejnebezpečnějších čtvrtí v Bostnu, plné
Jejich plán je jednoduchý, chtějí se poznat,
16. str.
ztrozkotanců, zlomených srdcí a nenaplněných snů. Dvojice
upevnit vzájemné vztahy a znovu se stát
soukromých detektivů se pouští do obtížného hledání ztraceskutečnými bratry, jakými bývali dříve. Jejich
ného děvčátka, během něhož sice vyjde na povrch množství
„spirituální pouť“ však brzy zásadně mění půinformací o Amandině matce jejích přátelích a známých i celé
vodně namířený kurs.
tamní čtvrti, ale veškerá snaha houževnatých vyšetřovatelů
se ukáže být marnou... tedy až do doby, kdy během
pátrání
Studenti
a učitelé se mají lépe než ostatní.
Mongol
Čingischán
Mohou
slavit dva konce
roku- (školního
a kalenpo jiném dítěti mladý vyšetřovatel Patrick Kenzie,
pronásledářního) a dva začátky roku. V prvním přídovaný dosud výčitkami kvůli Amandině tragickému
případu,
Na cestě ke spokojenému životu je spousta
padě to platí téměř vždy, ve druhém případě
pochopí, že ne všechna tajemství kolem dívčina se
zmizení
byla
překážek.
Temudžin
projde mnoha krvavými
1. září
moc neslaví.
Snad jenom
prvňáčci
se ve víře v poznání
něčeho
novéhojevznášejí
ještě odhalena...
bitkami
a bitvami,
prodán do otroctví, ale
radostí na křídlech svých
novotou
tašek,na nohy a vrátit
vždy se
dokáževonících
zase postavit
které jsou širší než oni, a proto připomínají křídla.
se si
naaspoň
cestu přejí,
k vysněnému
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Speed Racer!
formování podoby současného světa a dnes je stejně
slavná
ročník,
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s nejstatečnějšími
hrdiny a nejrychlejší
učí cukráře, prodavačka
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atd. běh
Leibovitzová ženou, která nikdy neztratila tvář.
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škole Draci
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Režie: Jan Tománek
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INFO

SCHOOL WARS

1. září 1939 začala druhá světová válka, třeba se jednou bude říkat, že 1. září

Stavba Karlova mostu je pro celé české království
ohromná
roku
XY skončila válka mezi učiteli a žáky. A já vím, že už se těším, až se 1. září
2008
setkám se svými studenty.
událost. Z celé země se do Prahy sjíždějí povozy
naložené
Mgr. Jaromír Dvořák
vejci, která se přidávají do malty. Mezi nimi je se svým vozíčkem plným vajec i Kuba a jeho věrná kamarádka Koza,
kteří se do Prahy vydávají hledat své štěstí. Kuba dokonce
dostane na stavbě proslulého mostu práci a potká protřelou
městskou holku Mácu, do níž se, přes žárlivou nevoli Kozy,
zamiluje. To je ovšem jen začátek dobrodružství plného zábavných i strašidelných příhod ve víru pověstmi opředeného
velkoměsta, které Kubu, jeho Kozu a Mácu potkají.
Film je vůbec prvním celovečerním 3D animovaným filmem
ve východní Evropě a Čechách.
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Divadlo, Koncerty
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DIVADELNÍ PODZIM
XXXII. ČESKOLIPSKÝ DIVADELNÍ PODZIM
pořádá Divadelní klub Jirásek ve spolupráci s Kulturním
domem Crystal a za finanční podpory Města Česká Lípa
v Jiráskově divadle v České Lípě

Program Divadelního podzimu:
13. listopadu v 19.30 hodin

SMÍM TĚ POLÍBIT, NEŽ CHCÍPNU? – Jarek Hylebrant

Repríza strhujícího příběhu „prokletých básníků“
– Arthura Rimbauda a Paula Verlaina, Evropa – 19. století…
Se svou genialitou chtěli změnit svět – a dokázali to !
Inscenace získala několik ocenění na krajské přehlídce v Děčíně.
Divadlo Michala Vaňka Nový Bor
Vstupné 80,- Kč
14. listopadu v 19.30 hodin

OBŘI DONA QUIJOTA – Václav Klapka

Repríza hořké komedie o síle a bezmoci lásky, rytířství a víry…
Stárnoucí don Quijote se svým věrným Sanchou Panzou
vyráží do marného boje za spásu světa…
Divadelní klub Jirásek Česká Lípa
Vstupné 80,- Kč
15. listopadu v 15 hodin

ČARODĚJNICKÁ POHÁDKA – Pavel Doležal

Pohádkový příběh pro děti od 4 let, v němž není nouze
o rejdy roztržitých čarodějnic, nechybí v něm však ani král
či princ s princeznou.
Divadelní spolek Karel Čapek Děčín
Vstupné 40,- Kč

FIT DANCE – POJĎ SI HOPSNOUT!
Pojďte s námi tančit. Objevte svůj talent a udělejte
si dobrou náladu. Zvyšte svojí fyzickou kondici
a odevzdejte přebytečné kilogramy.

V sobotu 22.11.2008 přijďte a vyzkoušejte
zdarma různé taneční styly a cvičení!
Lekce jsou otevřené pro širokou veřejnost, děti i dospělé,
bez rozdílu taneční praxe a nadání.
Program:
14.00 – 14.45 Capoeira – bojové umění
15.00 – 15.45 Vystoupení žáků a lektorů taneční školy
16.00 – 16.45 Veselé tance pro děti od 4 let
a Ladies Styling
17.00 – 17.45 Břišní tance a Flamenco
18.00 – 18.45 Fitball a Salsa
Program probíhá zároveň na dvou učebnách.
Místo konání:
Enliven Centre, o.s.
Dlouhá 2568, sídliště Špičák, Česká lípa
Info: www.enlivencentre.cz, tel: 602 493 660

15. listopadu ve 20 hodin
SEXTÁNKY – Stanislava Kočvarová
Romantická komedie podle románu V. Neubauera pro milovníky
filmů pro pamětníky a čtenáře červené knihovny, ve které
nechybí kromě radostného mládí (v podání žen zralého věku)
i krásní muži, koketní dívčiny a mnoho neočekávaného…
S úspěchem uvedeno na letošním Jiráskově Hronově.
Ženský amatérský spolek ŽAS Homole
Vstupné 80,- Kč

V RÁMCI ČDP SE DÁLE USKUTEČNÍ:
Herecký pel-mel
seminář herečky Denisy Nové pro (nejen) mladé divadelníky
15. 11. od 9 do 14 hodin – salonek JD
Malované opony
vernisáž výstavy plakátů s kopiemi malovaných opon
13. 11. od 18,30 hodin - foyer JD - 1. patro
Ještě jsme neskončili…
malé ohlédnutí za čtyřicetiletou prací služebně nejstarších
aktivních členů DKJ Václava Klapky a Jany Kolářové
foyer JD – 1. patro
Vstupenky jsou k dostání v pokladně Jiráskově divadla.
Pokladna je otevřena vždy 1 hodinu před představením,
tel.: 487 521 550

Závěrečný koncert
Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica

15. listopadu 2008 v 19 hodin, bazilika Všech svatých, Česká Lípa
Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704
Markéta Cukrová – mezzosoprán
Jaroslav Březina – tenor
Tobias Berndt – bas
Václav Luks – dirigent

Program:

Jan Dismas Zelenka
„I penitenti al sepolcro del Redentore“
předprodej on-line: www.lipamusica.cz / KD Crystal / prodejna Seneca - Česká Lípa

POZVÁNKA
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