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OČNÍ OPTIKA
Moskevská 11

Česká Lípa
Tel.: 487 520 281

Mob.: 603 812 005

Vaše oči potřebují ochranu před škodlivými UV paprsky 
a je potřeba je chránit kvalitními slunečními brýlemi.

Polarizační brýle zdokonalují ostrost vidění, 
odlesk je odfiltrován, do oka se dostane pouze světlo, 

které vytvoří kvalitní obraz.
Další možnosti pro komfort vidění:
transitions, drive wear, nupolar...

Vše ve vašich dioptriích!

Podrobnější informace dostanete v našem obchodě.

Sluneční Brýle

Oční optika
Moskevská 11, 470 01 Česká Lípa
tel. : 487 520 281, mob. : 603 812 005

Otvírací doba:  
po - pá 9:00 - 17:00
so 9:00 - 11:30

Optika.indd   2 6/22/09   1:20:29 PM
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Milí čtenáři,

konečně tu máme prázdniny. I my jsme se v redakci rozhodli, že si je 
trochu užijeme, a tak vás čeká pouze jedno prázdninové dvojčíslo, 
které právě držíte v rukou. Máme před sebou krásné období plné 
pohody, hudby, divadel, festivalů a jiných radovánek. Léto je čas zá-
bavy, a proto jsme pro vás připravili superspeciální přehled kultury! 
I my si hodláme vyrazit do světa, a tak se snad nevědomky potkáme 
někde u sinic na Mácháči, nebo v Dubici, kam se tentokrát vydal  
i náš oblíbený K.H. ve svém komixovém putování. 

A třeba i někde jinde, tipů, kam se vydat, pro vás máme 
tentokráte víc než dost. Hlavně na sebe dávejte pozor, 
nespalte se, i když doufáme, že snad přeci jen nějaké 
to slunko nakonec přijde. 
Všechno, co se v našem kraji kulturně šustne, najdete i nadále vždy 
aktuálně na našem webu, na kterém pro vás v létě chystáme i mnoho 
skvělých soutěží.

Létu zdar a v září zase nashledanou!

Vaše redakce

www.i-lipa.cz

IČO: 646 572 56,
Registrace: MK ČR E17382
Veškeré neoznačené materiály 
jsou majetkem redakce.

Českolipský kulturní přehled
Speciální letní program
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Filmy, knihy, hudba

Magazín Lípa vychází v nákladu 22.800 ks. Je zdarma distribuován Českou poštou v České Lípě, v Novém Boru, Zákupech a okolí. Ročník 3, číslo 7
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ORIGINALITA / NÁPADITOST / HRAVOST
Graphic design / Nápady / Realizace / DTP
Web design od Á do Zet

SPOLEHLIVOST / VSTŘÍCNOST / VĚRNOST
Analýzy potřeb zákazníka / Návrhy kampaní / Produkce

PRECIZNOST / TECHNOLOGIE / KVALITA
Tisk (digitální, ofsetový, velkoplošný, foto)
Reklamní předměty / Signmaking – reklamní polepy

Reklamní Agentura DEUS / U Kartounky 670, 470 01 Česká Lípa
tel.: 487 523 931 / mob.: 773 800 980 / lenka@prodeus.cz

www.prodeus.cz
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Poutníky po Jablonném
V jedno všednodenní ráno přesně uprostřed týdne 
zase vyrážíme lovit industriální skvosty našeho kra-
je. Tentokráte  kapku dál, a to přímo do Jablonného  
v Podještědí, města známého hlavně díky Bazilice  
Minor zasvěcené sv. Vavřinci a sv. Zdislavě, a také 
díky Dominikánům. 
Chrám je to opravdu pompézní, při jeho stavbě  
v půdorysu protáhlého kříže byla překročena městská 
hradba a tři podlaží katakomb, ty sahají až 39 m pod 
úroveň kostela. Začínáme právě tady a chvíli se jen 
tak díváme na dóm a do mohutných mraků nad ním, 
které díky silnému větru tančí po obloze. Sluníčko  
s námi opět hraje svoje hry, ale všude kolem je klid, tak 
se jím necháváme pohltit. Vydáváme se z Dómského 
náměstí vpravo za první zajímavou stavbou. Původ-
ně to byl kostel Panny Marie, po požárech se z něj, 
hlavně díky dobrým sklepům a dostavbě pater, stal 

04

pivovar, který fungoval až do roku 1932, pak v něm 
krátce sídlila část tříd místní školy. Budova však opět 
spěla k tomu stát se ruinou, dnes slouží alespoň věž 
jako rozhledna. Zvláštní osud stavby a hlavně velmi 
zvláštní způsoby, jak měnit účel. Působí to na nás 
trochu zmateně. Vracíme se kousek zpět a prochá-
zíme malými uličkami podél roubenek, co působí 
jako z pohádky. Ticho a klid nás lehce šimrá na těle, 
pomalá chůze nás nese cestou pod chrámem k dal-
ší továrně. Ta je v těsném sousedství s klášterem. 
Mechanická tkalcovna a bělírna Daniela Bitterlicha 
je opravdu rozložitá. Její budovy nesou stopy dneš-
ního využití, působí na nás vskutku nedobytně, tak 
alespoň pořídíme pár fotografií. Vracíme se zpět 
a proplétáme se uličkami, po dlažebních kostkách 
se ani spěchat nedá, jako by tu čas na chvíli usnul. 
Místní vlídný obyvatel na sebe upozorní mňouknu-
tím, nechá se pohladit a my zase jdeme o továr-
nu dál. Míříme k dalšímu komínu, a že jich tady na 
nás čeká opravdu požehnaně. Na jednom z nich se 
dokonce zabydlela i čapí rodinka. Nejsou, pravda, 
všechny tím pravým industriálem, což poznáváme, 
až když se ocitáme na samém kraji Jablonného,  
a nechápeme, kam jsme se to zatoulali… Tady už 
klid nesálá z cest, tady je čilý provoz aut, sekaček 
na trávu a jiný ruch. Ve snaze uniknout, přechází-
me silnici a objevujeme, snad jako odměnu, objekt, 
který se krčí u vedlejší cesty. Má číslo popisné 36, 
snad to byla také továrna. Dva menší komíny se 
tady hrdě přidávají k těm ostatním ve městě. Čas 
se zde podepsal velmi silným písmem, rozbitá okna 
jsou někde zalepená, jinde ne. Ale co je hlavní,  
kolem je opět nepropustný plot. Dovnitř se podívám 
alespoň hledáčkem, kolem se vlní tráva a květy  
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Číslo popisné 36.

Pivovar



kopretin. Místní nás bedlivě sleduje, tak jdeme dál. Tkalcovna, 
barvírna a tiskárna Josefa Siebera na nás nesměle vyku-
kuje už po cestě, třípodlažní budova s hvězdami na fasádě 
slouží už delší dobu k bydlení. Pro nás nastává čas návratu  
k našemu věrnému dopravnímu prostředku a také k práci… 
Přeci jen je všední den. Jeho úvod byl pro nás v Jablonném 
milý. Je to město, na kterém jsou vidět příjemné i nepříjemné 
otisky času. Město, kterým prošlo hodně poutníků.

Zhodnocení: příjemný nenáročný výlet
Délka pěší chůze: cca 4 km, Čas: 3 hod.

Lenka Křivánková
více foto a fakta na: www.i-lipa.cz
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Partnerem seriálu Industriál jsou: Jablonné v PodještědíIndustriál

Mechanická tkalcovna a bělírna 
Daniela Bitterlicha

Tkalcovna, barvírna a tiskárna 
Josefa Siebera
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Když jsem v minulém dílu zpovídal Stanislava Linhar-
ta, přišla řeč i na kapelu The Sound Makers z Doks  
a jejího frontmana Pavla Šplíchala. Jde o tu skupinu, 
která na festivalu ve Štětí vyfoukla vavříny nám už zná-
mým Strawberry Sellers Group z České Lípy i Trhanům  
z Nového Boru.
„Jeli jste po tomto úspěchu skutečně do Prahy?“ je má 
první otázka na Pavla Šplíchala. Sešli jsme se u něj doma  
v Doksech.
„Ale kdepak, jen do Ústí nad Labem. Odtamtud  už regi-
onální kapely dále nepustili,“ zněla odpověď.
Pod oknem ležely připravené hromádky s fotografiemi, 
v rohu místnosti byla opřená bílá bunda ušitá z celty 
na samovazy, na stole se o chvíli později objevil zpěv-
ník, kterému nelze upřít patinu. Pobavilo mě, že jsou  
v něm stejné fotky polonahých žen, kterými si svůj deník 
z vojny vyzdobil můj otec. Mnohem cennější jsou však 
ručně psané sloky. Zatímco doposud jsem byl rád, když 
si někdo z muzikantů vzpomněl aspoň na pár veršů, 
tentokrát přede mnou ležel dokument s desítkami více 
či méně originálních textů.
Na ukázku aspoň jeden protestsong z roku 1967:

Ve svém bytu jen tři okna mám,
proto odtud vždycky utíkám.
Utekl bych třeba světa kraj,
jen kdybych byl z toho bytu dál.

Ref.: Chtěl bych míti velký dům,
v něm si klidně žít.
Postavit jej u moře,
slanou vodu pít.

Prakticky žádný text není zcela přejatý. Často jde  
o původní muziku, ke které Pavel Šplíchal dodělal slova, 
zčásti anglická, zčásti česká. Některé kousky jsou zcela 
původní. V tom se zřejmě jeho kapely nejvíce odlišovaly. 
Šly svou cestou. Tím skupina The Sound Makers zauja-
la i porotu na výše zmíněném festivalu. 

Ale to předbíhám. Kytaru vzal Pavel Šplíchal poprvé 
do ruky asi v roce 1960 a první kapelu založil v roce 
1965 na vojně. Už neví, jak se přesně jmenovala, 
ale určitě začínala na Green. Tehdy také prodal svůj 
první text. Za pět piv na festivalu v Žatci. Konkurenční 
skupině. Samozřejmě jsme ho nalezli ve velkém se-
šitu. Píseň se jmenovala Teď zdarma řekni mi. (Bez 
tebe sice mohu žít, to ale raděj nechci být…) Jedno 
pivo tehdy stálo 1,30 Kčs.
Po návratu z vojny vznikly The Sound Makers.  
Původní složení vypadalo takto: Barry Listoň (bicí), 
Emil Přibyl (kytara, zpěv), Zdeněk Šaar (kytara, 
zpěv) a Pavel Šplíchal (basa). Když odešel Barry 
Listoň na vojnu, přišel Václav Kučera. 
Původně začínali sobotními čaji v restauraci Zátiší, 
ale později kolem nich vznikl klub mladých podobný 
Luxoru v České Lípě. Tento se jmenoval Experimen-
tal Klub (Ex Klub) a i z fotografií je zřejmé, kdo se 
podílel na jeho výzdobě. Je totiž stejně originální 
jako interiér bytu Pavla Šplíchala. Nekonformnost, 
provokativnost, ďábel, azbukou psané nápisy... Na 
úpravách klubu ale odpracovali neskutečný počet 
hodin i jiní, Pavel Šplíchal zmínil aspoň Jirku Andre-
síka a Standu Beneše.   
Hrálo se třikrát týdně. V sezoně chodilo sto padesát 
lidí a to ještě další padesátka čekala venku. Kromě 
vlastních písní představovali The Sound Makers  
i kousky z repertoáru Beatles, Rolling Stones, Who, 
Kinks, Trogs či Olympiku. Později od Spencer Davis 
Group, Doors a dalších kapel. 
Ve zpěvníku jsem zjistil, že novější písně jsou napsá-
ny pro skupinu s názvem The Death Frogs Estere,  
a tak jsem se zeptal, jestli hráli pod tímto názvem.
„Zbláznil ses, to už by byla jasná provokace, The 
Sound Makers stačilo,“ vysvětlil nesrovnalost Pavel 
Šplíchal. „Asi jsem o takovém názvu přemýšlel, ale 
kdybys mě na něj neupozornil, už si na něj ani ne-
vzpomenu.“ Ještě jsem dostal informace o technic-

Pavel Šplíchal

Poslední koncert  The Sound Makers 
(P. Šplíchal druhý zleva)



Pavel Šplíchal - 1. část
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kém zázemí skupiny. „Měli jsme čtyřvstupový zesilovač, 
kterému se říkalo šílený Frydrych. Postavil ho Vladimír 
Dufek, ten letos zemřel. Ona to nebyla sranda sehnat 
si vybavení. Třeba maminka Zdeňka Šaara, která učila 
v lidové škole umění, chodila po večerech hrát do viná-
ren, aby si Zdeněk mohl vůbec koupit kytaru.“
Nakonec klub zakoupil aparaturu od jedné z nejvýznam-
nějších kapel šedesátých let, The Matadors. Za dvacet 
tisíc měli jako první severočeská skupina taky booster. 
„Lidi si sice mysleli, že jsme ho měli už předtím, ale to 
nám jen popraskaly membrány  v reprákách.“ 
Matadors měli na svou dobu nadstandardní technické 
zázemí, protože se původně jednalo o česko-němec-
kou skupinu, která testovala zvukovou aparaturu Re-
gent včetně varhan Matador pro německou firmu De-
musa.

„Je horkej den, já vzdychám jen.
Lidi kolem líně chodí,
to se znamenitě hodí.
Ta celá řada dívčích jmen.

I Ex Klub skončil jako mnoho jiných s nástupem norma-
lizace. Pro komunistické aparátčíky byl záminkou příliš 
zatížený strop při hudebních produkcích. „Nepomohlo 
ani to, že jsme hráli loutkové divadlo,“ zmínil Pavel Šplí-
chal. Paradoxní je, že o rok později bylo v klubu roz-
místěno několik desítek šicích strojů Elite Varnsdorf. 
Ještě než klub zcela ukončil činnost, uspořádal na pláži 
Máchova jezera Memoriál Josefa Reifa, kamaráda, který 
se při hrátkách ve vodě zranil a později zahynul na vojně. 
Kromě kapel z okolí přijeli i už zmínění Matadors v čele 
s Radimem Hladíkem, Viktorem Sodomou, bubeníkem 
Tony Blackem či lamačem dívčích srdcí Ottou Bezlojou,  
o jehož sexuálním apetitu kolovaly ještě dlouho po me-
moriálu kolem Máchova jezera legendy. 
Poslední koncert odehráli The Sound Makers 19. září 
1969. Jedním z důvodů ukončení činnosti byl i fakt, že 
členové skupiny odešli studovat vysoké školy.

Milan Bárta

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

Pavel Šplíchal (1945)
kapelník a kytarista v kapelách:
The Sound Makers, Projekt, II. liga.

První kapela v Přesticích  r.1965

Výzdoba v Ex Klubu
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Rozhovor:     Filip Šena

Filipe, co děláš nyní? 
Po úspěšném dokončení vejšky jsem začal vyučovat angličtinu 
v mateřských školkách v okolí Prahy. Byla to docela legrace.  
Jenže poté jsem se seznámil s dívkou, též lektorkou angličtiny, 
která mne zasvětila do svého plánu: naučit indiány anglicky.  
Násilí, válek a skandálů je nyní na světě plno, a tak jsem se  
rozhodl, že zkusit vybudovat něco pozitivního nebude na škodu. 
No a tato myšlenka je nyní středobodem mé činnosti. 

Buď konkrétnější…
S tou dívkou, Helen Vodrážkovou, jsme se rozhodli založit  
občanské sdružení CommUNITY inspiration. Zůstávala otázka, 
kde začít. Indiáni žijí v celé Americe od Aljašky po Patagonii.  
A náhoda tomu chtěla, že jsme se seznámili s Liberečákem  
Tomášem Hesem, jenž se v Mexiku zabývá rozvojem pomocí 
mikrofinance (www.myelen.com). Slovo dalo slovo a Tom se stal 
třetím spoluzakladatelem našeho občanského sdružení. 

Takže díky Tomovi jste se rozhodli pro Mexiko. Ale co je 
vlastně posláním vaší organizace? 
Přesně tak. Rozhodli jsme se začít v Mexiku, do budoucna ale 
chceme naše aktivity rozjet i v dalších chudých regionech celé 
Latinské Ameriky. A co se poslání a cílů týče, na nejnižší úrovni 
lze říci, že chceme pomocí českých, ale i evropských dobrovolní-
ků skutečně naučit mexické indiány angličtině. Ale nejde jen o to, 
aby se místní mohli domluvit s turisty. Jde o pomoc komunitám 
v zemích třetího světa dosáhnout vzdělání, které by jim umožni-
lo využívat moderních informačních technologií, např. internetu. 
To by jim do budoucna mohlo pomoci vymanit se z intelektuální  
a hospodářské izolace. 

Není Mexiko pro našince nebezpečné? 
Je i není. Třicetimiliónové Mexico City je příšerné! Vysoká kri-
minalita, přepadávání, únosy. Mnohé překvapí, že třeba metro 
je považováno za mnohem bezpečnější prostředek nežli taxi. 
Osobně jsem se tam necítil vůbec příjemně. Naštěstí jsem vyvázl 

jen s ukradenou peněženkou právě v přeplněné podzemce. 
Oproti tomu ve venkovských komunitách, kde působí naši dobro-
volníci, jsou lidé vstřícní a přátelští, je tam bezpečno. Přijedete-li 
jim navíc nabídnout pomocnou ruku, těšíte se téměř až božské 
pozici. Domorodci se k nám chovali úžasně. 

Ve městech tedy své bezplatné kurzy angličtiny nenabízíte… 
Chraň bůh! Víte, ti lidé na venkově žijí v materiální nouzi. My zde 
sice trpíme „finanční krizí“, nicméně tam jsou lidé, kteří skutečně 
trpí hlady, nemají peníze na léky a na to, aby poslali své děti do 
školy. Moc toho neumí, tak co jim zbývá? Zkusit štěstí buď ve 
velkém městě, či U.S.A. Jenže téměř všichni stejně skončí ve 
slumech na předměstí, nemají kvalifikaci, takže si na obživu musí 
vydělávat kriminální činností, či prostitucí. Proto věříme, že když 
tyto lidi naučíme anglicky, zůstanou ve svých původních komu-
nitách a migrace do měst se konat nebude. Ti schopnější z nich 
začnou podnikat a pomalu vytvářet pracovní místa pro své méně 
odvážné spoluobčany. Proto učíme pouze na venkově, kde má 
naše pomoc smysl.

Nedávno jsi se vrátil ze svého půlročního dobrovolnického 
pobytu. Jak jsi se připravoval na svou mexickou misi? 
Základem bylo naučit se alespoň trochu španělsky, nechat se 
očkovat proti nejrůznějším nemocem, vyřídit si pojištění a sehnat 
finance. 

Jak jste sháněli finance? To bývá povětšinou kámen úrazu...
Přesně tak. Moje kolegyně však vymyslela celkem ulítlý kon-
cept, který kupodivu zafungoval. Dle jejího názoru by spousta lidí  
v Evropě určitě chtěla pomáhat v rozvojovém světě, pokud by 
je to ale příliš „nebolelo“ a pokud by mohli výsledky své pomo-
ci sledovat takříkajíc v přímém přenosu. A zde se zrodil nápad„  
komunita podporuje komunitu“. Tedy skupina konkrétních lidí 
z ekonomicky vyspělého světa pomáhá konkrétní skupině lidí 
v zemi ekonomicky zaostalé. A konkrétní lidé přijímající tuto po-
moc se začínají zajímat o neznámé lidi z neznámé Evropy, z Čes-
ké republiky, Prahy, Liberce, České Lípy, Sosnové atd.

Filip sena

Ing.Filip Šena je rodákem ze Skalice u České Lípy. Rozum však začal brát až na českolipské periférii v Sosnové, kde také 
zahájil svou cestu za vzděláním v místní mateřské školce. Po ní následovalo šťastné období ve třídě s rozšířenou vý- 
ukou jazyků na ZŠ Dr. M. Tyrše a nabírání znalostí na českolipské Obchodní akademii. Poslední fáze edukace proběhla na 
Technické univerzitě v Liberci, jejíž součástí bylo i roční studium na portugalské univerzitě v Aveiro (r. 2006/2007). 
Ze zálib a koníčků u Filipa vítězí sport. V kopané hájil v žákovských a dorosteneckých kategoriích barvy oddílu FK Česká 
Lípa (nyní Arsenal ČL), mezi dospělými nastupoval za Jiskru Nový Oldřichov a Jiskru Mimoň. Aktivně se věnuje též  
tenisu, snowboardingu a žonglování. V současné době je však jeho největším koníčkem projekt rozvojového vzdělávání 
CommUNITY inspiration. A především o něm si s Filipem povídala Anna-Marie Neduhová...
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Rozhovor:     Filip Šena
existuje, ale i přesto se na vás smějí a dělí se s vámi i o to málo, 
co mají. Po této cenné zkušenosti si více všímám kupodivu ne-
šťastných v blahobytu žijících Evropanů. Individualismus nás dle 
mého názoru ke štěstí nepřivádí. V komunitě a spolupráci vidím 
potenciál. A inspiraci. 
Druhý závěr souvisí s prvním. Pomáhání nás těší. Máte-li mož-
nost někomu pomáhat, je to pro vás nepřímý důkaz, že je na 
světě spousta lidí, kteří jsou na tom podstatně hůře. A uvědomit 
si toto v dnešním komplikovaném světě není vůbec na škodu. 
V západním světě máme všichni materiální a intelektuální pod-
mínky na to, abychom pomáhali, abychom byli šťastní. Tak proč 
nejsme? 

V jakých částech Mexika jste působili a jaké byly komunity, 
ve kterých jste vyučovali?
Mexiko je země plná kontrastů. V metru vedle sebe vidíte se-
dět boháče v saku a žebrajícího bezdomovce, za vilovou čtvrtí 
místních milionářů začínají obávané slumy. A podobně je to s pří-
rodou. Mexiko je třináctou nejrozsáhlejší zemí na světě (téměř  
2 miliony km2), každý kout je přitom jiný. Helen působila v Tierra 
Blance (polopoušť) a Cuetzalanu (džungle), já jsem učil v Huasca 
de Ocampo (hory, 2500 m n. m.) a v Rio Manso (džungle). 
Až na vesničku Huasca de Ocampo byly zbylé komunity plně 
indiánské. Popisovat zde kulturní osobitost a osobní zážitky by 
bylo na dlouho. Pokud by to čtenáře zajímalo, doporučuji na-
vštívit můj blog, kde si celou moji anabázi, včetně vyděšených 
předodjezdových pocitů, mohou „odžít“ od začátku až do konce 
na vlastní kůži. Druhou možností je navštívit některou z besed  
a prezentací, jež budu pořádat zde na Českolipsku, např.  
4. července od 17h v DDM Libertin.   

Co tedy čeká CommUNITY inspiration v nejbližších  
měsících? 
Tak v první řadě se snažíme o našich aktivitách informovat  
veřejnost, na jejíž aktivním zapojení je náš projekt koneckonců 
založen. Tzn., že děláme besedy a prezentace po čajovnách, 
školách, univerzitách, klubech apod. Zaznamenali jsme též zájem 
ze strany médií, máme za sebou vystoupení v Českém rozhlase  
a České televizi.
Dále hledáme dobrovolníky, které následně vyškolíme ve speci-
ální výukové metodě CommUNITY inspiration. Pak již přijde na 
řadu hledání zájemců z řad veřejnosti o účast na projektu coby 
členů „vysílajících komunit“. Začátkem října chceme znovu vyra-
zit pomáhat do terénu. V Mexiku je vše připraveno, zájem z jejich 
strany je značný. Kontaktovala nás již dokonce i jedna indiánská 
komunita z Chile.
Jako každá neziskovka musíme také hledat partnery a sponzory. 
Z peněz vysílající komunity je financována přímo práce dobro-
volníka, nyní nastává čas začít hledat zdroje, jež poslouží též 
na krytí provozních nákladů organizace. Boj o přežití je v plném 
proudu. Všichni nicméně věříme, že projekt, jenž spojuje lidi  
a činí všechny zainteresované o něco šťastnější, si právo na 
existenci vždycky vybojuje. 

Tak Vám budeme držet palce! Závěrem mě napadá, kam se 
mohou obrátit případní zájemci o účast na vašem projektu?
Určitě doporučuji navštívit náš web, kde naleznete všechny  
potřebné informace i kontakty: 
www.communityinspiration.com
http://my.opera.com/filippo-communityinspiration 
http://filipsena.blog.idnes.cz

Díky za rozhovor.

Více na: www.i-lipa.cz

Jak to probíhalo v praxi?
Každý z nás si sehnal tzv. „vysílající komunitu“, skupinu od  
30 do 50 lidí, kteří nám měsíčně po celou dobu naší mise přispí-
vali od 200 Kč výše dle svého uvážení a svých možností. Tyto 
„komunitní“ peníze byly určeny na úhradu nákladů dobrovolníka 
– letenka, pojištění, očkování, transport. Jako dobrovolníci jsme 
samozřejmě žádnou odměnu nepobírali, jídlo a ubytování zajiš-
ťovala indiánská komunita. 

Mluvil jsi o „sledování výsledků v přímém přenosu“… 
Ano. Jako dobrovolník, kterého si do země třetího světa vysla-
li moji kamarádi a přátelé, jsem se zavázal poskytovat zpětnou 
vazbu. Založil jsem si tedy blog, na kterém jsem publikoval  
fotografie a články ze své mise. Reportoval jsem do Evropy kaž-
dé 3 až 4 dny, vyprávěl o životě indiánů, o pokrocích studentů,  
o ožralovi, jenž mne obtěžoval, o tarantuli, již jsem nalezl první 
večer ve svém pokojíčku, a tak vůbec o všem. Celkem jsem na 
blog umístil přes 70 článků a nespočet fotografií a videí. 

Byl o tvé postřehy skutečně zájem mezi tvými kamarády, již 
se s vámi rozhodli pomáhat? 
Nejen mezi nimi! Na svém blogu jsem bez jakékoli mediální pod-
pory zaznamenal na dvacet tisíc přístupů během 7 měsíců. Psali 
mi lidé z celého světa. Kamarádka Simča Česáková mi pomá-
hala články překládat do angličtiny, na to se mi již nedostávalo 
času. Kontaktovala nás dokonce komunita Čechů žijících v Los 
Angeles, přišli s nápadem, že by v L.A. uspořádali mezi českými 
spoluobčany sbírku na podporu našeho projektu. To mi připadá 
skvělé. Víte, převratnou myšlenku vidím v tom, že s námi sku-
tečně může pomáhat každý. Žijeme v Evropě, na žádném jiném 
kontinentu není životní úroveň vyšší, život snazší. Nemáme hlad, 
všichni máme přístup ke vzdělání a zdravotní péči. A pro toho, 
kdo chce někomu na druhém konci světa podat pomocnou ruku, 
není 200 Kč měsíčně problém. Jádro mé vysílající komunity tvoři-
li moji přátelé z pivnice od Sršně! A já jsem hrdý, že právě s těmi-
to nemajetnými lidmi jsme společně dokázali zasáhnout do životů 
chudých Indiánů v dalekém Mexiku. A o to intenzivnější byl zájem 
z obou stran. Někteří mexičtí studenti si dokonce začali vyměňo-
vat první e-maily s mými kamarády z vysílající komunity. Jeden 
z nich, Galdino, s námi již paří po internetu Football Arenu. 

To zní až dojemně. Co institucionální podpora? 
Budeme hledat. My jsme se s Helen vrátili z pilotního projektu, 
chtěli jsme odzkoušet, zdali náš nápad bude fungovat v praxi. 
Každý jsme vyučovali angličtinu ve dvou různých komunitách po 
dobu 3 měsíců. Nenaskytl se jediný problém. Nyní je na čase hle-
dat další dobrovolníky a jejich „sponzory“. Do Mexika se chceme 
vydat znovu od září či října. „Vysílající komunitu“ může samo-
zřejmě reprezentovat také jakékoli umělé seskupení lidí. Může to 
být obec, škola, firma, sportovní klub, hudební skupina, církevní 
sbor, politická strana… kdokoli, kdo chce „kolektivně“ a adresně 
pomáhat. Více subjektů může spolufinancovat jednoho dobrovol-
níka. Zde neklademe žádné podmínky či omezení.
Moje osobní vize je, že jednoho dne bude Evropa prošpikovaná 
městy, které si budou do rozvojového světa vysílat své dobrovol-
níky. Náklady jsou zanedbatelné, přínos pro světovou společnost 
značný. Veřejnost se navíc z blogu dobrovolníka dozví ledacos 
zajímavého z tak odlišné kultury, která nás může v mnohém  
inspirovat. 

V čem inspirovala Tebe?
Dobrá otázka. Velmi mne překvapilo, že lidé žijící na hranici chu-
doby dokážou fungovat jako komunita. Dokážou pomáhat jeden 
druhému. A to je dělá relativně šťastnými. Pracují 7 dní v týdnu, 
aby se uživili, podpora ze strany státu samozřejmě téměř ne-





Květen 2009

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

Kino Nový Bor
17:30 X-Men: Wolverine
20:00 Gran Torino

Letní kino Nový Bor 
21:45 Dvojí hra

1. 7. Středa 5. 7. Neděle 10. 7. Pátek

Kulturní přehled Českolipska

Kino Crystal 
17:30 Jménem krále
20:00 Jménem krále

Kino Nový Bor 
17:30 X-Men: Wolverine
20:00 Holka z města

Letní kino Nový Bor 
21:45 Dvojí hra

2. 7. Čtvrtek

Muzeum ČL (Galerie) 
17:00 vernisáž výstavy: Paličkované krajky

Bonver 
21:00 Ariston „Middle of the Road“

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

Kino Crystal 
17:30 Jménem krále
20:00 Jménem krále

Lesní divadlo Sloup 
20:30 Limonádový Joe
vstup 80,- a 40,-

Kino Nový Bor 
19:00 Holka z města

Letní kino Nový Bor 
21:45 Pátek třináctého

3. 7. Pátek

Kino Crystal 
17:30 Jménem krále
20:00 Jménem krále

Kino Nový Bor 
19:00 Holka z města

Letní kino Nový Bor 
21:45 X-Men: Wolverine

Libertin 
18:00 Letní škola jógy podle Iyengara 

Kino Crystal 
17:30 Noc v muzeu 2
20:00 Předčítač

Kino Nový Bor 
19:00 Holka z města

Letní kino Nový Bor 
21:45 X-Men: Wolverine

6. 7. Pondělí

Kino Crystal 
17:30 Noc v muzeu 2
20:00 Předčítač

Lesní divadlo Sloup 
19:30 Na salaši draci jsou
vstup 80,- a 40,-

Kino Nový Bor 
19:00 Nedodržený slib

Letní kino Nový Bor 
21:45 X-Men: Wolverine

7. 7. Úterý

Bonver 
21:00 Kukuband – rock, blues, funky

Luxor 
21:00 Havaj na sněhu - párty
DJ´S Funnie, Réva, vstup 50,-

Kino Crystal 
15:30 Noc v muzeu 2
17:30 Transformers: Pomsta poražených
20:00 Transformers: Pomsta poražených 

Lesní divadlo Sloup 
20:30 Dva muži v šachu
vstup 150,- a 80,-

Kino Nový Bor 
19:00 Hotel pro psy

Letní kino Nový Bor 
21:45 Andělé a démoni

Bonver 
21:00 Kukuband – rock, blues, funky

Luxor 
21:00 DJ´S P Jay, Shorty, Phil Crow, vstup 50,-

Libertin 
17:00 Community inspiration
přednáška a vernisáž výstavy, vstup zdarma

Kino Crystal 
17:30 Jménem krále
20:00 Jménem krále

Kino Nový Bor 
19:00 Holka z města

Letní kino Nový Bor 
21:45 Pátek třináctého

4. 7. Sobota

Kino Crystal 
17:30 Noc v muzeu 2
20:00 Předčítač

Kino Nový Bor 
19:00 Nedodržený slib

Letní kino Nový Bor 
21:45 JCVD

Muzeum ČL (Ambit) 
17:00 vernisáž výstavy Stavebnice Merkur

Kino Crystal 
15:30 Noc v muzeu 2
17:30 Transformers: Pomsta poražených
20:00 Transformers: Pomsta poražených 

Kino Nový Bor 
19:00 Hotel pro psy

Letní kino Nový Bor 
21:45 JCVD

9. 7. Čtvrtek

8. 7. Středa

Bonver 
21:00 Ka-še Band – dance mix

Luxor 
21:00 Thajské DJky, DJ´S Fei Fei, Pita, Shary
vstup 100,-

Kino Crystal 
15:30 Noc v muzeu 2
17:30 Transformers: Pomsta poražených
20:00 Transformers: Pomsta poražených 

Kino Nový Bor 
19:00 Hotel pro psy

Letní kino Nový Bor 
21:45 Andělé a démoni

Vodní Hrad Lipý
17:00 Honzování, vstup 50,-

Kino Crystal 
15:30 Noc v muzeu 2
17:30 Transformers: Pomsta poražených
20:00 Transformers: Pomsta poražených 

Kino Nový Bor 
19:00 Hotel pro psy

Letní kino Nový Bor 
21:45 Andělé a démoni

11. 7. Sobota

12. 7. Neděle

KONTAKTY:
KD Crystal: 487 523 127
Kino Crystal: 487 524 840
Jiráskovo divadlo: 487 523 127
Progres: klub.progres@seznam.cz
Luxor: 605 213 859

Libertin 
18:00 Letní škola jógy podle Iyengara 

Kino Crystal 
17:30 Nedodržený slib
20:00 Poslední dům nalevo

Kino Nový Bor 
19:00 Herečky

Letní kino Nový Bor 
21:45 Star Trek

13. 7. Pondělí

Luxor: 605 213 859
Muzeum ČL: 487 824 145
Knihovna ČL: 487 883 444
ZUŠ: 487 521 287
Libertin: 487 521 652 
Divadlo NB: 487 728 083
Kino Nový Bor: 487 728 083

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

Léto 2009

Skvělé soutěže po celé léto na:

www.i-lipa.cz



Vozíme Vás za kulturou

V pøípadì, že z jakéhokoli dùvodu nechcete nebo nemùžete
sami øídit svùj vùz, jsme Vám k dispozici ve dne v noci ! Vozíme Vás za kulturou % SLEVA na jízdné 10

Kino Crystal 
15:30 Doba ledová 3
17:30 Doba ledová 3
20:00 Doba ledová 3 

Kino Nový Bor 
19:00 Muž a jeho pes

Letní kino Nový Bor 
21:45 Líbáš jako bůh

Kino Crystal 
15:30 Doba ledová 3
17:30 Doba ledová 3
20:00 Doba ledová 3 

Kino Nový Bor 
19:00 Muž a jeho pes

Letní kino Nový Bor 
21:45 Líbáš jako bůh

19. 7. Neděle

Kino Crystal 
17:30 Doba ledová 3
20:00 Holka z města

Kino Nový Bor 
19:00 Doba ledová 3

Letní kino Nový Bor 
21:45 Doba ledová 3

Kino Crystal 
17:00 Harry Potter a princ dvojí krve
20:00 Harry Potter a princ dvojí krve

Kino Nový Bor 
19:00 Kámoš k pohledání

Letní kino Nový Bor 
21:45 Kámoš k pohledání

Muzeum ČL (Galerie Jídelna) 
17:00 vernisáž výstavy Vladimír Svoboda 

Bonver 
21:00 Blue Jeans – country rock

Luxor 
21:00 DJ´S Richie, Peeter, Faith, vstup 50,-

Kino Crystal 
17:00 Harry Potter a princ dvojí krve
20:00 Harry Potter a princ dvojí krve

Lesní divadlo Sloup 
19:30 Princezny jsou na draka, vstup 80,- a 40,-

Kino Nový Bor 
19:00 Kámoš k pohledání

Letní kino Nový Bor 
21:45 Terminator Salvation

Kino Crystal 
14:00 Harry Potter a princ dvojí krve
17:00 Harry Potter a princ dvojí krve
20:00 Harry Potter a princ dvojí krve

Kino Nový Bor 
17:30 Transformers: Pomsta poražených
20:00 Transformers: Pomsta poražených

Letní kino Nový Bor
21:45 Terminator Salvation

Kino Crystal 
17:00 Harry Potter a princ dvojí krve
20:00 Harry Potter a princ dvojí krve

Kino Nový Bor 
19:00 Noc v muzeu 2

Letní kino Nový Bor 
21:45 Harry Potter a princ dvojí krve

Kino Crystal 
17:00 Harry Potter a princ dvojí krve
20:00 Harry Potter a princ dvojí krve

Lesní divadlo Sloup 
19:30 Nopoď pohádka čarodějnických učnů

Kino Nový Bor 
19:00 Noc v muzeu 2

Letní kino Nový Bor 
21:45 Harry Potter a princ dvojí krve

Libertin 
18:00 Letní škola jógy podle Iyengara

Kino Crystal 
17:30 Doba ledová 3
20:00 Holka z města

Kino Nový Bor 
19:00 Doba ledová 3

Letní kino Nový Bor 
21:45 Doba ledová 3

20. 7. Pondělí

25. 7. Sobota

26. 7. Neděle

27. 7. Pondělí

28. 7. Úterý

Kino Crystal 
17:30 Nedodržený slib
20:00 Poslední dům nalevo

Lesní divadlo Sloup
19:30 Loupežník Rumcajs, vstup 80,- a 40,-

Kino Nový Bor 
19:00 Herečky

Letní kino Nový Bor 
21:45 Star Trek

Kino Crystal 
17:30 Nedodržený slib
20:00 Poslední dům nalevo

Kino Nový Bor 
19:00 Krvavý Valentýn

Letní kino Nový Bor 
21:45 Star Trek

15. 7. Středa

Kino Crystal 
15:30 Doba ledová 3
17:30 Doba ledová 3
20:00 Doba ledová 3 

Kino Nový Bor 
19:00 Krvavý Valentýn

Letní kino Nový Bor 
21:45 Pařba ve Vegas

16. 7. Čtvrtek

Bonver 
21:00 Optimik – live rock

Luxor 
21:00 DJ´S Michaela Salačová, Réva
vstup 70,-

Vodní hrad Lipý 
20:00 Banjo band Ivana Mládka, vstup 200,-

Kino Crystal 
15:30 Doba ledová 3
17:30 Doba ledová 3
20:00 Doba ledová 3 

Lesní divadlo Sloup 
19:30 Byl jednou jeden drak
vstup 80,- a 40,-

Kino Nový Bor 
19:00 Muž a jeho pes

Letní kino Nový Bor 
21:45 Pařba ve Vegas

17. 7. Pátek

Bonver 
21:00 Ka-še Band – dance mix

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

Kino Crystal 
14:00 Harry Potter a princ dvojí krve
17:00 Harry Potter a princ dvojí krve
20:00 Harry Potter a princ dvojí krve

Kino Nový Bor 
17:30 Transformers: Pomsta poražených
20:00 Transformers: Pomsta poražených

Letní kino Nový Bor 
21:45 Terminator Salvation

14. 7. Úterý 18. 7. Sobota

18. 7. Sobota

Kino Crystal 
17:30 Doba ledová 3
20:00 Holka z města

Lesní divadlo Sloup 
20:30 Ach, ta něha našich dam
vstup 80,- a 40,-

Kino Nový Bor 
19:00 Doba ledová 3

Letní kino Nový Bor 
21:45 Doba ledová 3

21. 7. Úterý

22. 7. Středa

23. 7. Čtvrtek

24. 7. Pátek

Bonver 
21:00 Ariston „Middle of the Road“

Luxor 
21:00 DJ´S Vichy, Brian
vstup 50,-

Muzeum ČL (Kravaře)
12:00 - 17:00 Bitva o Kravaře           =>



Vozíme Vás za kulturou

V pøípadì, že z jakéhokoli dùvodu nechcete nebo nemùžete
sami øídit svùj vùz, jsme Vám k dispozici ve dne v noci ! Vozíme Vás za kulturou % SLEVA na jízdné 10

Kino Crystal 
17:30 Coco Chanel
20:00 T.M.A.

Lesní divadlo Sloup 
19:30 O chytré kmotře lišce, vstup 80,- a 40,-

Kino Nový Bor 
19:00 Víno roku

Letní kino Nový Bor 
21:45 T.M.A.

Bonver 
21:00 Kukuband – rock, blues, funky

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

Kino Crystal 
17:30 Coco Chanel
20:00 T.M.A.

Koupaliště Sloup v Čechách 
Benátská noc

Kino Nový Bor 
19:00 Víno roku

Letní kino Nový Bor 
21:45 T.M.A.

Bonver 
21:00 Blue Jeans – country, rock

Luxor 
21:00 DJ´S party, vstup 50,-

Kino Crystal 
17:30 Coco Chanel
20:00 T.M.A.

Kino Nový Bor 
19:00 T.M.A.

Letní kino Nový Bor 
21:15 Noc v muzeu 2

Libertin 
18:00 Letní škola jógy podle Iyengara 

Kino Crystal 
17:30 Pařba ve Vegas
20:00 T.M.A.

Kino Nový Bor 
19:00 T.M.A.

Letní kino Nový Bor 
21:15 Noc v muzeu 2

Kino Crystal 
17:30 Pařba ve Vegas
20:00 T.M.A.

Lesní divadlo Soup 
19:30 Kouzelné křesadlo, vstup 80,- a 40,- 

Kino Nový Bor 
19:00 T.M.A.

Letní kino Nový Bor 
21:15 Coco Chanel

Kino Crystal 
17:30 Pařba ve Vegas
20:00 T.M.A.

Kino Nový Bor 
19:00 T.M.A.

Letní kino Nový Bor 
21:15 Coco Chanel

Kino Crystal 
17:30 Operace Dunaj
20:00 Operace Dunaj

Kino Nový Bor 
16:00 Harry Potter a princ dvojí krve
19:00 Harry Potter a princ dvojí krve

Letní kino Nový Bor 
21:15 Transformers: Pomsta poražených

30. 7. Čtvrtek

31. 7. Pátek

1. 8. Sobota

2. 8. Neděle

4. 8. Úterý

5. 8. Středa

6. 8. Čtvrtek

7. 8. Pátek

9. 8. Neděle

10. 8. Pondělí

11. 8. Úterý

12. 8. Středa

Kulturní přehled Českolipska 

Kino Crystal 
17:30 Coco Chanel
20:00 T.M.A.

Kino Nový Bor 
19:00 T.M.A.

Letní kino Nový Bor 
21:15 Noc v muzeu 2

29. 7. Středa

Kino Crystal 
17:00 Harry Potter a princ dvojí krve
20:00 Harry Potter a princ dvojí krve

Kino Nový Bor 
19:00 Víno roku

Letní kino Nový Bor 
21:45 Harry Potter a princ dvojí krve

3. 8. Pondělí

Bonver 
21:00 Kukuband – rock, blues, funky

Luxor 
21:00 DJ´S party, vstup 50,-

Kino Crystal 
17:30 Operace Dunaj
20:00 Operace Dunaj

Lesní divadlo Sloup  
20:30 Tržiště plné kejklířů, vstup 100,- a 50,-

Kino Nový Bor 
16:00 Harry Potter a princ dvojí krve
19:00 Harry Potter a princ dvojí krve

Letní kino Nový Bor 
21:15 Transformers: Pomsta poražených

Bonver 
21:00 Alabama Music – country, rock

Luxor 
21:00 DJ´S party, vstup 50,-

Kino Crystal 
17:30 Operace Dunaj
20:00 Operace Dunaj

Kino Nový Bor 
16:00 Harry Potter a princ dvojí krve
19:00 Harry Potter a princ dvojí krve

Letní kino Nový Bor 
21:15 Transformers: Pomsta poražených

8. 8. Sobota

Kino Crystal 
17:30 Operace Dunaj
20:00 Operace Dunaj

Kino Nový Bor 
16:00 Harry Potter a princ dvojí krve
19:00 Harry Potter a princ dvojí krve

Letní kino Nový Bor 
21:15 Transformers: Pomsta poražených

Libertin 
18:00 Letní škola jógy podle Iyengara 

Kino Crystal 
17:30 Operace Dunaj
20:00 Život je boj

Kino Nový Bor 
19:00 Harry Potter a princ dvojí krve

Letní kino Nový Bor 
21:15 Hannah Montana

Kino Crystal 
17:30 Operace Dunaj
20:00 Život je boj

Lesní divadlo Sloup 
19:30 Princezna a loupežníci
vstup 80,- a 40 ,-

Kino Nový Bor 
19:00 Harry Potter a princ dvojí krve

Letní kino Nový Bor 
21:15 Hannah Montana

Kino Crystal 
17:30 Operace Dunaj
20:00 Život je boj

Kino Nový Bor 
19:00 Harry Potter a princ dvojí krve

Letní kino Nový Bor 
21:15 Hannah Montana

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

Bonver 
21:00 Blue Jeans – country, rock

Luxor 
21:00 DJ´S party, vstup 50,-

Vodní hrad Lipý 
20:00 Iva Bittová, vstup 160,-
Prolog FESTIVALU LÍPA MUSICA

Lesní divadlo Sloup 
19:30 Trampoty čertíka Culínka
vstup 80,- a 40,-

Kino Crystal 
17:30 Veni, Vidi, Vici
20:00 Krvavé pobřeží

Mariánská pouť Nový Bor 
21:00 fanfáry
21:30 Pít či nepít aneb oč tu vlastně běží

Kino Nový Bor 
19:00 Hannah Montana

Letní kino Nový Bor 
21:15 Wrestler

Bonver 
21:00 Studený kolena tvý starý

Luxor 
21:00 DJ´S party, vstup 50,-

Kino Crystal 
17:30 Veni, Vidi, Vici
20:00 Veni, Vidi, Vici

Mariánská pouť Nový Bor 
10:00 - 21:30 bohatý program

Kino Nový Bor 
19:00 Hannah Montana

Letní kino Nový Bor 
21:15 Mamma Mia!

Kino Crystal 
17:30 Veni, Vidi, Vici
20:00 Veni, Vidi, Vici

Mariánská pouť Nový Bor
10:00 Mše svatá
16:00 Mistři z Drážďan

Kino Nový Bor 
19:00 Hannah Montana  

Letní kino Nový Bor 
21:15 Mamma Mia!

Libertin 
18:00 Letní škola jógy podle Iyengara

Kino Crystal 
17:30 Veni, Vidi, Vici
20:00 Stáhni mě do pekla

Lesní divadlo Sloup 
20:30 Princ a chuďas, vstup 80,- a 40,-

Kino Nový Bor 
19:00 Mamma Mia!

Letní kino Nový Bor 
21:15 Stáhni mě do pekla

17. 8. Pondělí

Kino Crystal 
17:30 Veni, Vidi, Vici
20:00 Stáhni mě do pekla

Kino Nový Bor 
19:00 Mamma Mia!

Letní kino Nový Bor 
21:15 Zack a Miri točí porno

14. 8. Pátek

Kino Crystal 
17:30 Veni, Vidi, Vici
20:00 Krvavé pobřeží

Kino Nový Bor 
19:00 Hannah Montana

Letní kino Nový Bor 
21:15 Wrestler

15. 8. Sobota

16. 8. Neděle

18. 8. Úterý

19. 8. Středa
Kino Crystal 
17:30 Veni, Vidi, Vici
20:00 Stáhni mě do pekla

Kino Nový Bor 
19:00 Doba ledová 3

Letní kino Nový Bor 
21:15 Zack a Miri točí porno

20. 8. Čtvrtek
Kino Crystal 
17:30 Případ nevěrné Kláry
20:00 Případ nevěrné Kláry

Lesní divadlo Sloup 
20:30 Obři Dona Quijota, vstup 80,- a 40,-

Kino Nový Bor 
19:00 Doba ledová 3

Letní kino Nový Bor 
21:15 (Ne)mysli na to 

21. 8. Pátek
Bonver 
21:00 Alabama Music – country, rock

Luxor 
21:00 DJ´S party, vstup 50,-

Vodní hrad Lipý 
20:00 The Backwards, vstup 200,- 

Kino Crystal 
17:30 Případ nevěrné Kláry
20:00 Případ nevěrné Kláry

Kino Nový Bor 
17:00 Doba ledová 3
19:00 Dobře placená procházka

Letní kino Nový Bor 
21:15 (Ne)mysli na to 

Bonver 
21:00 Kukuband – rock, blues, funky

Luxor 
21:00 DJ´S party, vstup 50,-

Kino Crystal 
17:30 Případ nevěrné Kláry
20:00 Případ nevěrné Kláry

Kino Nový Bor 
17:00 Doba ledová 3
19:00 Dobře placená procházka

Letní kino Nový Bor 
21:15 Veřejní nepřátelé

22. 8. Sobota

Vodní hrad Lipý 
17:00 Námořnická pohádka, vstup 50,- 

Kino Crystal 
17:30 Případ nevěrné Kláry
20:00 Případ nevěrné Kláry

Kino Nový Bor 
17:00 Doba ledová 3
19:00 Dobře placená procházka

Letní kino Nový Bor 
21:15 Veřejní nepřátelé

23. 8. Neděle

Libertin 
18:00 Letní škola jógy podle Iyengara 

Kino Crystal 
17:00 Harry Potter a princ dvojí krve
20:00 Wrestler

Kino Nový Bor 
19:00 Veřejní nepřátelé

Letní kino Nový Bor 
21:15 Případ nevěrné Kláry

24. 8. Pondělí

Kino Crystal 
17:00 Harry Potter a princ dvojí krve
20:00 Wrestler

Lesní divadlo Sloup 
19:30 Popelka, vstup 80,- a 40,-

Kino Nový Bor 
19:00 Veřejní nepřátelé

Letní kino Nový Bor 
21:15 Případ nevěrné Kláry

25. 8. Úterý

Kino Crystal 
17:00 Harry Potter a princ dvojí krve
20:00 Wrestler

Kino Nový Bor 
19:00 Veřejní nepřátelé

Letní kino Nový Bor 
21:15 Případ nevěrné Kláry

26. 8. Středa

Léto 2009
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2. 7. - 12. 7. 
Festival fantazie Chotěboř
www.festivalfantazie.cz

3. 7. - 4. 7. 
Oživlá historie na hradě Grabštejn
www.hrad-grabstejn.cz

4. 7.  
Musica Festiva di Praga
19:00 koncert na Skalním hradě Sloup 
www.hradsloup.cz

4. 7. - 5. 7.  
Gotický jarmark na hradě Houska
www.hradhouska.cz

4. 7. - 5. 7. 
Městské slavnosti Turnov
www.kcturnov.cz

11. 7. 
Swingband ČL
19:00 koncert na Skalním hradě Sloup 
www.hradsloup.cz

12. 7.  
IYASA Zimbabwe Africa
18:00 jezero Chmelař
www.mesto-ustek.cz

17. 7. - 19. 7.
Divadelní festival na Troskách
www.trosky.cz

18. 7. 
Canto Antiqua
19:00 koncert na Skalním hradě Sloup 
 www.hradsloup.cz

18. 7. - 19. 7. 
XI. ročník dobývání jezera piráty v Úštěku
www.mesto-ustek.cz

18. 7. 
Dobytí Kravař
12:00 - 19:00, historická bitva
www.kravarecl.cz

18. 7. 
Středověký jarmark v Bělé pod Bezdězem
10:00 - 17:00
www.mkzbela.cz

18. 7. 
Pivní slavnosti v Nedamově – Dubá
www.mestoduba.cz

18. 7. 
Den středověké kuchyně
Botanicus Ostré u Prahy
www.botanicus.cz

18. 7. - 19. 7.  
Jarmark na hradě Houska
www.hradhouska.cz

25. 7. 
18:00 Večer hippies – Úštěk 
– jezero Chmelař, www.mesto-ustek.cz

25. 7.  
Starosplavská pouť – Staré Splavy
www.doksy.com

25. 7.  
Slavnost čaje, květin a orientu
Botanicus Ostré u Prahy
www.botanicus.cz

25. 7. 
Guitar Arte Trio
19:00 koncert na Skalním hradě Sloup 
www.hradsloup.cz

Lípa tipy:) Červenec
3. 7. 
Route 333 – Staré Ždánice u Pardubic 
– electronic, techno, brakbeat
www.route333.cz

3. 7. - 4. 7.  
Creamfields – letiště Břeclav
www.creamfieldscentraleurope.eu

3. 7. - 11. 7. 
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary
44. ročník, www.kviff.com

4. 7.  
Sad ska fest – Sadská (Střední Čechy)
– ska breakbeat jungle dnb

4. 7.  
Koza 009 – Turnov
Rockové kapely v Českém ráji
www.muzikus.cz

4. 7. - 5. 7. 
Rock co rok – Libochovice
www.rockcorok.cz

4. 7. - 5. 7. 
Litoměřický kořen
– alternative, world music
www.modryznebe.cz/koren

4. 7. - 6. 7. 
Rock for People
www.rockforpeople.cz

9. 7. - 11. 7. 
Přeštěnice open air music festival
www.prestenice.cz

9. 7. - 12. 7. 
Masters of rock – Vizovice
www.mastersofrock.cz

9. 7. - 12. 7. 
Colors of Ostrava
www.colours.cz

10. 7. 
Sundance 
– dance music, elektro, techno
Ostrov Příchovice u Plzně
www.dancemedia.cz

10. 7. - 11. 7. 
Zubr Fest
www.zubrfest.cz

10. 7. - 11. 7. 
Hip Hop Jam – Svojšice u Pardubic
www.hiphopjam.cz

11. 7. 
Dubský zelenáč 
festival Folk a Country hudby v Dubé
www.mestoduba.cz

17. 7. - 22. 8.
Český Krumlov 
Mezinárodní festival vážné hudby
www.festivalkrumlov.cz

17. 7. - 18. 7. 
Folková noc Frýdštejn 
www.folkovanoc.cz

17. 7. - 19. 7. 
Summer session – Orlík nad Vltavou
dance music, house, techno
www.summersession.sety.cz

17. 7. - 19. 7. 
Mightly sounds – Olší u Tábora
– ska, reggea, breakcore
www.mightysounds.cz

Festivaly: Červenec

Letní Lípa Lákadla

Kino Crystal 
17:00 Harry Potter a princ dvojí krve
20:00 Proroctví

Kino Nový Bor 
19:00 Případ nevěrné Kláry

Letní kino Nový Bor 
21:15 Život je boj

27. 8. Čtvrtek

Muzeum ČL (Galerie Jídelna) 
17:00 vernisáž výstavy Viktoria Ban-Jiránková

Bonver 
21:00 Kukuband – rock, blues, funky

Luxor 
21:00 DJ´S party, vstup 50,-

Kino Crystal
17:00 Harry Potter a princ dvojí krve
20:00 Proroctví

Lesní divadlo Sloup 
20:00 Fešáci, vstup 150,- a 80,-

Kino Nový Bor 
19:00 Případ nevěrné Kláry

Letní kino Nový Bor 
21:15 Život je boj

28. 8. Pátek

Bonver 
21:00 Blue Jeans – country, rock

Luxor 
21:00 DJ´S party, vstup 50,-

Kino Crystal 
17:00 Harry Potter a princ dvojí krve
20:00 Proroctví

Kino Nový Bor 
19:00 Případ nevěrné Kláry

Letní kino Nový Bor
21:15 Zastav a nepřežiješ

29. 8. Sobota

Kino Crystal 
17:00 Harry Potter a princ dvojí krve
20:00 Proroctví

Kino Nový Bor 
19:00 Případ nevěrné Kláry

Letní kino Nový Bor 
21:15 Zastav a nepřežiješ

30. 8. Neděle 

Libertin 
14:00 - 17:00 Rozloučení s prázdninami
zábavné odpoledne pro mládež 

Kino Crystal 
17:30 Veřejní nepřátelé
20:00 Veřejní nepřátelé

Kino Nový Bor 
19:00 Případ nevěrné Kláry

31. 8. Pondělí
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1. 8.  
Slavnostní koncert na hradě Grabštejn
www.hrad-grabstejn.cz

8. 8. - 9. 8. 
Návrat mušketýrů na zámek Sychrov
10:00 - 18:00, www.zamek-sychrov.cz

8. 8. - 9. 8.  
Grabštejnské létohrátky
www.hrad-grabstejn.cz

13. 8.  
Ploskovické divadelní podvečery 
Comédia dell arte
www.zamek-ploskovice.cz

15. 8. 
XII. historický jarmark v Úštěku
www.mesto-ustek.cz

15. 8.  
Cirkus, Botanicus – Ostré u Prahy
www.botanicus.cz

15. 8. - 16. 8.  
Jarmark „Před branou do pekel“
www.hradhouska.cz

16. 8.  
Dokská pouť – zámek v Doksech
www.doksy.com

22. 8. 
XVII. benefiční koncert pro Grabštejn
www.hrad-grabstejn.cz

22. 8. 
Lukostřelba, Botanicus - Ostré u Prahy
www.botanicus.cz

22. 8. - 23. 8. 
Renesanční jarmark na hradě Houska
www.hradhouska.cz

Lípa tipy:) Srpen
8. 8. 
Hradhouse – Boskovice
www.hradhouse.cz

12. 8. - 16. 8. 
Fresh film fest Karlovy Vary
www.freshfilmfest.net

14.8.
Prolog festivalu Lípa Musica
Iva Bittová – Vodní hrad, Česká Lípa
www.lipamusica.cz

14. 8. 
Eurion
Smržovka v Jizerských horách
– rock, beat, folk, alternative
www.eurion.freemusic.cz

14. 8. - 15. 8. 
Lovosický Žafest 
– alternative, electronic, punk, ska
www.bekadilkos.org

14. 8. - 16. 8. 
Rock Shock – Vyškov
www.rockshock.cz

14. 8. - 15. 8.  
Mirotické setkání loutek a hudby
6. ročník, Dolejší mlýn
www.mirotickesetkani.sweb.cz

15. 8. 
Summer of love 
Hradec Králové, electronic festival
www.summeroflove.cz

15. 8. Fryyfest – Frýdlant v Čechách
– festival s myšlenkou
www.fryyfest.webz.cz

20. 8. - 22. 8.
Hip Hop camp – Hradec Králové
www.hiphopkemp.cz

20. 8. - 23. 8. 
Turnov Open Air 2009
www.festivaltrutnov.cz

21. 8. - 22. 8. 
Festival Letnice 
Krásná Lípa – Vlčí Hora
www.letnice-vlcihora.cz

21. 8.  
Mácháč 
electronický festival u Máchova jezera
www.machac.cz

22. 8.  
Trosecký širák 
II. ročník trampského festivalu
www.trosky.cz

27. 8. - 30. 8. 
Theatrum Kuks
festival barokního divadla, opery a hudby
www.jmc.cz/stan/theatrum%20kuks/

28. 8. - 29. 8. 
Rock for church(ill) – Vroutek
www.rfch.cz

28. 8 - 29. 8. 
Praděda fest – Hustopeče
www.pradeda.cz

28. 8. - 30 .8. 
Reggae area 
Ústí nad Labem, reggae, ska
www. maha4all.info

1. 8.  
Severní vítr 
Litoměřický hudební festival 
www.severnivitr.cz

1. 8.  
Noc s hvězdami – hrad Houska
www.hradhouska.cz

5. 8. - 12. 8. 
Kozí mejdan 
Milkovice v Českém ráji
www.kozy.cz

6. 8. - 8. 8.  
Brutal Assault
pevnost Josefov
www.brutalassault.cz

7. 8.  - 8. 8. 
Keltská noc – Jesenný (Semily)
– irish, keltic folk
www.keltskanoc.cz

7. 8. - 8. 8.  
Mezinárodní jazzové dny 
Dubá - Nedamov, XV. ročník
www.mestoduba.cz

7. 8. - 9. 8.  
Pig Fest Open Air – Rokycany 
– noise, breakbeat, techno
www.djagent.cz

8. 8. 
Kytlický maratón
www.skipolevsko.estranky.cz

Festivaly: Srpen

18. 7. - 25. 7. 
Folkové prázdniny 
Náměšť nad Oslavou
www.folkoveprazdniny.cz

18.7. 
Barvy léta – Poděbrady – rock, beat
www.barvyleta.cz/podebrady/2009

18. 7. 
Kytlice – hudební festival
www.festivalkytlice.cz

18. 7. 
Rockfest – Kadaň
www.rockfest.cz

23. 7. - 25. 7. 
Porta 2009 – Ústí nad Labem
– country & western a trampské písně
www.porta-festival.cz

24. 7. 
Kyjovský festiválek – Krásná Lípa
www.kyjovsky-festival.com

24. 7. - 25. 7.  
Let it roll open air – Pardubice
– drum and bass, jungle
www.letitroll.cz

24. 7. - 25. 7. 
Hrachovka music festival 
Valašské Meziříčí
www.festival.hrachovka.com

24. - 26. 7.  
Benátská noc
www.benatskanoc.cz

24. 7. - 2. 8.  
Letní filmová škola Uherské Hradiště
www.lfs.cz

25. 7. 
Noční výstup na Klíč (4. ročník)
Starrt: 21:30 Arnultovické hříště Nový Bor
http://www.nocnivystupnaklic.estranky.cz/

25. 7.  
Lhotkafest – Mělník
– punk, rock, alternative
www.lhotkafest.cz

30. 7. - 2. 8. 
Sázava fest – Kácov
www.sazavafest.cz

31. 7. - 1. 8. 
Czech Rock Block
www.spvmusic.cz

31. 7. - 1. 8.  
Bezděz – České hrady 
hudební festival, www.ceskehrady.cz 

31. 7. - 1. 8. 
Antifest – Jaroměř
festival proti násilí 
www.antifest.eu

31. 7.- 1. 8. 
Štěrkovna open music
www.sterkovnamusic.com

Festivaly: Červenec

Letní Lípa Lákadla
Léto 2009 Léto 2009Letní Lípa Lákadla

Festivaly: Srpen

Skvělé soutěže po celé léto na:

www.i-lipa.cz
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Zmizet – Petra Soukupová 
Vydal Host 2009

Autorka, která získala za svoji prvotinu K moři Orte-
novu cenu, Cenu Josefa Škvoreckého a nominaci na 
Magnezii Literu, mě vážně zajímala. A nezklamala. 
Tři delší povídky v souboru Zmizet jsou psané velmi 
čtivě. První dvě z nich vypráví dítě a třetí je psaná po-
hledem dospělého. Vypravěčský talent a moc spoutat 
vás příběhem mnohdy nelehkým, tak jak už některé 
rodinné vztahy bývají, ostrá hra slov, to vše mě bez 
sentimentu pohltilo a nepustilo. Postavy povídek se 
snaží vyrovnat s traumatem, které je nutí najít svoje 
místo v událostech, svůj osobní prostor a díl v rodi-
ně. To podstatné je ale v nitru, a ne venku. A tenhle 
vnitřní svět autorka odhaluje svým jedinečným způ-
sobem. Snad na první pohled chladně, bez příkras  
a syrově, ale o to víc poutavě. A možná, že v tom je 
ten paradox, a možná, že v tom je to kouzlo. Roz-
hodně nečekejte červenou knihovnu, ale něco, co vás 
donutí přemýšlet. A o to přeci v literatuře taky jde.

Pchjongjang – Guy Delisle 
Ilustrace Guy Delisle, Vydal BB Art 2009

Komiksová autobiografie je o dvouměsíčním pobytu 
frankofonního Kanaďana v Koreji. Kniha není klasic-
kým příběhem, spíš koláží absurdit, situací a epizo-
dek. Nad vším tím je stále cítit režim, který vládne 
pevnou rukou. Autor nemá moc času na poznávání 
země, která je velmi uzavřená a nepřístupná, kde jsou 
zcela odlišné kulturní podmínky... To, co poznává při 
svém pobytu, je pro něj zcela nepochopitelné. Možná 
proto netvrdí, že by všemu rozuměl, ale jeho pozoro-
vací talent se upřít nedá. Sebeironie, nadhled, to vše 
je podle komiksu třeba k přežití šoku, který na člověka 
neznalého komunistického režimu čeká. A také mož-
ná jediným způsobem, jak zachytit tu zvláštní reali-
tu jiné země. Země bez mobilů, internetu a nočních 
osvětlených ulic. A ten komiks rozhodně stojí za to. 

Mezi řádky Filmové okénko
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Coco Chanel 
Drama / Životopisný
Francie, 2009, 105 min 
Malá dívka uprostřed Francie, umístěná v sirotčinci se 
svou sestrou, marně čeká, že se pro ně jejich tatínek vrá-
tí... Kabaretní zpěvačka s příliš slabým hlasem stojí před 
publikem podnapilých vojáků. Mladá švadlena opravuje 
lemy v zadní místnosti obchodu venkovského krejčího. 
Příliš hubená začínající kurtizána, uprostřed prostitutek 
a zhýralců, nachází útočiště u svého ochránce Étienna 
Balsana. Zamilovaná žena, která ví, že nebude „ničí 
ženou“... Rebelka, které konvence brání volně dýchat  
a která se obléká do košil svých milenců. To je příběh 
Coco Chanel! Příběh moderní ženy, která navždy změnila 
svět módy, svět žen. 

T.M.A.
Horor
Česko, 2009, 93 min 
Juraj Herc se vrací, aby nám vyprávěl příběh umělce 
Marka, který se rozhodl opustit kariéru hudebníka a na 
čas se usadit v opuštěném rodinném domě na samotě  
a věnovat se malování obrazů. Dům, kde Marek strávil  
s rodiči a sestrou dětství, má však tajemnou minulost. 
Marek postupně začíná podléhat energii tohoto podi-
vuhodného místa, které jej odtrhává od reality. Vynořují 
se matné vzpomínky, nejasné obrazy dávných událostí,  
které tuto energii pomohly utvořit a dostávají kontury. 
Nadchází čas, aby dům prozradil léta utajované pravdy...

X-Men: Wolverine
Akční / Fantasy / Sci-Fi / Thriller
USA / Austrálie / Kanada, 2009, 107 min 
Film X-Men Origins: Wolverine je dějově zasazen na 
samý počátek ságy o známých mutantech. Hlavní část 
nového příběhu se odehrává v 70. letech minulého sto-
letí, vrací se k počátkům Wolverinovy hrdinské kariéry  
i tragickým událostem jeho života, z nichž jej nejvíce po-
znamená smrt osudové lásky Kayle Silverfo. Hugh Jack-
man se vrací v roli, která z něj udělala filmovou hvězdu. 

Noc v muzeu 2  
Akční / Komedie / Fantasy
USA, 2009, 105 min 
Na muzeum se opět snesla noc. Strážci odešli domů, 
světla zhasla, a přesto je zde podivný šramot. Příběh, ve 
kterém ožívá sama historie, začíná ve chvíli, kdy Larry 
opustil bídně placenou práci hlídače a stal se žádaným 
vynálezcem. Ač má konečně vše, po čem touží, přesto 
mu něco schází. Cosi jej táhne zpět do muzea... Netuší, 
že jeho nejoblíbenější exponáty (a zároveň jeho nejlepší  
kamarádi) jsou už považovány za zastaralé.

Případ nevěrné Kláry  
Drama / Krimikomedie
Itálie / Česko, 2009, 92 min 
Talentovaný italský hudebník žije v Praze se svou snou-
benkou Klárou, na níž vytrvale a bláznivě žárlí. Posed-
lost a podezíravost ho přiměje najmout soukromého 
detektiva k nalezení důkazu případné nevěry. Detektiv 
však začne podléhat kouzlu sledované Kláry. Příběh  
vrcholí nečekaným finálem, neb ne vždy jsou všechny 
věci a osoby takové, jak se nám zdají...   
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Hudební echa
Depeche Mode – Sounds Of The Universe
Label: Mute / EMI, Vyšlo: duben 2009

Staří dobří Depešáci se vrací na scénu v podání zbrusu 
nového alba, které ač vybroušenější a klidnější než jejich 
starší, dnes již klasické kousky, jakoby přece jen přicházelo 
z paralelního vesmíru. 
Nové nikdy neslýchané tóny jen umocňují žalostné depe-
šácké melodie a pohrávajíc si s našimi city  nás zcela vysají 
a vyplivnou jako dávno vyžužlanou žvejkačku.

Žánry: electronic / new wave / 80s / synth pop
www.depechemode.com

Filmové okénko

Anna-Marie  Neduhová

The Orb – Orblivion
Label: Polygram Records, Vyšlo: únor 1997

Tito britští electroničtí pionýři mají na svém kontě již pěknou 
řádku skvělých hudebních kousků. Patří mezi ně i album: 
Orblivion, kde se tito průkopníci ambientu plně oddávájí 
nejen tomuto stylu, ale je lehce protkané i jejich oblíbenými 
dubstepovými nuancemi. A nejen jimi. 
Celkový sluchový dojem působí jako dokonalý kaleidoskop 
střípků ruchů džungle, velkoměsť i pouští, který se stále 
otáčí a vytváří tak dokonalé zvukové obrazce, které se při 
sebemenším záchvěvu rozpadnou a dají tak život úplně 
novému poslechu.

Žánry: ambient / electronic / dubstep / chillout / idm 
www.theorb.com

DARKEL – Darkel
Label: Astralwerks, Vyšlo: září 2006

Toto hravé album je sólovým projektem mistra Jean 
-Benoit Dunckela, jedné poloviny oblíbených francouzských 
AIR. Dunkel zde plně uplatňuje své skvělé muzikantské 
zkušenosti. Zní to jako jemně temní AIR, stále electroničtí  
i když poctivě akusticky odehraní. Je plné krásných skla-
deb, jakoby utkaných ze samotného vzduchu, které sem 
zavál svěží vánek současné francouské scény. 
Jemné písně jako The end of sky, teskné How brave are 
you a  Be my friend, či rozvernější rytmické My own sun 
jistě potěší zapálené AIRovce a nejen je, neb toto sličné 
album se věru podařilo.

Žánry: electronic / french / pop / ambient
www.darkel.fr

Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů 
Animovaný / Komedie / Dětský
USA, 2009, 96 min 
Hrdinové z prostředí pod bodem mrazu se vrací! Nová 
Doba ledová nás zavede do ohromného podzemního 
světa dinosaurů. Do barevné krajiny plné bujné vegetace 
a tajemných míst, do země nebezpečí plné ohromných 
tvorů a rostlin pojídajících mamuty. Každý z hlavních  
hrdinů tu prožije nové dobrodružství. Scrat má před se-
bou osudové setkání, Manny a Ellie založí rodinu a leno-
chod Sid se zase dostane do problémů. Úsvit dinosaurů 
má všechny esence prvních dílů. Mnohem více humoru, 
akce a neuvěřitelnou vizuální podívanou zvanou 3-D. 

Harry Potter a princ dvojí krve  
Dobrodružný / Fantasy / Mysteriózní / Dětský
Velká Británie / USA, 2009, 140 min 
Harryho šestý školní rok na Škole čar a kouzel v Brada-
vicích je zasažen válkou mezi Voldemortovými přívrženci   
a stoupenci dobra, v níž náš hrdina s jizvou ve tvaru bles-
ku na čele buď vyhraje, nebo zemře. Profesor Brumbál ho 
zasvětí do temné minulosti Toma Riddlea a přitom pood-
halí příčinu Voldemortovy nesmrtelnosti. Když Harry objeví 
starou a počmáranou učebnici lektvarů patřící tajemnému 
princi dvojí krve, spoléhá se na ni i přes četná varování stá-
le víc. Válka se neúprosně šíří a začátek konce se blíží...

Hannah Montana  
Komedie / Muzikál / Rodinný
USA, 2009, 102 min 
Miley Stewart se snaží stíhat školu, a ještě svou tajnou 
identitu popové hvězdy. Když stoupající popularita Han-
nah Montany hrozí tím, že ovládne celý její život, je ochot-
na to podstoupit. Její otec ji proto odveze do Crowley 
Corners v Tennessee, aby poznala skutečný život, čímž 
spustí dobrodružství plné takové dávky legrace, smíchu 
a romantiky, že si to ani Hannah Montana nedokázala 
představit. 

Transformers: Pomsta poražených 
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi
USA, 2009, 147 min 
Přestože byli Deceptikoni v čele s Megatronem poraženi, 
Starscream se vrací na Cybertron, aby zabral oficiálně 
místo vůdce a odletěl se svou armádou na Zem, srov-
nat si s Optimem Primem a jeho pobočníky nevyřízené 
účty...

Jménem krále 
Pohádka / Dětský / Historický
Česko, 2009, 77 min 
Království českému vládne Přemysl Otakar II. Na zásnu-
by, které mají usmířit znesvářené rody, vysílá král správ-
ce královského hradu Bezdězu, Oldřicha z Chlumu. Na  
Vartemberském panství se Oldřich setkává s Ludmilou, 
dcerou Markvarta z Vartemberka, kterou zná od její-
ho dětství. Ludmila se mu svěří, že se nechce vdát za  
Beneše z Dubé, přestože jejich svatba je podmínkou 
křehkého míru mezi oběma rody. Během slavnostní  
hostiny pořádané na Oldřichovu počest je zavražděn  
purkrabí. Oldřich se pouští do vyšetřování...
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V případě nepřízně počasí se koncert 

uskuteční v bazilice Všech svatých 

v České Lípě.

objednávky vstupenek na: 

www.lipamusica.cz

cena: 160,-Kč

Partnerem prologu festivalu je: 

Michal Horáček – Ohrožený druh
Nejnovější počin jednoho z čekých textařských klasiků pana Horáčka, 
mě opravdu velmi mile překvapil. Album se stalo událostí loňské sezó-
ny a zároveň získalo prestižní hudební ceny – Deska roku, Album roku 
2008 v rámci udílení hudebních cen Anděl 2008. 
Horáček si ke zhudebnění svých textů přizval pestrou tvůrčí spo-
lečnost: Petra Hapku a Paolo Conteho, Jardu Svobodu z Trabandu  
a Tanitu Tikaram, Hanu Robinson, Ivana Hlase, pány ze skupiny 
Čechomor, či Milana Vyskočka. Ovšem i výběr zpěvaček byl plný 
překvapení, tutéž píseň nazpívalo až sedm různých zpěvaček, až 
pak probíhal finální výběr interpretek.
Kupodivu Horáček nezvolil žádné známé hvězdy, ale zpěvačky vy-
stupující spíš na klubové scéně. Projektu se tedy zůčastila celá škála 
českých a slovenských žen i dívek – Naďa Válová, Natálie Kocábo-
vá, Hana Robinson, Lenka Nová, Szidi Tóbias, Tereza Nekudová, 
Věra Nerušilová... a dokonale zde využily své neohrané, mnohdy 
mírně nakřáplé hlasy. Všechny písně mají pevné základy ve starém 
dobrém šansonu, ovšem rozhodně nejsou klasicky laděné. Skoro 
každou píseň si vzala na paškál jiná zpěvačka i jiná nápaditá aranž, 
která každé písni přiřkla zcela jinou náladu i rytmus. Některé zní až 
rockově, jiné jakoby doprovázel celý symfonický orchestr, cimbálov-
ka, lechtichá salsa, či stojí pouze na hlasu dámy, která vzala danou 
píseň pod svá ochranná křídla a vynesla jí tím až do nebe. Na albu 
najdeme nejen krutě veselé songy (Tramtárie), sladkobolné (Ohro-
žený druh), rozverně oslavné (Bellisimo), drsně smutné (Jak se ten 
chlap na mě dívá), ale např. i modlitbu (V úzkých) či tesknou vzpo-
mínku (Závoj tkaný touhami).
Výsledkem je pásmo jako běh života: v první písni se setkáváme  
s dívkou sotva klopýtající přes práh dospělosti, zatímco na posled-
ním k nám mluví dáma, která už má opravdu na co vzpomínat.
Toto poměrně nezvyklé album mě nadchlo nejen svým originálním ná-
padem, ale hlavně i svou hravostí. Nesmím opominout ani vysokou 
kvalitu profesionálního provedení téměř neznámých tváří a neoposlou-
chaných hlasů, které vnesly po delší době na českou scénu pro změnu 
opět jednou něco šťavnatého, svižného a svého. Něco, co nadchne 
nejen milovníky šansonu, ale hlavně obdivovatele dobré hudby.

P.s.: Na podzim dostane toto album i podobu koncertní. Sedm šanso-
niérek bude vyprávět své životní příběhy za doprovodu živé kapely. 
Můžeme se těšit na příjemný večer plný ženského šarmu, který se 
zhmotní právě skrze hudební styl zvaný šanson. 

P.S.S.: Na tento projekt se můžete těšit již brzy naživo v České Lípě, 
kde vystoupí jako ozvěna festivalu Lipa Musica:

11. 11. 2009 v Jiráskově divadle
Rezervace vstupenek již nyní na:
pavla.prokesova@lipamusica.cz

www.ohrozenydruh.cz

Anna-Marie Neduhová



19. září – 17. října
2009

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

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

ZAHAJOVACÍ KONCERT FESTIVALU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZÁVĚREČNÝ KONCERT FESTIVALU

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

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

Generální partner festivalu:

Festival podpořili:

Ofi ciální partner festivalu:

Madiální partner festivalu:

Hlavní partner festivalu:

inzerce LM barva A5 barva_par02.1   1 22.6.2009   17:04:28
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Pozvánka do rybího ráje
V České Lípě, konkrétně na adrese U Vodního hradu 
64, je již pět let ráj tropických ryb - Veřejné akvárium 
Petra Jasanského. Nejedná se tady o prodejnu s pár 
akvárii, ale o celorepublikovou raritu, která je přístup-
ná všem, kteří by rádi alespoň trochu pronikli do tajů 
vodního světa. Akvária jsou zde otiskem přirozených 
podmínek domoviny jejich obyvatel a pan majitel je vý-
borným průvodcem tímto rybím rájem. Páteční dopo-
ledne bylo ideálním pro mou návštěvu tohoto na první 
dojem ukrytého, místa, o kterém ale odborná veřejnost 
moc dobře ví. Procházet se mezi akvárii, pozorovat 
ryby, z nichž mnohé mají svou osobnost, a poslou-
chat výklad, bylo více než příjemné. Zpomalení nejen 
na konci pracovního týdne, barevné potěšení pro oči  
a zajímavé informace - to vše je zde k dispozici jen 
za minimální příspěvek na provoz. Vítáni jsou všichni 
malí i velcí akvarističtí nadšenci, školy i školky. Sám 
majitel říká: „Vstupné je nastavené tak, aby k nám lidé 
mohli chodit často a pozorovat život a dění tak, jak pro-
bíhá v přírodě.“ V akváriu, podle biotopu střední Ame-
riky, vytvořeném po vzoru velkého pravěkého jezera,  
můžete vidět např. ryby, co po ránu zývají… „Velké ryby 
jsou na úrovni papoušků nebo i psů, člověk už na nich 
pozná jejich náladu, nechají se i částečně ochočit,“  
dodává pan Jasanský k mému pozorování.

Lenka Křivánková

Otvírací doba expozice je:
pondělí až pátek 10:00 - 12:30 a 13:30 - 17:00 
v sobotu 9:00 - 12:00.
Vstupné pro děti je 20,- a pro dospělé 40,-. 
K dispozici je vám i malá prodejna 
a pan majitel s dobrou radou. 

Celý článek a rozhovor s majitelem akvária
panem Jasanským najdete na: www.i-lipa.cz!

V rytmu jazzu a swingu 
Šumící sál se zvolna zaplňuje, míst ubývá. Ještě si objednám 
něco dobrého k pití a pak už jen netrpělivě čekám. Číšníci po-
malu mizí a s úderem sedmé hodiny večerní se rozezní bicí, 
k nim se přidává klavír a kytara, pak už nastupují dechy a já 
jsem skoro v sedmém nebi. Nejsem znalec jazzu a swingu, 
ale tuhle hudbu mám opravdu ráda. Proto jsem se vypravila 
na koncert Bigbandu Česká Lípa, který se konal 18. 6. v sálu 
hotelu Merkur s hostem Ondřejem Rumlem. 
První písně byly v podání Evy Jirků a Jany Matuškové, velmi 
energických to zpěvaček. Prožívaly melodie, na které se mož-
ná ani sedět nedá, i když stolové uspořádání bylo příjemné. 
Pak už nastoupil host Ondřej Ruml a tahle hvězdička české 
scény mě vážně překvapila. Dokázal prožít každý tón, pohyb 
a rytmus. Byl vtipný, působil jako  normální kluk, co prostě jen 
moc rád zpívá. A zpívat tedy vážně umí. Bigbandu nelze upřít, 
že dokázal publikum velmi potěšit. Nádherně zvládnutá sóla, 
síla hudby, to a ještě víc vykouzlilo na tvářích posluchačů bla-
žené úsměvy A tahle radost je vážně nakažlivá... 
Nemá asi cenu jmenovat hity, které zazněly. Písní ten večer 
bylo přes třicet. Decentní a kultivované, živé a houpavé i po-
malé. Přestávka přepůlila koncert dřív, než bych se nadála. 
Čas doplnění něčeho příjemného do sklenek a čas promluvit 
se známými. Pak se jen vrátit na svoje místo a nechat se dál 
unášet do krajin rytmu, aranží, melodií a hlasů. Opět se před-
stavily obě zpěvačky a po nich zase Ondřej Ruml. Uvolněnost 
projevu hudebníků a určitá lehkost podání, i to je možná důvod, 
proč tento večer byl tak příjemný. Pod vedením Jiřího Tulacha 
se nám zase dostalo jedné hudební lahůdky. A díky za ni. 

Lenka Křivánková



Máj byl lásky èas a mlžný opar vypité pinty a neznámý hlas... Podivnì nahá odchází... Samotou zaznìl hrdlièèin hlas, køièí tlampaèe
v mé hlavì. Kocovina je moje vina, sakra to byl mazec. V šantánu bylo blaze, teï je ráno a mihotalka mizí... Cigárko a zpytování,

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

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

svá ramena, tak vítejte! Jízda zaèíná!!!
Pokraèování pøíštì....
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pro kupujícího je to zapsané vlastnické právo k nemo-
vitosti, kterou kupuje. Zdá se to jednoduché, stejně jak 
jednoduchá je otázka, zda byla dřív slepice, nebo vejce. 
Protože jsem pamětník, pamatuji i prodeje nemovitostí 
za minulého režimu. Veliká plachta obsahující řadu ko-
lonek se souhlasem úřadů a institucí, která se musela 
oběhat (film Na samotě u lesa), a na konci stáli kupují-
cí s prodávajícím na notářství, před notářem podepsali 
smlouvu, kterou notář sepsal, nebo vyplnil do formulá-
ře, předali si kupní cenu dle znaleckého posudku, notář 
prodej zaregistroval, kupující podstrčil obálku s dalšími 
penězi tajně prodávajícímu a prodej byl hotov. Smlouvy 
obsahovaly údaje tehdy důležité, jako např. zaměstnava-
tele a pracovní zařazení, a protože peněžní plnění, bylo 
jednoduché a nepodstatné, nebylo třeba dalších odstav-
ců řešících tuto otázku. Dnes velmi málo kupujících má 
vlastní prostředky na koupi, a i v těchto případech pro-
běhne platba převodem z účtu na účet. A to je kámen 
úrazu. Co dřív? Odeslat peníze a nemít podepsanou kup-
ní smlouvu? To vrtá hlavou kupujícímu. A jeho protějšek 
zas řeší, zdali podepsat kupní smlouvu a nemít peníze na 
účtu? Je to stejná otázka jako ta o slepici a vejci. Není 
jiná volba. Úschova, čili někdo třetí, kdo „to“ bude jistit. 
Pak je to jen a jen otázka dobré smlouvy řešící kdy, jak, 
za jakých podmínek a kam peníze předat.  
Dobrá kupní smlouva ovšem nekončí jen převodem 
vlastnických práv, ale řeší i další, související záležitos-
ti jako daň z převodu nemovitostí, a protože kupující je 
ručitelem za její zaplacení prodávajícím, je dobré mít 
v kupní smlouvě na tuto daň odkaz. Dobrá smlouva je 
„na míru psaná“ nejlépe za součinnosti prodávajícího 
 i kupujícího. V naší realitní kanceláři věnujeme této čás-
ti prodeje nemalou péči. Odměnou je nám spokojenost 
našich klientů, kteří se k nám vrací, nebo posílají své 
známé. 

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

Podvodníci a ti druzí
Strejček Nimra koupil šimla zní jedno dětské říkadlo, nebo 
písnička. Strejček Nimra to měl jednoduché, šimla zaplatil 
a odvedl domů, ale je tak jednoduchá koupě nemovitostí? 
Díky televizní stanici Nova a dalším po senzacích se pí-
dícím sdělovacím prostředkům se člověk po čase začne 
domnívat, že je trvale ohrožen podvodníky, a to zejména 
v oblasti obchodování s nemovitostmi. Nedávno jsme 
prodávali dům dědictvím nabytý, paní která v šedesátém 
osmém roce coby dívenka opustila vlast a nyní přijela vy-
pořádat své majetkové záležitosti. Svůj postoj vyjádřila 
úvodním prohlášením: „Vy jste tady v Čechách samí pod-
vodníci, stačí se kouknout na televizi.“ Pak teprve řekla 
co chce. Kde je vlastně pravda? Jsme národ podvodníků  
a naivků kteří podvodníkům umožňují dobře žít? 
Asi nic není černé a bílé. Podvodníci a zloději byli, jsou 
a budou. Lidé se proti nim budou chránit lépe a lépe, oni 
budou zas vymýšlet, jak tyto bariéry překonat. Ale vrátí-
me se k meritu věci a tím není strejček Nimra, ale prodej 
nemovitostí, a protože tyto obchody dělají lidé zpravidla 
jen několikrát za život, není dobré se spoléhat na vlastní 
zkušenosti typu „kdyžjsemprodávalgaráž“.
Také považuji docela za hazard úvahu typu „prodám si 
to sám, nebudu platit realitku“. Hazard to je proto, že při 
prodeji nemovitostí stojí proti sobě (nejméně) dvě strany, 
a to prodávající a kupující, kteří se vzájemně neznají a ne-
mohou vědět, zda na straně druhé není právě ten řečený 
podvodník, nebo alespoň vykuk, který využije neznalosti, 
nevědomosti, či drobné chybičky k vlastnímu obohacení. 
Pokud by lidé byli dokonale poctiví (což nebudou nikdy), 
nebyly by smlouvy potřeba. Pozor! U nemovitostí je pí-
semná forma smlouvy předepsána.
A jsem u smluv. Strejček Nimra asi smlouvu na šimla ne-
měl, a pokud by z mladého šimla byl do druhého dne starý 
kulhavý koňský dědeček, tak měl strejček Nimra smůlu 
a koňský handlíř (zprostředkovatel, nebo prodejce koní 
v minulosti) by raději změnil místo prodejů, neboť vysvět-
lování za pomocí násady od motyky bylo v takovém pří-
padě rychlé a účinné. To takový zprostředkovatel prodeje 
nemovitostí v dnešní době to má jednodušší, zvláště když 
přesvědčí prodávající, že zprostředkovatelská smlouva 
není potřeba. Někdy se prodej povede, obě strany (pro-
dávající a kupující) jsou solidní. Někdy se ovšem narazí 
na, řekněme, „nezrovnapoctivého“ zprostředkovatele. Na 
smlouvě kupní jsou ale podpisy jen prodávajícího a kupu-
jícího. Zprostředkovatelská smlouva není, provize a kup-
ní cena jsou zaplaceny, jen ta nemovitost není v majetku 
toho, kdo ji zaplatil. Násadou na motyky to nedoporučuji 
řešit. A soudně? Nebo trestním oznámením? 
Jediným účinným řešením jsou dobré smlouvy. Ty pak 
jsou „na míru psané“ pro ten který případ prodeje. Sa-
mozrejmě, lze použít vzorových smluv z internetu, ale je 
to ne zrovna jisté, že se úspěch dostaví. Cílem smlouvy  
o prodeji nemovitosti je pro prodávajícího dostat peníze, 

Inzerce



Nosíme Vaše hnízdo v hlavě
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INZERUJTE BAREVNĚ 
MĚSÍČNÍK LÍPA VYCHÁZÍ V NÁKLADU 22.800 ks.
ČESKÁ LÍPA / NOVÝ BOR / STRUŽNICE / ZÁKUPY
ZAHRÁDKY / PIHEL / SLOUP V ČECHÁCH / 
BUKOVANY / PRYSK / SVOR 

PORADÍME / VYMYSLÍME / ZAŘÍDÍME
Analýzy potřeb zákazníka / Návrhy kampaní / Produkce

PRECIZNOST / TECHNOLOGIE / KVALITA
Uzávěrka do desátého dne v měsíci.

Reklamní Agentura DEUS / U Kartounky 670, 470 01 Česká Lípa
tel.: 487 523 931 / mob.: 773 800 980 / inzerce@prodeus.cz

www.prodeus.cz

DEUS_Inzerce148x70Oranz.indd   1 6/23/09   12:56:01 PM
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OTEVŘENO 
PÁTEK - SOBOTA
OD 21:00   
- 50 Kč od 18ti let
   není-li uvedeno 
   jinak

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

CAFÉ & COCKTAILS
PO - PÁ : 11:00 - ?
SO - NE : 13:00 - ?
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DJ´S | HRUSHA | UWA

ČERVENEC 2009
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DJ´S | FUNNIE | RÉVA

vstup : 100,- Kč

DJ´S | P JAY | SHORTY | PHIL CROW
HAVAJ NA SNĚHU - PÁRTY

DJ´S | FEI FEI | PITA | SHARY

DJ´S | MICHAELA SALAČOVÁ
    RÉVA vstup : 70,- Kč

DJ´S | VICHY | BRIAN
DJ´S | RICHIE | PEETER | FAITH

DJ´S | RÉVA | X RAY
DISKOPŘÍBĚH DJ´S 

RÉVA 
JAYDEEVENC

THAJSKÉ DJKY
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