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Může si to dovolit
opravdu každý!

Inzerujte v měsíčníku Lípa!
Akční nabídka inzerce v měsíčníku Lípa:
Při uzavření smlouvy do 31.10.
na tři měsíce 20% sleva!
Ceny od 1500,- bez DPH

Oslovte více než 55 tisíc lidí!

Kontakt: inzerce@prodeus.cz, tel.: 487 523 931
www.i-lipa.cz
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Milí čtenáři,
podzim už je v plném proudu. Stromy si již oblékly své pestré parádní oblečky a připravují se pomalu na nadcházející zimu. Vítr nestyda je co nevidět
odhalí, zatím však jen zlehka pohupuje dráčky na nebi, které tam jejich zruční stavitelé vyslali. Sedláci již sklidili, co jim letošní léto nadělilo, máme za
sebou vinobraní i jiné oslavy sklizně a v chladném vzduchu se již začínají objevovat náznaky prvních zabijaček. Studený vítr nás žene do úkrytu našich
teplých domovů, na jablečné koláče a možná i něco ostřejšího na zahřátí,
což si můžeme dokonale vychutnat nad nějakou dobrou knihou. Ovšem sem
tam ještě vysvitne nesmělé slunko, aby nás vylákalo na příjemný podzimní
výlet a před dlouhou zimou nám ještě stihlo trochu zahřát promrzlé kosti.
S podzimem se po letních prázdninách vrací život do divadel a koncertních
síní, takže vy, které již omrzela knížka a koláč a houby už nemůžete ani
vidět, nahlédněte do našeho kulturního přehledu. Jako vždy jsme pro Vás
sestavili podrobný přehled kulturních událostí v našem krásném kraji, který
se zdá býti snad pestřejší než listí na stromech. Čeká nás přehršel divadel,
koncertů, festival Lípa Musica je v plném proudu, tak si nenechme ujít, co
pro nás páni pořadatelé připravili.
Mimo jiné se můžeme těšit i na novou sezonu klubu Progres, s jehož představitelem jsme si povídali uvnitř našeho časopisu a který vás snad potěší
a vyláká na některé ze svých nevšedních akcí.
Hlavu vzhůru, podzim je také krásný čas, i když občas přes tu mlhu není
mnoho vidět, ale přesně v tom je jeho kouzlo...
Příjemné kulturní zážitky vám přeje
Vaše Lípa
P.S.: Reporty a nově i audiorozhovory naleznete na našem webu:
www.i-lipa.cz
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Industriál

Industriální safari proti proudu PlouCnice
Je příjemné páteční odpoledne a já se vydávám na další industriální dobrodružství. Tentokrát se to zdá býti
opravdu honba za pokladem, poštěstilo se mi totiž nacpat se do auta kolegovi, který měl „strašně důležitý“
jednání v Děčíně, a tak mě parádně svezl až do Benešova nad Ploučnicí, kam jsem měla tentokrát namířeno.
Honem jsem se vysoukala z auta, neb pan kolega opravdu chvátal. Již cestou jsem zahlédla spoustu místních
skvostů, ostatně již při mých dřívějších projížďkách
tímto koutem našeho kraje na mě zapůsobily natolik,
abych se na ně jela podívat pořádně zblízka.
Přímo před nosem se mi rýsuje velkolepá budova fabriky, ve které nyní sídlí česko-německý podnik Interkov.
Vyrábí se zde pákové mechaniky a příslušenství pro výrobu pořadačů. Budova vypadá udržovaně, zřejmě je
v dobrých rukou.
Dovolím si tedy vznešené fabrice ukrást kousek duše
a zvěčnit ji na pár snímcích, z dálky ke mně doléhají
lichotivé nadávky, jestli bych si ten foťák nechtěla...
a tak jdu raději rychle dál. Jakému účelu budova sloužila dřív, se rozhodnu zjistit až doma, říkám si, ovšem
Dělnická čtvrť za Benešovem
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Železniční most v Benešově

běda, všechny osvědčené prameny zarytě mlčí.
Volím směr proti proudu Ploučnice, hned v další
zatáčce se na mě směje další pozoruhodný objekt.
Rozlehlá továrna působí věru pompézně, areál tvoří hned několik sdružených budov, jejichž stav však
není zrovna zcela ideální, místy se jich již zmocňuje
neúprosná příroda.
Svižně objekt obcházím, přecházím přes krásný železniční most a pokračuji dále po Českolipské ulici,
stále proti proudu Ploučnice.
Vítr ke mně opět zavál nemilé poznámky místních.
Vzhledem k tomu, že mám v každé ruce foťák,
přidám v oprýskaných uličkách raději do kroku.
V hustém křoví nacházím přikrčené pozůstatky menší manufaktury, z téměř nečitelného názvu mohu jen
hádat, snad Druckerei, neboli tiskárna, kdo ví...
V ostré zatáčce na mne čeká překvapení, nádherně
udržovaná tovární budova, v současné době zde
sídlí firma Elecom.
To už se dostávám opravdu z města. Čeká na mne
poslední objekt, který dnes v Benešově navštívím.
Je jím sídlo firmy Benar. Grandiózní budova se nade
mnou tyčí jako hrad. Nádherné fasády již okusil zub
času. Místní železniční trať, jež kdysi spojovala tak
obrovský podnik s celým světem, se pomalu ztrácí
mezi bodláčím.
Kdesi se ozve vřískot mobilu, mého telefonu, a vytrhává mě z přemítavé nálady.
Kolega už je tu, nasedám tedy do auta a dál už pokračujeme rychle a pohodlně, jako na safari. Brzdíme u nádherných ruin kdysi jistě velké fabriky, jíž už
pod tou špínou není téměř vidět.
Navštívíme bývalou dělnickou čtvrť, domečky jako
z karet, které se schovávají v ústraní až notný kus za
Benešovem.

Benešov nad Ploučnicí

Partnerem seriálu Industriál jsou:

Naší poslední zastávkou na této cestě je Františkov nad
Ploučnicí.
I zde se dříve mohli místní občané holedbat krásnou továrnou. Nyní však mohou pouze vtipkovat na účet nejkřivějšího
komínu, který jsem kdy v našich mírných končinách spatřila.
Část objektu slouží jako pila, zbytek jako přístřešek zběsilých hlídacích psů.
Rychle se vracím do auta a uzavírám svůj bezpečný kryt před
jícny šelem. Ono na tom safari přece jenom něco je, oddechnu si a vydávám se na cestu zpět.
Anna-Marie Neduhová

další fotky a fakta na: www.i-lipa.cz
Františkov nad Ploučnicí
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Českolipský Underground 16
Poslední koncert The Sound Makers
(P. Šplíchal druhý zleva)

Milan
Masopust
„Zkus ještě něco vytáhnout z Milana Masopusta, ten
tady dělal první diskotéky,“ prozradil mi Petr König,
když jsme zhruba po roce sumarizovali, co se mi o vývoji
bigbítu v České Lípě podařilo vypátrat.
Právě probíhalo atletické mistrovství světa a Šebrle
v Berlíně zaklekával do bloků před překážkovým během,
když jsme se s Milanem Masopustem setkali na zahrádce
kavárny Union. Neznali jsme se, a tak jsme oba zvolili
stejnou taktiku – sedli jsme si na lavičku naproti přes
ulici a čekali, kdo odpovídajícího vzhledu přijde.
Ještě než číšník přinesl dvě objednaná pressa, ponořili
jsme se do roku 1967. „Nikdo vlastně ani nevěděl, jak
má taková diskotéka vypadat. Něco na ten způsob existovalo v Praze či Bratislavě.“ Podle slov Milana Masopusta to vypadá, že se Česká Lípa zařadila hned za tyto
současné metropole bývalého soustátí.
„Začalo to tím, že jsem se v roce 1967 vrátil z Francie
a západního Německa a přivezl nějaké desky. Třeba Seržanta Pepře, to byla úplně jiná muzika, než jakou jsme
do té doby znali.“
Milan Masopust byl v zahraničí u svého strýce celé
prázdniny. „Dělal na americké vojenské základně, takže oficiálně jsem musel jakoby do Francie. Nemohl jsem
uvést, že jedu za ním.“
Začínali v Bohem clubu, který býval nad restaurací
U Zlatého bažanta (a ten byl v dolní části Mariánské uli-
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ce). Eduard a Petr Stahlovi zde pořádali Hovory přes
rameno, jejichž hlavní hvězdou byl básník a showman Standa Holub.
Jako většina „velkých“ projektů i nápad na organizaci hudebních produkcí vznikl u piva. Právě ve zmíněné restauraci U Zlatého bažanta. Nejprve uspořádali
diskotéku jen poslechovou, později se pustili i do tanečních. Problém byl v rozměrech klubu. Milan Masopust ho odhadoval na pět krát dvacet metrů. „Byla
to taková nudle a narváno bylo v okamžiku, kdy přišlo
30 lidí. Proto jsme se přesunuli do Lukostřelce. Tam
již mohlo tancovat dvě stě až tři sta lidí. K ozvučení prostoru už samozřejmě nestačil jen reproduktor,
a jelikož Lípa v té době nebyla zdaleka tak anonymní a všichni se znali, došlo vlastně ke spojení s členy
skupiny Strawberry Sellers Group, v našem seriálu
několikrát již zmíněné. „Půjčovali jsme si od nich repráky. Necítili nás jako konkurenci, koneckonců oni
hráli v jiné dny než my.“ Milan Masopust ještě dodal,
že vlastně on pro Lípu objevil rhythm and bluesovou legendu Spencer Davis Group, kterou především
díky Pavlovi Žalmanovi dokázali Strawberry v první
fázi své existence skvěle napodobovat.
Milan Masopust často mluvil v množném čísle, proto
jsem ho ještě požádal, aby upřesnil, kdo za tehdejšími diskotékami vlastně stál. Kromě něj ještě zmínění

Milan Masopust
bratři Stahlovi. Eduard spolu s Milanem Masopustem
byli jakýmisi uvaděči, Petr měl roli technika. Jako pokladník se angažoval Libor Stehlík.
Jak jsem zaslechl o penězích, nedalo mi, abych nezjišťoval, jak měli tuto činnost vlastně legalizovanou a co
jí vůbec říkal tehdejší komunistický režim.
„Já ani nevím, jestli jsme byli povolený. Zřejmě jsme
se nikoho na nic neptali. Stále jsme čekali sprdu, návštěvu Flanderkové, něco jako přehrávky. A ono nic.
Pak prostě zavřeli všechny kluby a byl konec,“ shrnuje
Milan Masopust oficiálnost produkce.
Tehdejší pradýdžejové byli poměrně těsně semknuti
s těmi, kteří hráli naživo. Proto mě zajímal pohled na
skupinu Strawberry Sellers Group.
„Myslím, že opravdu byli tím nejlepším, co tenkrát
v Lípě bylo. Byly to poměrně silné osobnosti: Milan
Anděl, Pavel Půhoný, umělec Žalman. Vlastně na to
i dojeli. Nerozpadli se ani tak kvůli režimu, ale protože všichni chtěli prosadit své představy… A Luxor,
to byla opravdu špička. Co oni z něj dokázali udělat.
Lípa v té době skutečně něco znamenala. Jezdili sem
lidi z Prahy i z Karlových Varů. Taky byla velká rivalita
s Děčínem, však tady Děčíňáci dostali jednou nakládačku. Pak to zase Českolipáci schytali v děčínském
liďáku. Když tenkrát komunisti Luxor zapálili, tak se
za čtrnáct dnů hrálo znovu...“
Na otázku, jaké další kapely té doby ještě pamatuje,
vzpomněl Milan Masopust třeba Explorer s Josefem
Vilímem či Karlem Kodrlem. „Taky jsem zažil všechny tehdejší festivaly. I ten slavný, na kterém nevyhráli
Strawberráci, ale novoborští Trhani. To byl tenkrát
poprask!“
Milan Masopust už nespočítá, kolik diskoték se svými přáteli vlastně uspořádal, ale předpokládá, že jich
byly desítky. S tímto koníčkem definitivně skončil,
když odešel na vojnu. Svůj přínos kultuře šedesátých
let v České Lípě vidí především v tom, že učil zájemce
poslouchat novou muziku. „Dyť tenkrát tady lidi neznali ani Hair. Bombou bylo, i když jsme ukázali barevný obal desky Steppenwolf – mimochodem v jejich
písni z roku 1968 se pravděpodobně poprvé objevilo
spojení slov heavy metal v souvislosti s muzikou.“

Milan Masopust (1950)

Milan Bárta

první českolipský diskžokej

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

jiri gottlieber

Předseda rady o.s. Filozofický klub Progres, který spolu se svými přáteli připravuje již několik let kulturní
akce v České Lípě. Je vášnivým milovníkem filmu, aktivním hudebníkem v kapele Papír sklo plasty, obdivovatelem práce Ivany Bufkové a Zdenky Zahrádkové s Divadelním klubem mladých a propagátorem hesla, že
„Česká Lípa je krásné místo k žití“. Letos začal studovat navazující magisterský dvouobor česká filologie –
filmová věda v Olomouci, což ale neznamená, že by s Českou Lípou přetrhal své vazby. „Jednou se zde snad
usadím i s možností výdělku,“ usmívá se Jiří.
Jiří, začíná nová sezona Vašeho klubu Progres. Kdy se chystáte klub znovu otevřít a čím?
Klub se chystáme otevřít v sobotu 3. října 2009 ve
20:00. Proběhne koncert místní českolipské kapely
Lingers. Nejdřív jsme plánovali, že uděláme něco monstrózního, jako byl loni Xavier Baumaxa. Ovšem ceny
některých interpretů, kteří byli v našem hledáčku, nás
natolik zaskočily, že jsme si řekli, že to nebudeme přehánět jako loni, kdy jsme si hned v prvním měsíci udělali
slušné manko, a že si raději pozveme někoho odtud.
Vzhledem k tomu, že kapela Lingers tady už dlouhou
dobu nehrála v klubovém prostředí a že chystá nové
album, což znamená, že má i nový repertoár, rozhodli
jsme se právě pro ni. Ostatně i starý repertoár je u místního publika velmi oblíbený.
Co chystáte na novou sezonu a na co se můžeme těšit?
Na novou sezonu chystáme kromě hudebních produkcí (a to nejen místních kapel) samozřejmě i jiné věci.
Pokračuje projekt Němá Lípa, chtěli bychom více podpořit divadelní scénu, takže každý měsíc proběhne jedno divadelní představení. Začínáme pražským divadlem
Šumafuk, které svébytně nazkoušelo Malého prince,
sami jsme na to zvědaví, protože jsme to ještě neviděli.
V listopadu to bude Malé divadlo žen z Nového Boru.
No a více workshopů, například na leden chystáme
workshop meotarové projekce se slečnami, které spolupracují s duem DVA.
Jinak bych chtěl ještě upozornit na filmové premiéry,
které chystáme ve spolupráci s novoborským spolkem
MNF (Mladí novoborští filmaři).
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Projekt Němá Lípa bude tedy pokračovat. Kde se vzala myšlenka udělat něco takového?
Velká inspirace pochází z Letní filmové školy v Uherském Hradišti, jejímž hostem jsem již sedmým rokem
a která má vlastní cyklus němého filmu jménem Film
a živá hudba. Mně se to hrozně líbilo, protože mám
němý film rád, vzhledem k jeho vyjadřovacím prostředkům. A když k tomu ještě zahraje nějaká svižná současná
hudba, tak film, který je sám o sobě vizuálně zajímavý,
dostane zcela nový rozměr a nejen já se u toho náramně
bavím. Jsme rádi, že nám tento projekt loni zahájil Jiří
Stivín, který doprovázel film Nanuk, člověk primitivní.
Ten nám prozradil, že on sám doprovází němé filmy
živou hudbou už desítky let a že to bylo pro diváky i hudebníky vždy velmi inspirativní. Shodou okolností právě Nanuka zařadila letos LFŠ do svého programu, takže
nás velice potěšilo, že jsme našli zajímavý projekt.
Chystáte nějakou specialitu v Němé Lípě? Je něco, co bys
nám doporučil?
Například hned v říjnu uvedeme film Muž s kinoaparátem, který doprovodí duo Magnetik, což jsou bývalí
členové Moimir Papalescu & The Nihilists, tak doufáme,
že nám nezboří Progres. Program ještě není zcela jistý, protože jsme si řekli, že chceme zkusit víc interpretů, kteří ještě neměli s filmem nic do činění. Loni jsme
hodně sahali po tom, co probíhalo na LFŠ, kdežto teď
vyhledáváme interprety a dáváme jim k dispozici filmy,
které nás zaujaly. Například teď jednáme s českolipskou
kapelou Obří broskev. Jsem rád, že se mi začínají ozývat i sami místní hudebníci, že by si chtěli zkusit nějaký
film.

Jiří Gottlieber
Proslýchalo se, že budete rozšiřovat prostor Progresu, co je
na tom pravdy?
Rozšiřovat nebudeme, neb by nám to podstatně zvýšilo rozpočet, a protože jsme ještě nesehnali sponzory,
kteří by nás měli chuť podpořit, ponecháme zatím klub
v jeho stávající podobě. Každý si myslí, že už jsme se
v novém prostředí tak dobře zabydleli, že už si můžeme
dovolit zvát kohokoliv, což bohužel není pravda, ještě
máme menší nesplacené pohledávky z loňského roku. Je
pravda, že kdybychom prostor rozšířili, mohli bychom
si pozvat třeba Vypsanou fixu, na kterou by mohlo přijít
i 200 lidí, což by teoreticky mohlo přinést větší výdělky,
ale také na druhou stranu větší prodělky. Nechme to
zatím tak, jak to je. Uvidíme příští rok. Ale samozřejmě bychom klub rozšířili rádi, kdyby se našel nějaký ten
sponzor.
Pár lidí remcá, že nemáte točený pivo a že se v klubu nesmí
kouřit.
Lidé si musí uvědomit, že zákaz kouření máme především pro jejich dobro. Protože v tomto prostoru by bylo
v mžiku tak zakouřeno, že by si výkon umělce neužili ani
diváci, ale ani samotný interpret.
No a to točený pivo... Problém je v návštěvnosti.
Vzhledem k tomu, že máme jednu až dvě akce týdně,
přijde nám to jako zbytečnost. Samozřejmě, pokud se
lidi začnou bouřit, tak s tím něco uděláme, ale zatím si
nikdo nestěžoval, takže to ponecháme, jak to je. Ostatně když se koukám na fotky z berlínských klubů, tak
tam taky všichni cumlaj lahvový pivo.
O prázdninách jste vyhlásili soutěž o nové logo. Máte už
nějakého vítěze?
Ano, už se můžete těšit z nového designu, my se z něj
rozhodně těšíme. Vybrali jsme hned v prvním kole, jednohlasně jsme se shodli na logu od Myshky. Čtenáři si
ho mohou prohlédnout na našich webových stránkách
www.klubprogres.cz.
Pracuje se i na nových plakátech, takže do nové sezony
s novou tváří. Chceme si konečně udělat i klubová trička, placky a samolepky, na které se může město těšit.

Vylepšili jste i fazonu klubu?
No, máme na to čtrnáct dní, chtěli bychom něco takového udělat. Interiér klubu se obohatil o nový gauč, který
jsme zdědili po babičce jednoho kamaráda. Nakoupili
jsme více plakátů, obrázků, ale nově vymalováno není.
Plánujeme vyvýšit hlediště, udělat tam praktikáblový
schod, aby viděli i zadní diváci. Dále se chystáme klub
vylepšit po zvukové stránce. Máme také novou klimatizaci.
Nově jste navázali spolupráci s novou Tao čajovnou. Jak
bude probíhat?
To je dobrá spolupráce, protože nová čajovna by chtěla
také vytvořit kulturní prostor, který ovšem není stejný
jako náš, například hudebně se bude více zaměřovat na
umělce z folkového žánru. Spolupráce vlastně spočívá
v tom, že oni dělají program ve dnech, kdy my program
nemáme a naopak, protože si nechceme konkurovat,
chceme se doplňovat. Kromě toho dostali prostor na
našich plakátech.
Bude opět Zimní Všudybud?
Ano, náš poslední záměr je udělat jej 23. prosince.
Což je sice těsně před Štědrým dnem, ale rádi bychom,
aby se mohli zúčastnit i lidé, kteří budou o předchozím víkendu ještě ve škole či v práci, někde mimo Lípu.
Doufáme, že je maminky pustí. Loni jsme udělali pouze
menší akci u nás v klubu, letos bychom ji rádi přesunuli
do nějakého většího prostoru, aby všichni mohli oslavit
Vánoce i s kamarády. A slavnostně i s točeným pivem
a kouřením. Program zatím není zcela jasný, takže to
bude vánoční překvapení.
Díky za rozhovor.

Anna-Marie Neduhová

Celý rozhovor v audiopodobě naleznete na:
www.i-lipa.cz
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Dne 15.10.2009
od 9:00 hod. se otevírají
prostory finské sauny
ve Sportareálu (viz rozpis)
Ceník sauny
(vstupné za 1 hodinu = 1 relaxační kúra
+ 10 minut na převlečení)
9:00 - 13:00 hod.
Dospělí
60,-Kč
Studenti, důchodci, ZTP a doprovod
45,- Kč
Děti do 15-ti let
30,- Kč
(děti pouze v doprovodu dospělé osoby)
Uzavřená společnost (max. 8 osob)
450,- Kč
14:00 - 21:30 hod.
Dospělí
70,- Kč
Studenti, důchodci, ZTP a doprovod
55,-Kč
Děti do 15-ti let
40,- Kč
(děti pouze v doprovodu dospělé osoby)
Uzavřená společnost (max. 8 osob)
900,- Kč
PeRManenTky
9:00 - 13:00 hod.
Permanentka 5 vstupů
Permanentka 10 vstupů
Permanentka 15 vstupů
Permanentka 20 vstupů

240,- Kč
480,- Kč
720,- Kč
960,- Kč

14:00 - 21:30 hod.
Permanentka 5 vstupů
Permanentka 10 vstupů
Permanentka 15 vstupů
Permanentka 20 vstupů

280,- Kč
560,- Kč
840,- Kč
1120,- Kč

ROZPIs:

9:00 - 13:00

14:00 - 21:30

Pondělí

Ženy

Ženy

Úterý

Muži

Muži

Středa

Muži

Společná

Čtvrtek

Ženy

Ženy

Pátek

Muži

Muži

Sobota

Ženy

Společná

neděle

Muži

Společná

SportCL_Zari.indd 2

1.10.2009
Mezinárodní den Seniorů

Pro všechny seniory máme připravenou slevu 15% na bazénové vstupné.

10.10.2009
Světový den duševního zdraví

Přijďte si k nám zarelaxovat a podpořit své duševní zdraví. K tomu ještě získáte slevu 15%.

12.10. - 16.10.2009
týden Pro ženy

Milé dámy, opět jsou tu pro vás dny, které můžete po letních měsících využít k relaxaci
i sportovnímu vyžití. Cena vstupného do bazénu se vám v těchto dnech sníží o 15%.

28.10. - 1.11.2009
PodziMní Prázdniny

všichni studenti, menší i nejmenší… využijte volného času a přijďte si zařádit do našeho bazénu!
Máme pro vás slevu 15% na bazénové vstupné.

19.10. - 20.11.2009
15% Sleva na PerManentKy 15+3
Od 1.10.2009 dojde ke změně dodávky denního tisku. Každou sobotu obdržíte k zakoupené
vstupence do bazénu 1 aktuální výtisk denního tisku MF DNES s přílohou (pouze omezené množství).

9/23/09 10:15:15 AM

Květen
2009
Říjen
2009

Kulturní přehled Českolipska

1. 10. Čtvrtek

3. 10. Sobota

5. 10. Pondělí

Ekoporadna ORSEJ
Den zvířat na téma: „Náš mazlíček“
10:00 - 15:00 Vlastivědné muzeum a galerie
v České Lípě (vstup zdarma)
– seznámení s útulky pro domácí
a handicapovaná zvířata
– seznámení s prací sokolníků , ukázky dravců
– poradna pro chov domácích zvířat
– prohlídka přírodovědných expozic muzea
– stanoviště zaměřená na správný chov a péči
o zvířata
– výtvarné dílny

Lípa Musica
Kostel sv. Barbory, Zahrádky v 19:00
J. S. Bach: Goldbergovské variace
Edita Keglerová – cembalo

Knihovna ČL
týden knihoven aneb knihovna mého srdce:
5. - 10. 10. ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE,
Soutěž o zápisné na příští rok

Luxor
21:00 ŽUŽU karneval
DJ Žuwa, DJ Peeter, Marty crow

Kino Crystal Česká Lípa
17:30 Rozervaná objetí
20:00 Dům k pověšení (FK)

KD Crystal
19:00 UDG
Koncert populární kapely
vstupné 140 Kč

Divadlo Nový Bor – Navrátilův sál
19:00 Zhasínání
Koncert novoborské folkové kapely.
vstupné 55 Kč

Kino Crystal Česká Lípa
17:30 Klíček
20:00 Klíček

Progres
19:00 LINGERS (rock)
Otevření nové sezóny novou tvorbou dnes
již legendární českolipské kapely.

Kino Nový Bor
17:30 Návrh
20:00 Návrh

Divadlo Nový Bor – Navrátilův sál
19:00 koncert česko-rakouské
alternativní skupiny BOO
vstupné 90 Kč
Kino Nový Bor
17:30 Muži v říji
20:00 Muži v říji

2. 10. Pátek
Lípa Musica
Jiráskovo divadlo v 9:00 a v 10:30
Sergej Prokofjev: Péťa a vlk
Komorní orchestr Berg
Peter Vrábel – dirigent
Miroslav Táborský – umělecký přednes
Kostel sv. Anny, Jablonec nad Nisou v 19:00
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
Kostel Narození Panny Marie
Kravaře v Čechách 19:00
G. B. Pergolesi: Sabat Mater
A. Vivaldi: Sinfonia Al santo sepolcro RV 169
Collegium 1704
Václav Luks – dirigent
Sophie Klussmann – soprán
Markéta Cukrová – alt
Luxor
21:00 Djs Réva & Mia
Tao čajovna Česká Lípa
20:00 NVHU Mára a křoví
koncert českolipské folkové skupiny
vstup zdarma.
Kino Crystal Česká Lípa
17:30 Klíček
20:00 Klíček
Kino Nový Bor
15:30 Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů
17:30 Muži v říji
20:00 Muži v říji
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

DDM Libertin
OTEVŘENÁ SOBOTA V LIBERTINU
9:00 - 12:00 Počítačový klub, cena 10 Kč
9:00 - 12:00 Otevřená keramická dílna
9:00 - 12:00 Břišní tance pro začátečníky
sál DDM , vyučuje M. Štillová, cena 300 Kč,
přihlášky předem do 1.10, inf. M. Vasmanská
Kino Crystal Česká Lípa
15:30 Hannah Montana
17:30 Vdaná snoubenka
20:00 Vdaná snoubenka
Kino Nový Bor
15:30 Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů
17:30 Muži v říji
20:00 Muži v říji

4. 10. Neděle
Lípa Musica
Bazilika sv. Zdislavy, Jablonné v Podještědí
17:00 Sdružení hlubokých žesťů
České filharmonie
Ekoporadna ORSEJ
Světový festival ptactva
9:00 sraz účastníků před budovou VMG
Podzimní pozorování ptáků
Ukázky odchytu a kroužkování ptáků
s odborným výkladem.
Kino Crystal Česká Lípa
15:30 Hannah Montana
17:30 Vdaná snoubenka
20:00 Vdaná snoubenka
Divadlo Nový Bor – Navrátilův sál
14:00 Setkání s lidovkou a evergreenem
K tanci a poslechu hraje: Vratislav Bretšnajdr
vstupné 50 Kč
Kino Nový Bor
15:30 Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů
17:30 Návrh
20:00 Návrh

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

6. 10. Úterý
DDM Libertin
JOJO KLUB představuje NOVOU TERASU
9:00 - 11:00 – houpačky, skluzavka, hraní si
na čerstvém vzduchu, inf. V. Rusínková
Knihovna ČL
Knihovna mého srdce…
17:00 čítárna městské knihovny
Setkání s Mgr. Vlastimilem Ježkem, bývalým
ředitelem Národní knihovny ČR nad knihou
Střepiny chobotnice aneb Národ sobě.
Kino Crystal Česká Lípa
17:30 Rozervaná objetí
20:00 Rozervaná objetí
Kino Nový Bor
17:30 Hodinu nevíš
20:00 Synecdoche New York (FK)

7. 10. Středa
DDM Libertin
Okresní kolo v přespolním běhu
starší žáci a žákyně 6. - 7. tř. ZŠ a 8. - 9. tř. ZŠ
sraz 13:30 Svárov – Hubertova naučná stezka
inf. F. Skalický
Kino Crystal Česká Lípa
17:30 Rozervaná objetí
20:00 Rozervaná objetí
Kino Nový Bor
17:30 Hodinu nevíš
20:00 Hodinu nevíš

Soutěž

s kulturou Nový Bor
o pět vstupenek na divadelní
představení Cyrano, které proběhne
26. 10. v 19:00 v divadle
v Novém Boru.
Čím/kým se E. Rostand inspiroval
při psaní této hry?
Své odpovědi zasílejte nejpozději do:
22. 10. na e-mail: soutez@prodeus.cz
Nezapomeňte prosím uvést své celé
jméno a adresu.

8. 10. Čtvrtek
Jiráskovo divadlo
Aladinova kouzelná lampa
v 8:30 a 10:00
představení pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
Mladá scéna Ústí nad Labem, vstupné 40 Kč
DDM Libertin
16:00 Potáborové setkání LT Murter
v DDM Libertin, inf. Mimrová
Kino Crystal Česká Lípa
15:30 Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů
17:30 Hodinu nevíš
19.30 autogramiáda a vernisáž výstavy fotografií Lukáše Pelecha z natáčení filmu...
20:00 Hodinu nevíš – slavnostní premiéra
s hereckou a tvůrčí delegací !!!
Kino Nový Bor
17:30 Hodinu nevíš
– představení uvede tvůrčí a herecká delegace
doprovodný program slavnostní premiéry:
16:00 - 17:30 – měření tlaku v návaznosti
na vyhodnocení testu BMI (ideální váha)
pod dohledem lékaře + dovednostní soutěž
o filmové ceny
17:00 autogramiáda
17:30 slavnostní uvedení filmu
20:00 Hodinu nevíš

9. 10. Pátek
Luxor
21:00 Fcuk me running
Crashpoint, Bed Sores, Madcult,
Unaffected Evolution
Libertin
16:00 Potáborové setkání LT Chřibská
v DDM Libertin, inf. Mimrová

10. 10. Sobota

Tao čajovna Česká Lípa
19:30 Výživa a civilizační choroby, přednáška,
vstupné dobrovolné.

Jiráskovo divadlo
19:30 Acoustic tour Miro Žbirka 2009
Exkluzivní koncert. První akustické turné
Miro Žbirky po českých divadlech.
vstupné 350 Kč

Městská knihovna ČL
Vodní díla mlýnů, pil a továren na Českolipsku
16:00 čítárna městské knihovny
Technické památky Českolipska představí
Mgr. Miroslav Kolka

Progres
20:00 MALÝ PRINC – Šumafuk (divadlo)
Pražský divadelní spolek představuje svébytné
pojetí Exupéryho literární klasiky.

Kino Crystal Česká Lípa
17:30 Noc oživlých mrtvol 3D
20:00 Zažít Woodstock

DDM Libertin
Výroba smaltovaných šperků
10:00 - 13:00 – náušnice, přívěsky,
spony do vlasů, vstupné 10 Kč + spotřebovaný
materiál, inf. V. Rusínková
Kurz Flamenca
10:00 - 13:00 sál DDM Libertin, informace a přihlášky tel.: 602 416 626, flamenconb@email.cz
Vlastivědné muzeum Česká Lípa
– klubovna muzea
14:00 Alois Heller, svědek 20. století.
Život česko-německého židovského právníka
a žurnalisty, který dlouhá léta žil a působil
v České Lípě. Ke stému výročí narození.
Přednáší Ladislav Smejkal.
Kino Crystal Česká Lípa
15:30 Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů
17:30 Hodinu nevíš
20:00 Hodinu nevíš
Kino Nový Bor
17:00 Hanebný pancharti
20:00 Hanebný pancharti

Kino Crystal Česká Lípa
15:30 Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů
17:30 Hodinu nevíš
20:00 Hodinu nevíš

Soutěž
Program:

P. Eben, J. A. Komenský:
Labyrint světa a ráj srdce
Marek Eben – recitace
Tomáš Thon – varhany

V kterém roce festivalu Lípa Musica
vystoupil Marek Eben naposled?
Své odpovědi zasílejte nejpozději do: 15. 10.
na e-mail: soutez@prodeus.cz
Nezapomeňte prosím uvést své celé
jméno a adresu.

Divadlo Nový Bor
19:00 Robert Křesťan a Druhá Tráva
Vynikající zpěvák a textař vystoupí
s bluegrassovou skupinou.
vstupné 190 Kč
Kino Nový Bor
17:30 Krvavé pobřeží
20:00 Rozervaná objetí (ART)

14. 10. Středa
DDM Libertin
Okresní kolo v přespolním běhu
mladší žáci a žákyně 1. - 3. tř. ZŠ a 4. - 5. tř. ZŠ
sraz 13:30 Svárov - Hubertova naučná stezka,
inf. F. Skalický
ZUŠ
18:00 – interní koncert – malý sál KD Crystal
(v samostatném křídle ZUŠ – vchod ze strany
budovy)
Kino Crystal Česká Lípa
17:30 Noc oživlých mrtvol 3D
20:00 Zažít Woodstock
Kino Nový Bor
17:30 Krvavé pobřeží
20:00 Krvavé pobřeží

15. 10. Čtvrtek

Kino Nový Bor
17:00 Hanebný pancharti
20:00 Hanebný pancharti

o dva lístky na závěrečný koncert
festivalu Lípa Musica,
který proběhne 17. 10. v 19:00
v bazilice Všech svatých v České Lípě.

13. 10. Úterý

Luxor
21:00 Hip Hop Night
DJ Réva

KD Crystal
19:00 Travestie show
Scandal ladies – „Skandál v obýváku“
vstupné 160 Kč

11. 10. Neděle
Kino Crystal Česká Lípa
15:30 Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů
17:30 Hodinu nevíš
20:00 Hodinu nevíš
Kino Nový Bor
17:00 Hanebný pancharti
20:00 Hanebný pancharti

12. 10. Pondělí
Kino Crystal Česká Lípa
17:30 Noc oživlých mrtvol 3D
20:00 Číslo 9 (ART)
Kino Nový Bor
17:30 Krvavé pobřeží
20:00 Krvavé pobřeží

Kino Crystal Česká Lípa
15:00 Harry Potter a princ dvojí krve
17:30 Muži v říji
20:00 Muži v říji
Divadlo Nový Bor
19:00 Dnes hrajeme Cyrana
Příběh divadelní společnosti,
která bojuje o samotnou existenci.
Hrají: Jana Šulcová, Olga Želenská...
Divadelní společnost Háta
vstupné 220 Kč
Kino Nový Bor
17:30 Ulovit miliardáře
20:00 Ulovit miliardáře

Říjen 2009

Kulturní přehled Českolipska

16. 10. Pátek
Lípa Musica
Divadlo Nový Bor
19:00 „Ohrožený druh“ Michala Horáčka
Koncertní provedení úspěšného alba Michala
Horáčka Ohrožený druh. Večer plný šansonových
písní s texty Michala Horáčka.
Účinkují: Tereza Nekudová, Naďa Válová,
Hana Robinson, Natálie Kocábová,
Lenka Nová a Věra Nerušilová.
Šansoniérky budou doprovázeny živou kapelou.
vstupné 250 Kč
Progres
19:00 Alaverdi, Unaffected Evolution,
Killerpanda (hardcore)
Lotyšský hardcore punkový nápaditý projekt
razící heslo „Recycle or die“.
Luxor
21:00 Discomix 80. - 90. léta
DJs Uwa & Jaydeevenc
Kino Crystal Česká Lípa
15:00 Harry Potter a princ dvojí krve
17:30 Muži v říji
20:00 Muži v říji
Kino Nový Bor
17:30 Ulovit miliardáře
20:00 Ulovit miliardáře

17. 10. Sobota
Lípa Musica
Závěrečný koncert festivalu
Bazilika Všech svatých, Česká Lípa v 19:00
P. Eben, J. A. Komenský:
Labyrint světa a ráj srdce
Marek Eben – recitace
Tomáš Thon – varhany
koncert věnovaný nedožitým 80. narozeninám
skladatele Petra Ebena
Progres
19:00 Němá Lípa
hudba Magnetik
film Muž s kinoaparátem
Ex- Moimir Papalescu & The Nihilists
doprovázejí převratný experimentální
filmový dokument v režii Dzigy Vertova.
Luxor
21:00 Mecca mix, DJ Vichy,
host večera Lee Dager, vstupné 100 Kč
DDM Libertin
9:00 - 12:00 Batikování – vázaná batika,
vstupné 10 Kč, přineste si bílé bavlněné tričko
Vlastivědné muzeum Česká Lípa
14:00 Praha slovenská, postavy a osobnosti slovenských dějin v našem hlavním městě.
Přednáší dr. Vojtěch Čelko, klubovna muzea
Kino Crystal Česká Lípa
15:00 Harry Potter a princ dvojí krve
17:30 Muži v říji
20:00 Muži v říji
Kino Nový Bor
17:30 Ulovit miliardáře
osobně uvede tvůrčí a herecká delegace
16:00 - 17:30 doprovodný program v městském
kině a dovednostní soutěž o filmové ceny
20:00 Ulovit miliardáře

18. 10. Neděle

22. 10. Čtvrtek

Jiráskovo divadlo
15:00 Radovanovy radovánky
Zdeněk Svěrák
Příběh lásky a dobrodružství, kořeněný
kvalitní hudbou, působivými zvuky
a typickým Svěrákovským humorem
Divadlo Věž Brno, vstupné 50 Kč

KD Crystal
19:30 Fleret a Jarmila Šuláková
Výjimečný koncert dvorní kapely Valašského
království a legendární zpěvačky.
vstupné 220,- Kč

Kino Crystal Česká Lípa
15:00 Harry Potter a princ dvojí krve
17:30 Muži v říji
20:00 Muži v říji
Kino Nový Bor
17:30 Ulovit miliardáře
20:00 Ulovit miliardáře

19. 10. Pondělí
Jiráskovo divadlo Česká Lípa
19:30 Divadelní klub
Kornelovy vdovy – Ákos Kertész
Vtipná a svižná tragikomedie. Pikantní pousmání nad tím, jak se věci mění jinak, než si myslíme.
Hrají: Miriam Kantorková, Michaela Dolinová,
Jana Šulcová / Milena Steinmasslová.
Režie: Hana Ižofová.
vstupné 190 Kč
Kino Crystal Česká Lípa
17:30 Gamer
20:00 Nezvaný host (FK)
Kino Nový Bor
16:00 G. I. Joe
18:00 G. I. Joe
20:00 Ulovit miliardáře

20. 10. Úterý
Kino Crystal Česká Lípa
17:30 Gamer
20:00 Bronson
Kino Nový Bor
16:00 G. I. Joe
18:00 Ulovit miliardáře
20:00 Klíček (FK)

21. 10. Středa
Kino Crystal Česká Lípa
15:00 Líbáš jako bůh (pro seniory)
17:30 Gamer
20:00 Bronson
Divadlo Nový Bor – Navrátilův sál
19:00 Martina Trchová – HUDEBNÍ SKLEPY
Pražská písničkářka, zpěvačka a kytaristka,
která se inspiruje folkem, jazzem i šansonem.
vstupné 90 Kč
Kino Nový Bor
16:00 G. I. Joe
18:00 G. I. Joe
20:00 Ulovit miliardáře

Knihovna ČL – pobočka Špičák
9:30 O perníkové chaloupce
dopoledne pro maminky s dětmi do 4 let
16:00 oddělení dětské literatury
Máme rádi zvířata aneb chovatelská poradna
Tentokrát : život se zvířaty pod jednou střechou
– staráme se dobře?
Kino Crystal Česká Lípa
15:30 Zataženo, občas trakaře
17:30 Ulovit miliardáře
20:00 Ulovit miliardáře
Kino Nový Bor
17:30 Gamer
20:00 Brüno

23. 10. Pátek
Luxor
21:00 DJs Réva & Funnie
DJ Mekki Martin + sax a housle
Libertin
17:00 „Libertin hledá Superstar“
hlásit se můžete do 16.10. v ICM.
(zpěv, hra na hudební nástroje, skupiny,
jednotlivci, 6 - 25 let), inf. P. Lundáková
Kino Crystal Česká Lípa
15:30 Zataženo, občas trakaře
17:30 Ulovit miliardáře
20:00 Ulovit miliardáře
Divadlo Nový Bor
19:00 Slet bubeníků
Multikulturní festival Pavla Fajta.
Tentokrát v česko-japonském duchu.
Vystoupí například: Leonard Eto,
hráč na tradiční japonské bubny taiko,
tanečnice Sawaka či zpěvačka Yumiko.
vstupné 240 Kč
Kino Nový Bor
17:30 Gamer
20:00 Brüno

29. 10. čt – 31. 10. so
Podzimní prázdniny
v Krkonoších
pro děti 8 - 12 let, kapacita 20 dětí
program: výlety, hry, zábava
odjezd 29. 10. v 10:00 od KD Crystal
příjezd 31. 10. v 16:00 ke KD Crystal
cena 1300 Kč, inf. V. Rusínková

Budete se bavit, nebo uvidíte!

www.i-lipa.cz

Říjen 2009

Kulturní přehled Českolipska

24. 10. Sobota

Progres
19:00 ZÁVIŠ – kníže pornofolku (folk)
Luxor
21:00 DJ Carl Lope

27. 10. Úterý

Kino Crystal Česká Lípa
15:30 Zataženo, občas trakaře
17:30 Ulovit miliardáře
20:00 Ulovit miliardáře

DDM Libertin
Veřejná soutěž plastikových modelů,
diorámat a figurek
8:30 - 10:00 přejímka modelů,
10:00 zahájení soutěže, inf. M. Vasmanská

Kino Nový Bor
17:30 Protektor (ART)
20:00 Protektor (ART)

ZUŠ
17:00 koncert orchestru partnerských měst
Boleslawiec a Česká Lípa
Velký sál KD Crystal

KD Crystal
18:00 Eva a Vašek
vstupné 220 Kč

Kino Crystal Česká Lípa
15:30 Zataženo, občas trakaře
17:30 Ulovit miliardáře
20:00 Ulovit miliardáře
Kino Nový Bor
17:30 Gamer
20:00 Brüno

25. 10. Neděle
Jiráskovo divadlo
18:00 Zpíváme vám k svátku
Festival sborového zpěvu v rámci oslav 28.října.
Účinkují: Českolipský pěvecký sbor,
Zpěvandule Mimoň, sbor Gymnázia
Rumburk a Českolipský dětský sbor.
vstup zdarma
Tao čajovna Česká Lípa
10:00 - 14:00 Turnaj v karetní hře BANG!
registrace zdarma, na místě od 9:30, kapacita
turnaje omezena: bang@taocajovna.com
první cena karetní hra BANG!
17:00 - 20:00 Práce s energií, čakry a samoléčení
duchovním Světlem, workshop, z cyklu seminářů „Duchovní cesta pokojného bojovníka Světla, meditace a samoléčení.“ Lektor Mgr. Miloš
Matula, terapeut, učitel, filmový a divadelní
producent, vstupné 150 Kč.
Kino Crystal Česká Lípa
15:30 Zataženo, občas trakaře
17:30 Ulovit miliardáře
20:00 Ulovit miliardáře
Kino Nový Bor
17:30 Gamer
20:00 Brüno

26. 10. Pondělí
Kino Crystal Česká Lípa
15:30 Zataženo, občas trakaře
17:30 Ulovit miliardáře
20:00 Hranice ovládání (ART)
Divadlo Nový Bor
19:00 Cyrano – Edmond Rostand
„Svůj širák odhazuji v dáli a s grácií“
Režie: Jakub Špalek. Hrají: Martin Hofmann,
Jitka Čvančarová, Divadelní spolek Kašpar
vstupné 240 Kč,
Kino Nový Bor
17:30 Protektor (ART)
20:00 Protektor (ART)

28. 10. Středa

Vlastivědné muzeum Česká Lípa
Lípa svobody na Slovance
13:30 Společná oslava státního svátku.
15:00 bude v Maštálkově síni vernisáž výstavy
k nedožitým 85. narozeninám akademického
malíře Rudolfa Novotného spojená s udělením
čestného občanství města in memoriam.
Kino Crystal Česká Lípa
15:30 Zataženo, občas trakaře
17:30 Ulovit miliardáře
20:00 Ulovit miliardáře
Kino Nový Bor
17:30 Protektor (ART)
20:00 Protektor (ART)

29. 10. Čtvrtek
DDM Libertin
9:00 - 12:00 Prázdninová keramická dílna
vedoucí Z. Kroupová
Kino Crystal Česká Lípa
17:30 Protektor
20:00 Protektor
Divadlo Nový Bor – Navrátilův sál
19:00 Los Quemados
Kapela hrající peprnou směs jazzu
s prvky funky, latiny, afro hudby a bopu.
vstupné 90 Kč
Kino Nový Bor
17:30 Jánošík – Pravdivá historie
20:00 Jánošík – Pravdivá historie

30. 10. Pátek
Luxor
21:00 Diskopříběh
DJs Réva & Funnie
Libertin
Výroba dýňových strašidel (Halloween)
9:00 - 12:00 klubovna DDM, cena 20 Kč
Halloweenská party
17:00 - 19:00 vstup pouze ve strašidelné masce,
pro děti a mládež, která se nebojí, cena 20 Kč
Kino Crystal Česká Lípa
17:30 Protektor
20:00 Protektor
Kino Nový Bor
17:30 Jánošík – Pravdivá historie
20:00 Jánošík – Pravdivá historie

31. 10. Sobota

Luxor
21:00 DJs Mia & Vichy
Progres
19:00 The Roads, Niceland, Žito (indie)
Energický taneční večírek s těmi nejzajímavějšími
produkty české kytarové scény.
Kino Crystal Česká Lípa
15:30 Noc v muzeu 2
17:30 Protektor
20:00 Protektor
Divadlo Nový Bor
10:00 Loupežník Rumcajs
Na motivy pohádek Václava Čtvrtka.
Docela Velké Divadlo Litvínov
vstupné 50 Kč
Kino Nový Bor
17:30 Jánošík – Pravdivá historie
20:00 Jánošík – Pravdivá historie

Výstavy
8. 10. – Kino Crystal Česká Lípa
19:30 vernisáž výstavy fotografií Lukáše Pelecha
z natáčení filmu Hodinu nevíš
5. - 10. 10. – Knihovna ČL
Týden knihoven aneb knihovna mého srdce:
Čtenářská amnestie, soutěž o zápisné na příští
rok
Knihovna mého srdce …
fotografie z historie Městské knihovny
v České Lípě při příležitosti Týdne knihoven
Proměny drobných památek kolem nás
výstava fotografií o činnosti občanského
sdružení drobné památky severních Čech
(minigalerie v chodbě)
Každé úterý v 9:30, pobočka Špičák
Cvičíme v každém věku, zdarma
Ekoporadna ORSEJ
9. - 11.10. 9:00 - 17:00 v prostorách galerie
Výstava hub s mykologickou poradnou
vstupné 15 Kč
AMBIT
20.9. - 15.11. První Světová
AMBIT SVATÉ SCHODY
20.9. - 15.11. – E. Gerthner
– naivní kresba z přelomu 19. a 20. století
MAŠTÁLKOVA SÍŇ -1. patro kláštera
24.9. - 25.10. Obrazová kronika let 1989/90
28.10. - 8.11. Rudolf Novotný
Vernisáž 28.10. od 16:30
GALERIE
29.8. - 31.12. Hrady a zámky ve výtvarném umění
GALERIE JÍDELNA
3.10. - 1.11. – VOŠS Nový Bor
Vernisáž 2.10. od 17:00
Vlastivědné muzeum v České Lípě
Pozor, od října změna otvírací doby:
středa - neděle 9:00 - 17:00
Divadlo Nový Bor
JAN PROŠEK – Ještě nevím (výstava obrazů)
Kino Nový Bor – foyer
Jan Šťastný – Himaláje (fotografie)

Lípa tipy:)

Letní Lípa Lákadla

Mimořádná umělecká symbióza

film: Muž s kinoaparátem (Čelovek s kinoapparatom)
SSSR, 1929, režie: Dziga Vertov
hudba: Magnetik
klub Progres, 17. 10. 2009, 19:00
www.klubprogres.cz

Mimořádné moderní umělecké dílo, které položilo základy filmovému dokumentu a filmové eseji bude ke
zhlédnutí v českolipském klubu Progres – Muž s kinoaparátem.
Dziga Vertov jej natočil v roce 1929 a spolu s dalšími
tvůrci sovětské školy té doby učinil Sovětský svaz filmovou velmocí své doby. Revoluční snímek je možno
chápat jako filmový experiment, dokumentární záznam
jednoho všedního dne, historický záznam každodennosti
či jako esej o schopnosti filmového média. Tak i tak je
díky svému revolučnímu způsobu montáže, která vedle sebe staví diametrálně odlišné záběry či jen graduje
určité sekvence, vzájemnému prolínání několika obrazů
v jednom záběru, dynamickým sekvencím natáčeným
z rychle jedoucího automobilu, motocyklu či lokomotivy, možné vnímat snímek také jako předobraz dnešního
videoklipu. Jednoduchost a přímost zobrazení jsou ale
přitom natolik neotřelé a unikátní, že se mnohdy až tají
dech. Tomu odpovídá i absence jakýchkoli komentujících
mezititulků, které by jakkoli narušovaly plynutí, tempo
a vzájemné propojení obrazů.
Projekce tohoto snímku je výjimečná ještě v jedné věci.
Spadá totiž do cyklu Němá Lípa, který klub Progres připravuje jednou měsíčně od října loňského roku. Pokud

jsme tedy mluvili o videoklipovém působení filmu na diváky, je mimořádné, že jej bude divák moci vidět s živým
hudebním doprovodem, a to pardubického dua Magnetik. Toto uskupení tvoří bývalí členové u posluchačů i kritiků oceňované kapely Moimir Papalescu & The Nihilists,
konkrétně právě zmíněný Moimir Papalescu a Peter Van
Krbetz. Fiktivní soundtrack k filmu Dzigy Vertova vychází z klasické elektronické školy, jejíž základy položili
němečtí Kraftwerk. Hudba, jak už je u elektronické hudby běžné, je přibližně ze 70 procent připravena předem
a přibližně z 30 procent improvizována na místě. To však
nikterak neubírá na intenzitě prožitku a zapojení interpreta do percepce filmového obrazu. Projekt, který klub
Progres připravil ve spolupráci se studentskou videoprojekcí DDM Libertin, byl již úspěšně uveden na letošním
ročníku Letní filmové školy v Uherském Hradišti a my ho
s chutí doporučujeme i českolipskému divákovi.
Klasika sovětské avantgardy 20. let se tak se strhujícím
současným doprovodem Magnetik posouvá do jiných časových souvislostí a vy máte jedinečnou možnost přenést
se do jiných myšlenkových dimenzí.
Jiří Gottlieber

POZOR! Soutěž o dva lístky na toto představení Němá Lípa, které proběhne 17. 10. v klubu Progres.
Jaké je vlastní jméno režiséra Dziga Vertova?
Své odpovědi zasílejte nejpozději do: 15. 10. na e-mail: soutez@prodeus.cz
Nezapomeňte prosím uvést své celé jméno a adresu.
Festivalové a jiné tipy
Sportfilm Liberec
Festival sportovních dokumentů,
reportáží, reklamních spotů a dalších
forem filmové a televizní tvorby
12. ročník / 1. – 3. října 2009
v obchodním centru Nisa / Liberec
www.lb-sto.cz
Festival bollywoodského filmu
7. ročník / 12. - 21. října 2009
v kině Světozor a v prostorách
Velvyslanectví Indické republiky / Praha
www.bollywood.cz

Struny podzimu
Mezinárodní hudební festival
snoubící jazzovou i klasickou hudbu,
tradici i experiment
14. ročník / 22. září – 20. listopadu 2009
v Dvořákově síni Rudolfina a na dalších
3 místech / Praha
www.strunypodzimu.cz
Festival 13+
Nesoutěžní divadelní přehlídka
nejen pro teenagery
2. ročník / 17. - 21. října 2009
v Divadle v Dlouhé / Praha
www.divadlovdlouhe.cz

KomiksFest!
Nezávislý multimediální festival
4. ročník / 31. října -17. listopadu 2009
v LaFabrice, v Roxy/NOD
a na dalších 25 místech / Praha
www.komiksfest.cz
MFDF Jihlava
Mezinárodní festival
dokumentárních filmů
13. ročník / 27. října – 1. listopadu
2009 / Jihlava
www.dokument-festival.cz
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Mezi řádky

Filmové okénko
Zažít Woodstock

Haruki Murakami – Sputnik, má láska
přel. Tomáš Jurkovič, Odeon, Praha 2009, 224 stran

komedie / hudební – USA, 2009, 110 min
Režie: Ang Lee
Pokud máte problémy se zhlédnutím čtyřhodinového
dokumentu o legendárním festivalu Woodstock z roku
1969, podívejte se alespoň do zákulisí tohoto festivalu
pohledem známého režiséra Anga Leeho (Tygr a drak,
Zkrocená hora, Hulk). Tvůrce dramat vypráví tentokrát
odlehčenější příběh o rodině z malého městečka ve státě New York, která se potýká s finančním nedostatkem.
Spasí ji nápad partičky mladých lidí uspořádat na jejím
pozemku „menší festival hudby a umění”, na nějž ale
později dorazilo na 400 000 lidí. Tvůrci se zde podařilo
věrně zrekonstruovat atmosféru onoho festivalu, v němž
se ale tentokrát neoslavují účinkující, nýbrž samotní
organizátoři.

Nový román od jednoho z nejvýznamnějších japonských spisovatelů současnosti Haruki Murakamiho tentokrát odkazuje
svým názvem – po hudbě (Norské dřevo) a literatuře (Kafka
na pobřeží) – k filmu. Sputnik, má láska (1999) je parafrází
na francouzský film Hirošima, má láska, a stejně jako on se obrací do minulosti, do vzpomínek. Hrdinou do češtiny šestého
přeloženého románu japonského příznivce pop kultury, který
ve svých románech rád využívá fantaskních prvků, je milostný
trojúhelník. Jeho vrchol tvoří Fialka, dvaadvacetiletá slečna, jíž
miluje jak vypravěč celého příběhu K., tak i o čtrnáct let starší
Mjú. V retrospektivním vyprávění se dozvídáme o takřka kriminálním pátrání K. po zmizelé Fialce, která se uchýlila spolu
s Mjú na řecký ostrov. Zde stopy po ní končí. Během pátrání K.
zjišťuje, jakou minulost v sobě Fialka nesla. Murakami využívá
motivů (lesbický vztah, barevná jména postav, psychologie postav), které čeští čtenáři znají již z jeho předchozích děl, avšak
to tvůrci nikterak nebrání vyprávět originální příběh, který
v sobě skrývá i elegantně vyjádřenou metaforu z názvu knihy.

Rozervaná objetí

drama / thriller – Španělsko, 2009, 129 min
Režie: Pedro Almodóvar
Slavný oscarový španělský scenárista a režisér Pedro Almodóvar se vrací tři roky po snímku Volver i se svým hereckým talismanem, čerstvou držitelkou Oscara Penélope
Cruz. Rozervaná objetí jsou natočena ve stylu noirových
filmů z padesátých let minulého století a Almodóvar
do klasického žánru otiskuje pečeť neobyčejné vášně
pro film. Toto lidské drama je po způsobu kriminálního
pátrání po událostech minulých vzrušujícím skládáním
střípků, které nám odkrývají postavy zcela jiné, než se na
začátku zdají být. Snímek je taktéž atraktivní otevřeností
pohledu v rafinovaném střídání časových rovin, které napínavě odhalují pravdu krůček po krůčku.

Leni Riefenstahlová – Steven Bach

přel. Adéla Vopěnková, Ikar, Praha 2009, 496 stran
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krimi / drama – Česko, 2009, 94 min
Režie: Dan Svátek
Pokud máte chuť podívat se v českých kruzích na „exploatační film“, pak je to právě tento. Film, který má jediný
úkol, a to vás vyděsit (nahnat vám hrůzu, vylekat vás),
respektive udržet v napětí. Snímek režiséra Dana Svátka
(Zatracení, Blízko nebe) je příběhem o heparinovém vrahovi, který je fiktivní variací na skutečné události z roku
2006. Ke kladům v kontextu žánru patří typově odpovídající herci, prostý, ale efektně gradující scénář a především výtečná prvoplánová atmosféra. Zároveň je snímek
přitažlivý i pro českolipského diváka obsazením místních
herců, a to Jarka Hylebranta či Miroslava Koláře.

Protektor

Doporučuje: Jiří Gottlieber

„Hitlerova filmařka“ - s tímto označením, které je zároveň použito i v podtitulu této knihy („Život a dílo Hitlerovy filmařky“),
se slavná režisérka potýkala po celý život. Americký filmový
historik S. Bach však přistupuje k portrétu nejvýznamnější ženy
za kamerou s respektem k jejímu tvůrčímu potenciálu. S. Bach
nad ní neláme morální hůl, ale nedělá z ní ani žádného svatouška, kterého ona dělala ze sebe – do své smrti popírala, že byla
přítomna na masakru civilistů v polském Konskie, přestože jsou
o tom nezvratné důkazy. Vždyť L. Riefenstahlová nikdy nebyla
členkou NSDAP, a přestože k jejím nejzásadnějším dílům patří
bezesporu Triumf vůle a Olympia, až do svých dožitých 101
let intenzivně pracovala na natáčení nových filmů (přírodopisných, dokumentárních). Jí zajímal vždy jen film. Obdivujeme,
s jakou precizností dokázala pracovat s celkem a detailem,
s objektivem při zachycení krásy člověka a přírody, snahu
o řemeslnou invenci, v mnoha ohledech vizionářské propojení
filmu a fotografie. To vše udělalo z Leni Riefenstahlové filmovou legendu, člověka okouzleného filmovým médiem, a právě
to se nám Bach snaží sdělit.

Hodinu nevíš

drama / romantický - Česko / Německo, 2009, 100 min
Režie: Marek Najbrt
Tvůrce halucinačních Mistrů z roku 2004 přichází tentokrát s příběhem rozhlasového reportéra. Aby Emil Vrbata
ochránil svou židovskou ženu, známou herečku, mluví
z éteru podle diktátu Němců – to však vyvolá manželské
odcizení a ani milenka hrdinovi úlevu nepřinese. Ráno od
ní spěchá na náhodném cizím kole, aniž tuší, že muže na
podobném bicyklu právě hledá gestapo coby jednoho
z pachatelů atentátu na Heydricha. Film je posetý množstvím bizarních postav (laciná glosující prostitutka či
zasněný cinefil), zdaleka se jen nedrží v dramatických
kolejích, ale nesčetněkrát vás i pobaví.

Filmový klub

Hudební echa

Dům k pověšení

The Tiger Lillies:
Births, Marriages and Deaths

drama – Jugoslávie / Itálie / Velká Británie, 1988, 142 min
Režie: Emir Kusturica
Tento cikánský epos je jedním z nejpopulárnějších snímků balkánského tvůrce E. Kusturici (Underground, Černá
kočka, bílý kocour). Jedná se prý o reakci na článek v novinách, v němž se psalo o skupině jugoslávských Romů
zatčených italskou policií za vykupování dětí z chudých
romských rodin. Děti převáželi ilegálně do Itálie, kde je
nutili k žebrání, prostituci a krádežím. Drama mladého
cikána putujícího z rodné vísky do italského velkoměsta
za penězi na uskutečnění veselky s jeho milou je ale prodchnuto černým humorem, propojením dokumentární
a symbolické roviny a vynikající Bregovičovou hudbou.
Všechny tyto znaky jsou Kusturicovým poznávacím znamením, avšak výjimečnost oproti jiným jeho filmům potvrzuje cena za režii na MFF v Cannes.
Filmový klub Česká Lípa

Label: Tiger, 1994

Skvělé anglické kabaretní trio si jako vždy nebere servítky s nikým a ničím. A byť své drsné texty
plné bolu pouze šeptají, tito podivuhodní pánové
vyřvávají svou pravdu zplna hrdla: „...uvidíme se
v pekle, dámy a pánové...“ Jednoduché rytmy, které vycházejí z bohaté námořní hudební tradice, se
sladkobolně mísí se smutkem klaunovy písně, jež
zní opuštěným cirkusem života.
Název alba Births, Marriages & Deaths nelže. Je
opravdu plné bolestných zrodů, ryčících svateb
i tragických konců, plné životních příběhů, které
jsou nám naservírovány bez obalu, ještě zcela syrové, okořeněné pouze ostrou kabaretní směsí.

New York

drama – Indie, 2009, 153 min
Režie: Kabir Khan
Příběh nadějného indického tvůrce K. Khana vypráví
o třech indických studentech, kteří si užívají zahraničního studia v Americe. Obrat v jejich životě však přichází
s událostmi okolo 11. září. Film je tak výpovědí o krutém
zlomu, který pro v Americe žijící muslimy znamenalo toto
datum. Řemeslně dobře zvládnutý thriller se závanem
bollywoodkého stylu (výrazné hudební pasáže a kombinování žánrů) je zároveň krásnou prohlídkou amerického
velkoměsta se všemi jeho nynějšími i minulými atributy.
Filmový klub Nový Bor

Žánry: dark cabaret, avant-garde, alternative
www.tigerlillies.com

Nezvaný host

krimi / drama / romantický – USA, 2007, 104 min
Režie: Thomas McCarthy
Film o lásce, afrických bubnech, přátelství napříč rozdílnými kulturami a problémech imigrantů v Americe. Stárnoucí profesor ztrácí zájem o svou práci, život ho moc
nebaví a prázdnotu si vyplňuje marnou snahou naučit se
hrát na klavír. Až náhodné setkání s několika imigranty
mu změní život. Podstatnou složkou filmu je hudba, kterou pro film zkomponoval původem polský skladatel Jan
A. P. Kaczmarek, jenž spolupracoval i s Petrem Zelenkou
na filmu Karamazovi. Richard Jenkins získal za ztvárnění
postavy Waltera mj. i nominaci na Oscara za hlavní herecký výkon.
Filmový klub Česká Lípa

High Tone:
Wave Digger

Label: Jarring Effects, 2005

Nekompromisní uskupení ze slunné Francie k nám
přilétá na vlnách ušlechtilého dubu, které skvěle
kultivuje vším, co mu přeletí přes uši. Klasický dub
mixuje s peprnějším drum’n’bassem, který prokládá slušnou dávkou hiphopu.
Hlavní charakteristickou linii tohoto alba tvoří orientální rytmy a úchvatné zpěvy, které k nám přes
hory a doly přinesl pták Noh až z blízkého-dálného východu. Tato nevšední průrazná kombinace se
vám zavrtá do hlavy jako pouštní červ a nepustí vás,
dokud ozvěny z playlistu nedojedou až na konec.

animovaný / dobrodružný / fantasy / sci-fi
USA, 2009, 79 min, Režie: Shane Acker
Když byl S. Acker nominován na Oscara za krátký film „9“
o panenkách vypadajících jako woo-doo, které sužuje zlý
robot a vysává z nich duše, rozhodl se za pomoci významného animátora a tvůrce Tima Burtona (Předvánoční
noční můra, Střihoruký Edward) natočit na stejné téma
i snímek celovečerní. Vypráví o hrdinné panence Číslo 9,
která má jediný cíl - robota zničit. Svět na pomezí 2. světové války a cyberpunku je nabitý akcí s až apokalypticky
horrorovou atmosférou podkreslenou hudbou Dannyho
Elfmanna (znělka k Simpsonovým). Upozorňujeme, že
tento animovaný snímek rozhodně nepočítá s divákem
předškolního věku.
Artkino Česká Lípa

Doporučuje: Ian

Číslo 9

Žánry: dub, electronic, french, experimental
www.hightone.org
Doporučuje: Anna-Marie Neduhová

17

Česká filharmonie v České Lípě
Letošní festival vážné hudby Lípa Musica začal opravdu
pompézně. Nepřijel jej totiž zahájit nikdo menší než Česká
filharmonie, která do České Lípy zavítala přesně po padesáti letech. Koncert se konal v prostoru KD Crystal, kde
jej vyslechlo přes pět set návštěvníků. Stovka brilantních
hudebníků pod taktovkou dirigenta Leoše Svárovského
vytvořila v koncertní síni jedinečnou atmosféru. Zazněla
vybraná díla našich předních skladatelů Antonína Dvořáka
a Bedřicha Smetany, při kterých se nejeden posluchač nechal unést dojetím.

Aktuální informace viz www.lipamusica.cz
Změna programu vyhrazena.

Mezinárodní hudební festival
19. září – 17. října 2009

pátek 2. října v 9 a v 10.30 hodin
Jiráskovo divadlo, Česká Lípa

neděle 4. října v 17 hodin

Sergej Prokofjev: Péťa a vlk

bazilka sv. Zdislavy, Jablonné v Podještědí

Komorní orchestr Berg

Peter Vrábel – dirigent
Miroslav Táborský – umělecký přednes

Sdružení hlubokých žesťů
České ﬁlharmonie

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 16. října v 19 hodin
Městské divadlo Nový Bor
Tereza Nekudová, Naďa Válová,
Hana Robinson, Natálie Kocábová,
Lenka Nová, Věra Nerušilová – zpěv

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

Ohrožený druh
Michala Horáčka – živě

Collegium 1704

Václav Luks – dirigent
Sophie Klussmann – soprán
Markéta Cukrová – alt

ZÁVĚREČNÝ KONCERT FESTIVALU
sobota 17. října v 19 hodin
bazilika Všech svatých, Česká Lípa

P. Eben, J. A. Komenský:
Labyrint světa a ráj srdce
sobota 3. října v 19 hodin
kostel sv. Barbory, Zahrádky

J. S. Bach: Goldbergovské variace

Edita Keglerová – cembalo

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.

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

Město Česká Lípa Vás zve
na letošní oslavy státního svátku

Den vzniku samostatného Československého státu
středa 28. října

Neděle 25. října
Zpíváme vám k svátku

Součástí letošních oslav bude rovněž čtvrtý ročník nesoutěžního festivalu:
ZPÍVÁME VÁM K SVÁTKU, který se koná již 25. října od 18 hodin v Jiráskově divadle. Spolu s pořádajícím Českolipským pěveckým sborem (dříve PSSU) na něm vystoupí Českolipský dětský sbor, ženský sbor
Zpěvandule z Mimoně a sbor Gymnázia Rumburk. Partnerem festivalu je město Česká Lípa,
Unie českých pěveckých sborů a OSA.

Středa 28. října
Oslavy státního svátku

Zahájení bude jako tradičně u Lípy svobody na Slovance ve 13:30.
Celá oslava bude zakončena v podvečer lampiónovým průvodem z náměstí T.G.M.,
jehož cílem bude opět vodní hrad Lipý, kde se budou po 18. hodině opékat vuřty !!!

Vernisáž malíře Rudolfa Novotného

V rámci odpoledního programu se také koná od 15 hodin v Maštálkově síni ve Vlastivědném muzeu
a Galerii vernisáž příležitostné výstavy k nedožitým 85. narozeninám akademického malíře Rudolfa
Novotného, který ve své tvorbě mnohokrát zachytil Českou Lípu.

ŘÍJEN 09

FCUK ME RUNNING | CRASHPOINT 80,- Kč
BED SORES | MADCULT | UNAFFECTED EVOLUTION

HOST VEČERA | LEE DAGER | 100,- Kč
DJ MEKKI MARTIN + SAX A HOUSLE

DJ´S | RÉVA | JAYDEEVENC

SOBOTA

PÁTEK

SOBOTA

PÁTEK

SOBOTA

PÁTEK

SOBOTA

PÁTEK

SOBOTA

PÁTEK

2 DJ´S RÉVA | MIA
ŽUŽU KARNEVAL | DJ ŽUWA
3 DJ PEETER | MARTY CROW
9
HIP
HOP
NIGHT
10 DJ RÉVA
DISKOMIX 80 - 90 LÉTA
16 DJ´S | UWA | JAYDEEVENC
MECCA MIX | DJ VICHY
17
DJ´S | RÉVA | FUNNIE
23
24 DJ CARL LOPE
DISKOPŘÍBĚH
30
31 DJ´S | MIA | VICHY
VODKA 25,- KČ VE STŘEDU

STELLA ARTOIS 12°
STAROPRAMEN 10°

- 25,- Kč
- 18,- Kč

www.luxorclub.cz tel: 605 213 859

OTEVŘENO

CAFÉ & COCKTAILS
PÁTEK - SOBOTA PO - PÁ : 11:00 - ?
SO - NE : 13:00 - ?
OD 21:00

