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Milí čtenáři,
skončily prázdniny a s příchodem nového školního
roku nás nemile překvapil
podzim, který se ani neobtěžoval s nějakým decentním příchodem a je
prostě tu. Naštěstí nás ještě na pár dní zahřeje
babí léto a s ním mnoho zajímavých kulturních událostí,
které nás rozpálí více než lecjaké slunce.

V plném proudu je již festival Lípa Musica,
a už tento měsíc se můžeme v České Lípě těšit
z nového alternativního klubu Progres, který
nám nepřijede pokřtít nikdo jiný, než oblíbený
litvínovský bard Xavier Baumaxa.
Ačkoliv často slýcháváme od různých rozmrzelých lidí,
„že se tu nic neděje...“, kulturních akcí je víc než dost,
jenom o nich vědět a dokopat se k tomu podpořit je
svou účastí.
A k tomu by Vám měl dopomoci právě magazín Lípa, který
v novém hávu, jež jsme pro Vás společně připravili, nemá jen
lahodit Vašemu kritickému oku, ale hlavně má včas upozornit
na všechny zajímavé akce ve Vašem okolí.
Příjemné čtení a mnoho kulturních prožitků v tomto měsíci Vám přeje
Vaše redakce

Soutěž s festivalem Lípa Musica o pět vstupenek na koncert 5. října v bazilice sv. Zdislavy.
Kým byla sv. Zdislava svatořečena? a) Janem Pavlem II., b) sv. Piem X., c) sv. Kryštofem
Odpovědi zasílejte do15.00 hod, 3.10. na e-mail: soutez@prodeus.cz

NOVÝ KLUB PROGRES
Po roční pauze, která byla způsobena absencí prostoru, se Klub Progres
přestěhoval z Kopečku na sídliště Špičák do bývalé budovy ZŠ Dlouhá.
Program klubu bude připraven na takřka každou sobotu v různobarevné škále
(hudební koncerty, divadelní i filmová představení, videoprojekce či filmové
workshopy).
Velký význam organizátoři – o. s. Filozofický klub Progres – přikládají zvláště
cyklu s názvem „Němá Lípa“ – cyklus němých filmů za doprovodu živé hudby.
Díky tomuto projektu mohou diváci shlédnout na plátně vizuální klenoty filmové
„němé éry“ za živého doprovodu např.: J. Stivína, V. Václavka, kapel MIDI LIDI,
Ty Syčáci, Dva, ale i českolipských muzikantů P. Lose, D. Singera, O. Homoly a dalších. Na Letní filmové škole jsou takovéto projekce strašně populární
a divácky vděčné, neboť spojení moderní hudby a vizuálních, výrazových i formálních kvalit snímků, činí z těchto projekcí smyslový zážitek hodný 21. století.
Myslíte si, že je to troufalé? Tak se toho nebojte a přijďte se podívat!
KLUB SLAVNOSTNĚ OTEVŘE 11.10. V 19.00 HOD. XAVIER BAUMAXA!
www.klubprogres.cz

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

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

Lípa musica

Lípa Musica
Zahajovací koncert

16. září 2008 se otevřel již sedmý ročník hudebního
festivalu Lípa Musica. Tento svátek hudby je v současnosti největším kulturně – hudebním počinem na
území Libereckého kraje. Zahajovací koncert představil českolipským posluchačům hlavní osobnosti
českého interpretačního umění. Poprvé v České Lípě
zahrála Pražská komorní filharmonie pod taktovkou
dirigenta Ondřeje Kukala. V první polovině koncertu
se k orchestru přidal vynikající violoncellista Jiří Bárta.
Na koncertě, který se konal v Bazilice Všech svatých,
zazněla díla ruských autorů. Koncert pro violoncello
č. 1 op. 107 Es dur Dmitrije Šostakoviče a Obrázky
z výstavy Modesta P. Musorgského v instrumentaci
Maurice Ravela.

Tvorba D. Šostakoviče
(1906 - 1975)

čítá kolem 150 skladeb. Dva klavírní a dva houslové
doplňuje do celkového počtu šesti instrumentálních
koncertů dvojice koncertů pro violoncello a orchestr
z let 1959 a 1966. Violoncellový koncert Es dur
napsal autor pro legendárního cellistu M. Rostropoviče,
který se dílo naučil za čtyři dny a premiéroval ho
v Leningradu pod taktovkou slavného M. Mraviského.
Hudební témata použitá v první větě si skladatel
vypůjčil z jiných děl ze své tvorby a i z tvorby jiných
ruských skladatelů. Druhá, třetí a čtvrtá věta se hrají
bez přerušení, přičemž třetí věta má podobu dlouhé
kadence (cellového sóla).
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– Zahajovací koncert
Skladatel Modest Petrovič Musorgskij
(1839 – 1889)

patří svými životními daty do období romantismu,
ke kterému jej lze počítat jen okrajově. Daleko spíše
mu lze přisoudit významnou roli v rámci „psychologického realismu“ a v oblasti hudebního impresionismu. Obrázky z výstavy nebyly za skladatelova
života ani jednou na koncertě provedeny a až
o půl století později jim Maurice Ravel (1875 – 1937)
zajistil nesmrtelnost. Jejich klavírní podoba vznikla
v roce 1874 – inspirací Musorgskému byla výstava,
uspořádaná na počest skladatelova zemřelého
přítele, malíře a architekta V. A. Hartmanna.
Obrázky hýří pestrou stylizací a zvukovými barvami.
M. Ravel se svým darem instrumentální barevnosti
byl pak jejich ideálním průvodcem do světa velkého
orchestru.
Všichni interpreti předvedli při zahajovacím
koncertu festivalu naprosto profesionální výkon.

festival Lípa Musica, prožít

2008

Musica Florea
Český ﬁlharmonický sbor Brno
sbormistr Petr Fiala
Georg Friedrich Händel – Mesiáš

Pavel Haas Quartet
Janáček, Haas, Beethoven

ZÁVĚREČNÝ KONCERT FESTIVALU
sobota 15. listopadu v 19 hodin

Gabriela Eibenová – soprán

bazilika Všech svatých, Česká Lípa

Adam Viktora – varhany

Collegium 1704

Bach, Schubert, Schumann, Dvořák,

� Collegium Vocale 1704

Martinů ad.

Václav Luks – dirigent
Jan Dismas Zelenka – I penitenti

pátek 10. října ve 20 hodin
kostel sv. Antonína Velikého, Liberec

sobota 18. října v 19 hodin
Biberova kaple, Česká Lípa

Trio ArteMiss � Miroslav Etzler
Proč bychom se netěšili

Marek Štryncl – dirigent

Kravaře v Čechách

neděle 5. října v 17 hodin
bazilika sv. Zdislavy, Jablonné v Podještědí

Hear the voice

Městské divadlo, Jablonec nad Nisou

kostel Narození Panny Marie,

něco nového a výjimečného.

Ensemble Amarcord (Lipsko)

pátek 3. října v 19 hodin

sobota 4. října v 17 hodin

Do posledního místa zaplněná bazilika odměnila
interprety několikaminutovým potleskem a posluchači měli opět možnost, díky festivalu Lípa Musica,
prožít něco nového a výjimečného.

dopisy B. Smetany a jeho komorní
hudba

al sepolcro del Redentore
Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje
pořádá hudební agentura Trifolium
a občanské sdružení Arbor
Generální partner festivalu:
Hlavní partneři festivalu:
Veolia Voda Česká republika, a.s.,
Ježek software s.r.o., Hoerbiger Žandov s.r.o.,
TOP stavebniny, JML Trade s.r.o.
Mediální partner: Harmonie

neděle 19. října v 19 hodin

Festival podpořili:

Městské divadlo, Nový Bor

Ministerstvo kultury ČR, Liberecký kraj,

Melody Makers � Ondřej Havelka

Město Česká Lípa, Nadační fond Maitrea

Rozvrkočeni z písní V�W a J. Ježka

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

inzerce LM barva A5 rijen.indd 1

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

16. září – 15. listopadu

Violoncellista Jiří Bárta opět dokázal, proč patří
k violoncellistům evropského formátu. Jeho souhra
s orchestrem byla dokonalá a především třetí věta
(Candeza) nechala vyniknout Bártově precizní
práci s tónem a dynamikou. V druhé části koncertu
se orchestr Pražské komorní filharmonie rozrostl
o početnou sekci dechových a bicích nástrojů.
Přes šedesát hudebníků tedy naplnilo překrásným
zvukem barokní chrám a v deseti obrázcích představili pestrou škálu zvuků velkého orchestru. Dirigent
Ondřej Kukal byl pro orchestr velkým inspirátorem
a potvrdil tak svou obrovskou lásku k hudbě.
Perfektně si poradil s akustikou kostela a především
v závěrečném obrazu „Velká brána kyjevská“ předvedl
s orchestrem velkolepost a hloubku ruské hudby.
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Ceskolipský Underground 6 –

„Jahodový koktejl do sklenic

proudem tek, jahodový

koktejl

z jahodových řek.

Přehlížela mě jak lány, jako lány družstevní, přehlížela mě jak lány, ještě pěknou řádku dní.“

Pavel (Štetec) Půhoný – 1.
Ne, tento hit osmdesátých let minulého století
nevznikl v České Lípě, přesto, jak v tomto dílu
seriálu o českolipských muzikantech zjistíte,
má s naším městem malou souvislost.
První rozhovor s Pavlem Půhoným nebyl právě
nejpříjemnější. Odehrál se po telefonu chvíli
poté, co v Magazínu Lípa vyšel díl věnovaný
Pavlu Žalmanovi.

„Kamarádi mne nazývají encyklopedií
událostí a vy se mě ani nezeptáte,
jestli o mně můžete psát.“
Padla i silnější slova. Přes úvodní rozladění jsme
se dohodli, že se sejdeme. Poprvé to nevyšlo,
ani podruhé a potřetí. Mezitím jsem se scházel
s jinými muzikanty a vyhovovalo mi to. Postupně
jsem si tak mohl utvářet obrázek šedesátých let
v Luxoru očima ostatních.
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Pavel (Štetec) Puhoný – 1.
Poslední prázdninový pátek nervózně
pokukuji po mobilu. „Ať to neodvolá,

ať nenapíše, že mu do toho něco
vlezlo!“ Střelnice plná k prasknutí, a tak

si i přes pošmourné počasí sedáme na venkovní zahrádku. Poznávacím znamením je
dlouhý černý kabát. Také silná vůně kořeněného parfému a výrazný knír. Podáváme
si ruce a já přemýšlím, jestli opět nespustí
zhurta. Ne, vytahuje igelitovou tašku plnou
fotografií. Mnohé jsou skutečnými poklady,
zejména ty, které vznikly na Střelnici v roce
1966 a zobrazují Milana Anděla, Pavla
Půhoného a Pavla Žalmana coby skutečné
rockové hvězdy. Na střeše Luxoru, v rozvalinách židovského hřbitova či pod teprve
mohutnícími kaštany. Jejich autorem je Ivan
Köhler , jeden z mnoha fanoušků, kteří se
v šedesátých letech kolem Střelnice motali.

„Ivan fotografoval i události v roce
1968, tady v Lípě i v Liberci. Taky
českolipské milicionáře zasahující
proti vlastním. Když se vše převrátilo, šla po něm kriminálka, a tak se
odstěhoval zpět na Slovensko.“
Rozhovor však začínáme nad seznamem,
kvůli kterému se Pavel Půhoný trochu
opozdil. Celá stránka papíru je popsaná
skupinami, ve kterých za čtyřicet tři let
působil. Začíná Spiders v říjnu 1965.
Přestože nemůže Pavlu Žalmanovi přijít na
jméno, záhy přiznává, že do kapely ho přivedl právě on. V té době se učil v lidové
škole umění hrát na housle a piano.
Učarovala mu však kytara.

„Bydleli jsme tehdy na Slovance,
v jednom z prvních družstevních
domů. Uprostřed sídliště nebylo co
dělat, a tak jsem sedával na nějakým
drnu a hrál. Tam si mě Pavel Žalman
všiml a přivedl mě sem do Luxoru.“
Vrchol přišel v roce 1967, kdy vznikly

Strawberry Sellers Group, které byly
skutečnou špičkou minimálně v rámci
severočeského regionu. Vyhrály například
hned první Severočeský beatový festival.
Když se tradičně ptám na příčiny rozpadu
skupiny o dva roky později, opakuje Pavel
Půhoný, co už jsem slyšel: „Hodně negativně na soužití působil Pavel Žalman, také
se změnila doba. Režim se vzpamatoval

a podobným aktivitám nepřál.“

A je tu samozřejmě další faktor, který se
objevil i v minulých dílech – povinná
vojenská služba. Pavel Půhoný se od
ostatních doposud zpovídaných liší tím,
že hudební nástroj neodložil, ale naopak
v hraní pokračoval.
V roce 1969 působil v posádkové skupině
v Topolčanech, mimo jiné s Milanem
Moravou, kapelníkem ústeckého Fonotestu.
S touto kapelou se určitě v některém
z dalších dílů setkáme, neboť v ní doposud
na kytaru hraje Tibor Damu, geniální sólový
kytarista Strawberry. Coby voják hrál
Pavel Půhoný ještě ve Stříbře ve skupině
Slza, kde se potkal s legendárním zakladatelem skupiny Turbo, vynikajícím kytaristou
Richardem Kybicem.

Pavel Půhoný (1950)
sólová kytara, doprovodná kytara,
basová kytara, piano, basový syntetizátor,
akordeon, zpěv ve skupinách:
Spiders, Strawberry Sellers Group, Slza,
Exploze, Rytmus, Admirál, Twins Prag,
Charlotta Band, GT Systém, Proxima, Topas, CL – Team, CL Galaxy Team aj.
Čtenářům se omlouváme, ale z důvodu nedostatku
místa jsme článek rozdělili na dvě části.
Kromě samotného textu jsme vám chtěli nabídnout i co
nejvíce fotografií.
FOTO: Ivan Köhler Kelly
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Supraphon

MARTA KUBI·OVÁ:

CO BYCH ZA TO DNES DALA!

Vzpomenete si dnes na to, jak ony filmy a klipy
vznikaly?
Vznikaly skoro zákonitû. ReÏisér Jaromír Va‰ta v dobû
mého pﬁíchodu do Divadla Rokoko reÏíroval televizní
poﬁad Vysílá Studio A. V nûm pravidelnû vystupovali
zpûváci a herci z Rokoka a ze Semaforu – Waldemar
Matu‰ka, Karel Hála, Karel Gott, Eva Pilarová, Milan
Chladil, Yvetta Simonová, Judita âeﬁovská… a tak se
pﬁirozenû dostalo i na novû pﬁíchozí, tedy i na mne.
Jak˘ ty filmy mûly ohlas v dobû svého vzniku?
To byste se asi musel zeptat pamûtníkÛ; podle ohlasÛ, které jsem dostávala já, se ty poﬁady i jednotlivé
„klipy“ lidem líbily.
Cítila jste se tehdy jako filmová hvûzda?
VÛbec ne!
Jak se vám spolupracovalo s reÏisérem Janem
Nûmcem, va‰ím pozdûj‰ím manÏelem?
Skvûle! Jemu stála po boku Ester Krumbachová, pﬁedev‰ím od prvního filmu Muãedníci
lásky. Ester nezÛstávala pouze u v˘tvarné
stránky filmu ãi klipu – ona dotváﬁela scénáﬁe
sv˘mi písnûmi a texty a celkovû ovládala dûní
na place.

Pﬁátelily jste se?
Ano. Já jsem na ni nepohlíÏela jako na
minulou Ïenu Jana Nûmce; ona byla na‰í
rodinnou pﬁítelkyní. Právû Ester Krumbachová pomáhala Janu Nûmcovi pﬁesvûdSU 7091-2
ãit mû, Ïe sÀatek v období normalizace
je na‰ím jedin˘m v˘chodiskem. Navíc jsme obû s Esterkou
milovaly koãky. Já jsem je ale po boku Jana Nûmce nesmûla
vlastnit.
Byla jste provdána za dva filmové reÏiséry; byla to
náhoda nebo to o nûãem svûdãí?
Taky se nad tím dodnes podivuji. Byla to dílem
náhoda, dílem vkus reÏisérÛ. Já sama jsem kromû
divadelní a hudební scény nikam do spoleãnosti
nechodila.
Chtûla jste nûkdy b˘t filmovou hereãkou?
Ne, nikdy. Naopak – pﬁed filmovou a televizní kamerou jsem mûla velk˘ respekt aÏ strach. A navíc: je to
nesmírnû únavná a zdlouhavá práce.
TakÏe jste tﬁeba Helenû Vondráãkové její ·ílenû
smutnou princeznu nezávidûla…
Ne, po nûãem takovém jsem vÛbec netouÏila.
V dobû, kdy Helena s Václavem Neckáﬁem tuhle
pohádku toãili, jsem s Janem Nûmcem natáãela film
Proudy lásku odnesou.
S jak˘mi pocity se na ty filmy a klipy díváte
dnes?
Pﬁi pohledu na minulost si uvûdomuji ty tisíce kritick˘ch v˘hrad, které jsem vÛãi své osobû pociÈovala.
A dnes? No co bych za to dala!
A jak se na ta filmová dílka dívá va‰e dcera?
Vûﬁím, Ïe Kateﬁina moji minulou i souãasnou kariéru ctí.

Foto: J. Ludvík

Marta Kubi‰ová, skvûlá zpûvaãka a ãlovûk pevn˘ch morálních zásad, jedna
z ikon srpna 1968 a vzor mnoh˘m v dobû pozdûj‰í. Supraphon Music teì
pﬁichází s v˘jimeãn˘m projektem: vydává DVD, kde pod názvem Pﬁíbûh
je nûkolik filmÛ s mnoÏstvím filmov˘ch písniãek, dnes bychom ﬁekli
klipÛ, kde hraje Marta prim. I pﬁes enormní zájem, kter˘ o ni
projevovali novináﬁi z celého svûta v t˘dnech kolem 40. v˘roãí
sovûtské okupace, si Marta Kubi‰ová na‰la ãas na zodpovûzení
nûkolika otázek pro Supraphon News.

DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA VYRÁÎÍ NA âESKÉ TURNÉ
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a z druhé pÛle pro jevi‰tní v˘bavu
a loutky. „V jednom vozíme dûtské
a v druhém veãerní pﬁedstavení.
Vzhledem k tomu, Ïe hrajeme vût‰inou dvakrát dennû a to den co den
v jiném mûstû, dovedete si jistû pﬁedstavit, Ïe ani slovo ‚nároãné‘ zdaleka
nevystihuje tento zpÛsob harcování,“
dodává Helena ·táchová. A navíc:
v ﬁíjnu a listopadu Divadlo Spejbla
a Hurvínka tradiãnû oãekávají i diváci v Nûmecku. A pak (aÏ do konce
sezony) doãasnû kinosál v hotelu
Pyramida na Dlabaãovû. Nové pÛsobi‰tû Divadla S + H je pﬁipraveno.
„Dlabaãov je navíc v krásném
a dopravnû lehce dostupném místû,
blízko Petﬁína, PraÏského hradu
a Lorety, takÏe náv‰tûvu divadla lze
spojit i s procházkou, coÏ je zajisté
pﬁíjemné hlavnû pro mimopraÏské
náv‰tûvníky. Souãasnû bychom rádi
vyuÏili zahraniãní hotelové klientely
a pokusili se jí nabídnout na‰e cizojazyãná veãerní pﬁedstavení,“ láká
k náv‰tûvû ·táchová. A zatímco se tu
bude hrát, domovská scéna v Dejvicích dozná znaãn˘ch a pﬁíjemn˘ch
zmûn. Hlavní vchod bude z Dejvické
ulice, celé divadlo se zmodernizuje
a bude splÀovat v‰echny technické

i bezpeãnostní parametry souãasné
nároãné normy Evropské unie. „Velkou radost mám z bezbariérového
v˘tahu a velké elevace, která mi
v sále v této podobû chybûla. Takto
bez problému uvidí na jevi‰tû ze
svého sedadla i to nejmen‰í dûÈátko.
Navíc máme v plánu zbudovat
v divadle i museum, ve kterém se
koneãnû uplatní více neÏ 800 historick˘ch loutek dosud uloÏen˘ch ve
skladech,“ raduje se ‰éfka scény
a jedním dechem vyjadﬁuje vdûãnost
zastupitelÛm a starostovi Prahy 6 za
uvolnûné finanãní prostﬁedky.

DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA
TURNÉ – podzim 2008
07.
08.
14.
17.
24.
25.
28.
29.
01.
02.
05.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
22.
23.

09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.

Pardubice
Pardubice
Klatovy
Nov˘ Bor
HavlíãkÛv Brod
HavlíãkÛv Brod
Tábor
Tábor
âeské Budûjovice
âeské Budûjovice
Pﬁíbram
Nov˘ Jiãín
Ostrava
Ostrava
Karviná
Havíﬁov
Fr˘dek-Místek
Vsetín
Prostûjov
Tﬁebíã
Kutná Hora
Kutná Hora

www.spejbl-hurvinek.cz

Foto: M. Votavová

Slavná
scéna, která
‰íﬁí slávu
ãeské kultury daleko za
na‰imi hranicemi,
vyráÏí na
turné
po
SU 5653-2
ãesk˘ch
a moravsk˘ch mûstech. „Divadlo se
v tûchto mûsících pﬁipravuje na rozsáhlou rekonstrukci a na roãní pronájem náhradního objektu nezb˘vají
peníze. Cel˘ podzim tedy strávíme
na cestách,“ ﬁíká k tomu ﬁeditelka
divadla Helena ·táchová. Vût‰inou
(aÏ na dvû v˘jimky) bude k vidûní
hra Jak pan Spejbl prá‰il – známá
i díky supraphonskému CD. „Je to
na‰e novinka a podle ohlasu praÏského publika se dá usuzovat, Ïe se
povedla a Ïe se líbí jak mal˘m, tak
velk˘m. Chceme se s ní tedy pochlubit i v jin˘ch mûstech,“ vysvûtluje
volbu umûleck˘ ﬁeditel divadla Martin Klásek. Takové turné je pﬁitom
hodnû nároãnou záleÏitostí, divadlo
je absolvuje se dvûma vlastními autobusy upraven˘mi z poloviny pro
umûleck˘ soubor a techniku

DDM Libertin

Info:

ICM – Informační Centrum Mládeže

Základní umělecká škola

Pá – Po: 12 – 18 hod.

Společná výstava výtvarných prací žáků všech ateliérů
Po celý měsíc říjen, Foyer ZUŠ,

● internet pro veřejnost, možnost hraní zajímavých her na PC,
pomoc při vyhledávání na internetu, kopírování, tisk, scanner
● inzerce zdarma, info-šanonová technika
● cena: 20 Kč/hod. děti a studenti, 40 Kč/hod. pracující
● možnost pořádání vlastních výstav či přednášek zdarma!

Pá 3. 10. – So 4. 10., „Putování za houslovým klíčem“
noční hudebně – dobrodružná soutěž pro žáky školy
Út 21. 10. – Interní koncert žáků, Malý sál, 17.00 hodin,

Městská knihovna Česká Lípa

Nabídka školám: po – pá, 10,30 – 12 hod.- exkurze do ICM,
objednávky u P. Janošecové
Otevřený klub Spirála při ICM nabízí:
možnost trávit volný čas, pořádat výstavy, koncerty, přednášky,
číst knihy, časopisy, sledovat zajímavé programy v televizi (100
kanálů z celého světa), psát úkoly, hrát stolní hry...
Ekologická výchova pro MŠ:
po celý rok, inf. Ing. Š. Pechová
Studentská videoprojekce:
(od 15ti let) každou středu v 18 hod., inf. J. Mimrová
Otevřená keramická dílna pro veřejnost:
každé pondělí a středa 15 – 18 hod.,
poplatek 10 Kč + platba za materiál a výpal
vedoucí: L. Jelenová, M. Rákosníková

6. – 11. října: týden knihoven
aneb knihovny- rodinné stříbro!!!
ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE,
SOUTĚŽ O ZÁPISNÉ NA PŘÍŠTÍ ROK
Úterý 7.října od 17,00 hod
LÁSKA CTNÁ A PŘEDEVŠÍM NECTNÁ
Talk show spisovatele a historika PhDr. Vlastimila Vondrušky,
CSc., a skladatele - zpěváka Petra Traxlera.
Vyprávění na věčné téma – žena a láska. O vztazích mezi
mužem a ženou ve středověku i o milostném životě před
svatbou a v manželství… V úvodu křest nové knihy Vlastimila
Vondrušky - Román o růži
čítárna městské knihovny nám. T.G.Masaryka
Pátek 10.října od 16,00 hod
„SEZNAMKA“ aneb co všechno potřebujete znát o knihovně
a dosud jste se nezeptali.
Orientace v knihovně, jak najít knihu na místě i v on-line
katalogu, elektronické služby knihovny…
čítárna městské knihovny nám. T.G.Masaryka

1.10. st Přespolní běh starší žáci - okresní kolo
začátek ve 14 hod. Rasova Hůrka Č. Lípa, inf. F. Skalický
4. 10. so OTEVŘENÁ SOBOTA V LIBERTINU
Počítačový klub 9 – 12 hod., cena 10 Kč, inf. Marie Vasmanská
Karetní klub Magic 9 – 12 hod. inf. Marie Vasmanská
Otevřená keramická dílna 9 – 12 hod., inf. Z.Kroupová
Stavíme draky 9 – 12 hod., klubovna DDM, inf. M. Vasmanská
Břišní tance 9–12 hod. sál DDM , vyučuje Markéta Štillová
cena 300 Kč, inf. M.Vasmanská
08.10. st Přespolní běh mladší žáci – okresní kolo
začátek ve 14 hod. Rasova Hůrka Č. Lípa, inf. F. Skalický
10.10. pá Potáborové setkání dětí a vedoucích z LT MAXOV
DDM LIBERTIN, SPIRÁLA 17 hodin
18.10. so Břišní tance 9 –12 hod. sál DDM ,
vyučuje Markéta Štillová, cena 300 Kč
19.10. ne REIKI I.- DDM - JOJO klub, 09:00-18:00,
cena 1.200,-Kč, info a přihlášky F.Červenka, tel. 728 658 732
nebo frantisek.cervenka@post.cz
21. 10. út Rodinné konstelace 18 – 20 hod., vstupné dobrovolné,
inf. a přihlášky: frantisek.cervenka@post.cz, tel.:728 658 732
25. 10. so Model show 2007
soutěž + výstava plastikových a papírových modelů DDM,
prezence 8 -10 hod., zahájení v 10 hod., inf. M. Vasmanská
27.10. po INTERNET V ICM ZDARMA
12:00-18:00 Informační centrum mládeže
29.10. st Prázdninová keramická dílna
09:00-12:00, info Z.Kroupová
Promítání v ICM 12:00-18:00,
pohádky a filmy pro děti, vstupné zdarma

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

Akce v měsíci říjnu:

Úterý 14.října od 17,00 hod
Mezilidská komunikace aneb jak zvládnout dorozumívání
mezi lidmi – Umíte mluvit? Umíte přesvědčit? Rozumíte,
co vám partneři, děti i ostatní lidé chtějí či nechtějí říci?
Úvodní přednáška cyklu Psychologie pro život – jak nám
psychologie pomáhá.
Přednáší psychoterapeut a etoped Mgr. Alena Zemanová
čítárna městské knihovny nám. T.G.Masaryka
Čtvrtek 16. října od 9,30 hod
Jak to bylo, pohádko?
vyprávění a čtení známých pohádek
dopoledne pro maminky s dětmi do 4 let
(pobočka Špičák, ul. Červeného kříže)
Čtvrtek 16. října od 16,00 hod
Máme rádi zvířata aneb chovatelská poradna
Jak pečovat o své domácí mazlíčky, zdravotní problémy
zvířat, výživa a prevence v chovech, zajímavosti, literatura,
setkání s odborníky. Cyklus pravidelných setkání s různou
tematikou ve spolupráci s Vlastivědným muzeem a galerií
v České Lípě.
Tentokrát : C
 HOV ZVÍŘETE V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ
JAK NA TO, KDYŽ ZAČÍNÁME
Zveme kluky, holky, dospěláky - všechny zvířecí kamarády
oddělení dětské literatury, nám.T.G.Masaryka
Úterý 21. října od 17,00 hod
LITERÁRNÍ DOTEKY ČESKOLIPSKA ROKU 1938
V ČESKÉM A NĚMECKÉM PÍSEMNICTVÍ
přednáší Mgr.Ladislav Smejkal
další přednáška z cyklu Literární Českolipsko
čítárna městské knihovny nám. T.G.Masaryka
Městská knihovna Česká Lípa
nám.T.G.Masaryka 170
tel/Fax 487 883 444 / 487 522 975
e-mail: knihovna@clnet.cz
http://www.knihovna-cl.cz
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Galerie, výstavy

Ambit – svaté schody

Vlastivědný spolek českolipska

1.9.-12.10. Hurá do školy
Výstava se starými školními lavicemi, sbírkou slabikářů, nejrůznějšími školními
pomůckami zavede návštěvníky zpátky do školních lavic a dýchne na ně

Program akcí Klubu přátel muzea září – prosinec 2008

atmosférou obecné školy.
17.10.-23.11. E. Gerthner – Naivní kresba přelomu 19. a 20.století
(ze sbírek muzea)
Biberova koncertní síň
17.10. – 23.11. „Nebe je jen jedno“ - FAVU Brno (výstava obrazů)
Vernisáž 16.10. v 17.00 hod. v Biberově koncertní síni
Maštálkova síň – výstavní síň v 1. patře kláštera
25.9. – 28.10. Českolipské vojenské pohlednice
a obrázky z první světové války
2.11. – 22.11. J.P. 100 - 100 let od narození Jaroslava Panáčka
Vernisáž 1.11. od 14.00 hod.
GALERIE
21.6. – 8. 11. Podmalby ze sbírek VMG
Galerie Jídelna
4.10. – 9.11. „Společné rysy“ Geringová – Řezáč
Vernisáž 3.10. v 17.00 hod.
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11. 10. Městské muzeum v České Lípě v kulturních dějinách
našeho města v letech 1933–1952
K výročí otevření muzea v Červeném domě
v České Lípě 15. října v roce 1933,
přednáší Ladislav Smejkal.
Klubovna muzea 14.00 hod.
18. 10. Pražské jaro 1968 v podmínkách Českolipska
Ukázky obrazových a zvukových dokumentů.
Vzpomíná Zdeněk Stehlík a jeho hosté,
Klubovně muzea ve14.00 hod.
25. 10. Československá opevnění v roce 1938
Přednáší Jaroslav Oplt z Jablonného v Podještědí.
Klubovna muzea 14.00 hod.
28. 10. úterý, společná oslava státního svátku
Sraz ve 13.30 hod. u „Lípy svobody“ na Slovance.

Report

Už i Hurvínek ví, co je modré z nebe
Pokud jste nemohli zhlédnout divadelní představení
Hurvínkova cesta do Tramtárie v novoborském divadle
17. září, přišli jste o hodně. Mohli jste se totiž dovědět,
co je to vlastně „modré z nebe“. Desítky dětí a rodičů
se také v Hurvínkově snu vypravily do podivuhodné
země Tramtárie. Velmi působivé bylo i celé aranžmá
hry, dokonalé vodění loutek a nádherný hlasový projev
nejen paní Štáchové.
Jsem opravdu rád, že děti z českolipského regionu
viděly Hurvínka, Máničku a další, doposud jen
televizní hrdiny „naživo“ a snad začaly objevovat
i kouzlo divadla. Navíc vždy tvrdím, že českým dětem
patří čeští pohádkoví hrdinové, a obrovský zájem
rodičů, babiček, dědečků a jejich dětí a vnoučátek
o toto představení mi potvrzuje, že oni to cítí stejně.
Doufám, že se jich příliš nedotkla skutečnost, že jsem
toto představení podpořil v rámci své předvolební
senátní kampaně. Balonek a bonbony měly být malou
omluvou.
Je přece lepší, než když politici vyprávějí „pohádky“
v parlamentu nebo na náměstích, vyprávět pohádky
dětem v divadle.
Mgr. Jaromír Dvořák
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KINO CRYSTAL

WWW.KINOCRYSTAL.CZ │ info@kinocrystal.cz │ BEZBARIEROVÝ PŘÍSTUP │ DOLBY DIGITAL
tel.: 487 524 840, Boženy Němcové 2942, Česká Lípa, předprodej denně od 16:00 hod. v pokladně kina.

PROGRAM KINA Říjen 2008
ROGRAM KINA Říjen 2008

27.9.So - 28.9.Ne - pouze v 15.30, (vstupné 64+1, 80 minut, Francie, Německo, Lucembursko – česká verze, mládeži přístupný)
LOVCI DRAKŮ
animovaný
film pro7.10.Út
celou rodinu
o dracích,
kteří
mohou
být větší
ostrov nebo
malinkatí
květák.
- pouze
vejako
20.00,
(vstupné 49+1
- 8.10.St
- pouze ve
20.00,
(vstupné
69+1,než 20.10.Po
27.9.So
- 28.9.Ne- Dobrodružný
- pouze v 15.30,
(vstupné
a 69+1, 110 minut, Francie – titulky, 1989, Re111USA,
minut,titulky)
USA, titulky, mládeži do 12-ti nevhodný)
64+1,
80 -minut,
Německo,
Lucembursko
29.9.Po
pouzeFrancie,
ve 20.00,
(vstupné
69+1, 123 minuty,
žie: Alain
Corneau)
GAMES
USApřepadení,
– Chcete se
vsadit,
že stojí
–3:10
česká
verze,DO
mládeži
přístupný)
VLAK
YUMY
– Farmář Christian Bale jeFUNNY
svědkem
loupežného
v čele
kterého
zločinec
Russell Crowe.
INDICKÉ
devět(vstupné
ráno budete
mrtví?
LOVCI
Dobrodružný
film v v17.30,
25.9.Čt DRAKŮ
- 1.10. - v-17.30
a 20.00,animovaný
29.9.Po - pouze
84+1,
100 minut, ČR, česká verze,
mládeži doNOKTURNO
15-ti nevhodný)– Mladý Francouz
ztraceného
přítele v Indii
prodělá
pro
celou rodinu
o dracích,
kteří
mohouVáclava
být většíMarhoula...Do
9.10.Čt - severoafrické
12.10.Ne - pouze
15.30,
(vstupné
TOBRUK
– Válečné
drama
režiséra
Libyevjsou
odveleni
vojáci při
11. hledání
východního
československého
praporu.
než
ostrov nebo
malinkatí
jakoherecké
květák. a tvůrčí delegace
74+1,proběhne
92 minuty,
DreamWorks,
USA,!!!česká osobní vnitřní přeměnu.
Slavnostní
premiéra
za účasti
ve středu
1.10. v 17.30

- 26.10.Ne
- pouze
15.30,
(vstupné
přístupný)
29.9.Po
pouze -vepouze
20.00,
(vstupné
69+1,
123 Ne -verze,
2.10.Čt --3.10.Pá
v 17.30,
4.10.So
- 5.10.
pouzemládeži
ve 20.00,
(vstupné 69+1, 105 minut, Mexiko,23.10.Čt
Španělsko,
titulky, mládeži
do v12-ti
nevhodný)
69+1, 80
minut,Hellboy,
USA – Blade
česká2).
verze, mládeži
KUNG
FU PANDA
– Připravte
se na
minuty,
USA, titulky)
SIROTČINEC
– Nechtěj vidět, abys uvěřil, věř, abys
uviděl...Horor
z produkce
Guillerma
delněco
Tora (Faunův
labyrint,
pandastického... Totálně nešikovný pandí chla- přístupný)
3:10 VLAK DO YUMY – Farmář Christian
2.10.Čt - 3.10.Pá - pouze ve 20.00, (vstupné 69+1, 106 minut, slovenská verze, mládeži do 12-ti nevhodný)
VESMÍRNÍ OPIČÁCI – Animovaná komedie
pík Po musí ujít neuvěřitelnou cestu.
Bale je svědkem loupežného přepadení, v čele
POLOČAS ROZPADU – Tragikomedie ze současné Bratislavy o rozpadu vztahů a hodnot...
kterého stojí zločinec Russell Crowe.
9.10.Čt - 12.10.Ne - pouze v 17.30, 13.10. pro celou rodinu a v českém znění... Šimpanz
4.10.So - 5.10.Ne - pouze v 15.30(vstupné 64+1, 98 minut, ČR, česká verze, mládeži přístupný)
Po - 15.10.St - pouze v 15.30, (vstupné 74+1, Ham je vyslán na záchrannou misi do vesmíru.
25.9.Čt - 1.10. - v 17.30 a 20.00, 29.9.Po - pouze
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA – Filmová pohádka Zdeňka Trošky...za odměnu obdrží jahodu, díky níž porozumí řeči ptáků.
24.10.Pá - 26.10.Ne - v 17.30 a 20.00, 27.10.
98 minut, titulky, mládeži do 12-ti nevhodný)
v 17.30, (vstupné 84+1, 100 minut, ČR, česká
4.10.So
- 5.10.Ne
- pouze
v 17.30 (vstupné 69+1, 113
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aby
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– Animovaný snímek produkční společnosti – česká
TOBRUK – Válečné drama režiséra Václava
NOCI – Zatímco většina spolužáků poLucasfilm
Animation...
Marhoula...Do
severoafrické
Libye( vstupné
jsou odve6.10.Po - 8.10.St
- pouze v 17.30
84+1, 120
minut, Německo,
Velká Británie, titulky, mládežiDĚTI
přístupný)
kračuje
odmítá
opustit šalebné
leni
vojáci
11. východního
československého
RUDÝ
BARON
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Richthofen
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většina
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mužů,vedostudiu,
války. Ofka
Válečné
drama.
9.10.Čt
- 12.10.Ne
- pouze
ve jako
20.00,
( vstupné
praporu.
74+1,
120USA,
minut,
USA,2007)
titulky, mládeži do 12-ti pohodlí dětství. Film M. Pavlátové s K. Issovou
6.10.Po - pouze ve 20.00, (vstupné 49+1 a 69+1, 148
minut,
titulky,
J. Mádlem.
Slavnostní
za účasti
herecké
tvůrčísvé středostavovské
nevhodný)
ÚTĚK DOpremiéra
DIVOČINY
– rozhodne
seazbavit
existence a vydá se pěšky napříčaAmerikou.
Režie: Sean Penn
delegace proběhne ve středu 1.10. v 17.30 !!!
HELLBOY
II: ZLATÁ
ARMÁDA
– rozpále7.10.Út - 8.10.St - pouze ve 20.00, (vstupné 69+1, 111
minut, USA,
titulky, mládeži
do 12-ti
nevhodný)27.10.Po - pouze ve 20.00, (vstupné 69+1,
ný Hellboy
bude znovu
2.10.Čt
3.10.Pá -USA
pouze
v 17.30,
- v devět
FUNNY- GAMES
– Chcete
se 4.10.So
vsadit, že
ráno budete
mrtví?drtit záporáky a k tomu 159 minut, Rusko – titulky, 2007)
trousit jednu drsnou hlášku za druhou... Režie: 12 – 12 porotců bojuje s rozhodnutím o osudu
5.10. Ne - pouze ve 20.00, (vstupné 69+1, 105
9.10.Čt - 12.10.Ne - pouze v 15.30, (vstupné 74+1, 92 minuty, DreamWorks, USA, česká verze, mládeži přístupný)
čečenského teenagera, který údajně zabil svéGuillermo del Toro
minut, Mexiko, Španělsko, titulky, mládeži do
KUNG FU PANDA – Připravte se na něco pandastického... Totálně nešikovný pandí chlapík Po musí ujít neuvěřitelnou cestu.
12-ti nevhodný)
13.10.Po - pouze v 17.00, 14.10.Út - 15.10.St - v ho ruského otčíma. Nominace na Oscara.
9.10.Čt - 12.10.Ne
pouze v vidět,
17.30,abys
13.10.Po
- 15.10.St - pouze v 15.30, (vstupné 74+1, 98 minut, titulky, mládeži do 12-ti nevhodný)
SIROTČINEC
– -Nechtěj
uvěřil,
17.00 a 20.00, (vstupné 89+1, 140 minut, ČR, 28.10.Út - 29.10.St - v 17.30 a 20.00, (vstupné
STAR
WARS:
KLONOVÉ
VÁLKYGuillerma
– Animovaný snímek produkční společnosti Lucasfilm Animation...
věř,
abys
uviděl...Horor
z produkce
Velká Británie, Maďarsko – čes. ver., mládeži 79+1, 76 minut, ČR – česká verze, mládeži do
del
Tora -(Faunův
labyrint,
Blade
2).
9.10.Čt
12.10.Ne
- pouzeHellboy,
ve 20.00,
( vstupné
74+1,
USA, titulky, mládeži do 12-ti nevhodný)
12-ti nevhodný)
do120
12-timinut,
nevhodný)
HELLBOY
II:
ZLATÁ
ARMÁDA
–
rozpálený
Hellboy
bude znovu drtit
záporáky a kvelkofilm
tomu trousitJuraje
jednu drsnou
za druhou...
Režie:
Guillermo
Toro
MÁJhlášku
– Film
na motivy
básně
Karla del
Hynka
BATHORY
– Historický
2.10.Čt - 3.10.Pá - pouze ve 20.00, (vstupné 69+1,
Máchy...Výpravný
epický
film F.
Brabce
na
přivádí89+1,
k životu
krvavou
legendu
106
minut,
slovenská
verze,
mládeži
do 12-ti
13.10.Po
- pouze
v 17.00,
14.10.Út
- 15.10.St
- v 17.00 Jakubiska
a 20.00, (vstupné
140 minut,
ČR, Velká
Británie,
Maďarsko – čes. ver.,
mládeži
do A.
12-ti
nevhodný)
Čachtické
paní.
nevhodný)
BATHORY – Historický velkofilm Juraje Jakubiska opřivádí
k životu
krvavou legendu o Čachtické paní.motivy básně Karla Hynka Máchy.
POLOČAS
ROZPADU
Tragikomedie
ze 12013.10.Po
- pouze ve 20.00, (vstupné 59+1, 30.10.Čt - 2.11.Ne - pouze v 15.30, (vstupné
13.10.Po - pouze
ve 20.00,–(vstupné
59+1, cca
minut)
současné
o rozpadu
vztahů
a hodnot...
74+1,
minut,
ČR – česká verze, mládeži
ccasnímků
120 minut)
OZVĚNYBratislavy
ZLÍNSKÉHO
PSA
– Přehlídka
vítězných
letošního ročníku festivalu studentských
filmů 80
Zlínský
pes.
PSA
– Přehlídka
4.10.So
- pouze
v 15.30(vstupné
64+1,
16.10.Čt- 5.10.Ne
- 19.10.Ne
- pouze
v 15.30 (vstupné
64+1,OZVĚNY
103 minuty,ZLÍNSKÉHO
USA, česká verze,
mládeži
přístupný)přístupný)
PŘÍBĚH
- –
Staré
pražské
v rovítězných
ročníku festivalu
98
minut,–ČR,
česká
verze,
mládeži
přístupný)
VALL-I
Anim.
rodinný
příběh.
Poslední
robot na planetě
Zemi,snímků
kteréholetošního
tu lidstvo zanechalo,
trpí jistouKOZÍ
drobnou
poruchou
vyvinula
se ulegendy
něj osobnost.
dinné animované komedii Jana Tománka...
studentských filmů Zlínský pes.
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA – Filmová po16.10.Čt - 19.10.Ne - v 17.30 a 20.00 (vstupné 69+1, 103 minuty, USA – titulky, mládeži přístupný)
hádka Zdeňka Trošky...za odměnu obdrží jaho16.10.Čt - 19.10.Ne - pouze v 15.30 (vstupné 30.10.Čt - 5.11.St - v 17.30 a 20.00, 3.11.Po
TROPICKÁ BOUŘE – A zkuste je dostat...
du, díky níž porozumí řeči ptáků.
64+1, 103 minuty, USA, česká verze, mládeži - pouze v 17.30, (vstupné 79+1, 88 minut, ČR –
20.10.Po - pouze v 17.30, 21.10.Út - 23.10.Čt - v 17.30 a 20.00, (vstupné 74+1, 95 minut, USA – titulky, mládeži přístupný)
česká verze, mládeži do 15-ti nevhodný)
přístupný)
4.10.So - 5.10.Ne - pouze v 17.30 (vstupné 69+1,
CESTA DO STŘEDU ZEMĚ – Vědecká výpravá nečekaně uvízne v jeskyni, ze které je jediným únikem je pronikat hlouběji do hlubin Země.
VALL-I – Anim. rodinný příběh. Poslední robot NESTYDA – Jiří Macháček v nové komedii
113 minut, USA, titulky, mládeži do 12-ti nevhodný)
20.10.Po
pouze
ve
20.00,
(vstupné
49+1
a
69+1,
110
minut,
Francie
–
titulky,
1989,
Režie:
Alain
Corneau)
na planetě Zemi, kterého tu lidstvo zanechalo, Jana Hřebejka... Oskar je opilý svobodou a
ZOHAN: KRYCÍ JMÉNO KADEŘNÍK – IzINDICKÉ
NOKTURNO
– Mladý
Francouz
při hledání
ztraceného
v Indii
prodělá osobní
přeměnu.
jeho
život se mění v divokou jízdu ztřeštěných
trpí jistou
drobnoupřítele
poruchou
– vyvinula
se u nějvnitřní
raelský
bojovník
proti terorismu
předstírá
vlastní
smrt,
aby -si26.10.Ne
mohl splnit
sen: stát
se kadeřníkem
23.10.Čt
- pouze
v 15.30,
(vstupné 69+1,osobnost.
80 minut, USA – česká verze, mládeži přístupný)situací...
vVESMÍRNÍ
New Yorku. OPIČÁCI – Animovaná komedie pro16.10.Čt
celou rodinu
a v českém
- 19.10.Ne
- v 17.30znění...
a 20.00Šimpanz
(vstupnéHam je vyslán na záchrannou misi do vesmíru.
69+1, v103
minuty,
USA – titulky,
přístupný)
6.10.Po
- 8.10.St
- pouze
v 17.30
vstupné
84+1, - pouze
24.10.Pá
- 26.10.Ne
- v 17.30
a (20.00,
27.10.Po
17.30,
(vstupné
79+1, mládeži
84 minuty,
ČR – česká verze, mládeži do 15-ti nevhodný)
– A zkuste
je dostat...
120
Velká Británie,
DĚTIminut,
NOCINěmecko,
– Zatímco většina
spolužákůtitulky,
pokračuje TROPICKÁ
ve studiu, OfkaBOUŘE
odmítá opustit
šalebné
pohodlí dětství. Film M. Pavlátové s K. Issovou a J. Mádlem.
mládeži
20.10.Po
17.30, 21.10.Út - 23.10.Čt 27.10.Popřístupný)
- pouze ve 20.00, (vstupné 69+1, 159 minut,
Rusko -–pouze
titulky,v 2007)
RUDÝ
– Mladý
pruský šlechtic
Man-čečenského
v 17.30 teenagera,
a 20.00, (vstupné
74+1, zabil
95 minut,
USA
12 – 12 BARON
porotců bojuje
s rozhodnutím
o osudu
který údajně
svého
ruského otčíma. Nominace na Oscara.
fred von Richthofen odchází, stejně jako většina
– titulky,
mládeži
28.10.Út - 29.10.St - v 17.30 a 20.00, (vstupné 79+1,
76 minut,
ČR –přístupný)
česká verze, mládeži do 12-ti nevhodný)
mladých mužů, do války. Válečné drama.
CESTA epický
DO STŘEDU
ZEMĚna– motivy
Vědecká
MÁJ – Film na motivy básně Karla Hynka Máchy...Výpravný
film F. A. Brabce
básně Karla Hynka Máchy.
výpravá nečekaně uvízne v jeskyni, ze které 		
● Art kino
6.10.Po - pouze ve 20.00, (vstupné 49+1 a 69+1,
30.10.Čt - 2.11.Ne - pouze v 15.30, (vstupné 74+1, 80 minut, ČR – česká verze, mládeži přístupný)
jediným únikem je pronikat hlouběji do hlubin
148 minut, USA, titulky, 2007)
Filmový klub
KOZÍ PŘÍBĚH - Staré pražské legendy v rodinné animované komedii Jana Tománka...
Země.
ÚTĚK DO DIVOČINY – rozhodne se zbavit
30.10.Čt
- 5.11.St - vexistence
17.30 a 20.00,
- pouze v 17.30, (vstupné 79+1, 88 minut, ČR – česká verze,
mládeži do 15-ti nevhodný)
		
● Filmy pro děti
své
středostavovské
a vydá3.11.Po
se pěšky
NESTYDA
– JiříRežie:
Macháček
nové komedii Jana Hřebejka... Oskar je opilý svobodou a jeho život se mění v divokou jízdu ztřeštěných situací...
napříč
Amerikou.
Seanv Penn

		

●

●

●

●

Připravujeme
na listopad: Gone, baby,
gone, Šumná
Annie
Leibovitz:
Art kino		
Filmový
klub města - Česká Lípa,
Filmy
pro
děti Život objektivem a rekonstrukci kina (12. - 28.11.)....opět zahajujeme 29.11.
Připravujeme na listopad: Gone, baby, gone, Šumná města - Česká Lípa, Annie Leibovitz: Život objektivem a rekonstrukci kina (12. - 28.11.)....opět zahajujeme 29.11.
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Filmové novinky

Novinky na DVD

VALL-I (Wall-I, USA, 2008, 97 minut)
Režie: Andrew Stanton

Útěk do divočiny

Útěk do divočiny je inspirován skutečným
Studio Pixar, fenomén v oblasti digitální 3D animace dokazuje,
příběhem mladého muže, který opustil svůj
že neusíná na vavřínech i svým posledním počinem.
pohodlný život, aby okusil svobodu. Všechny
V něm na totálně vylidněné planetě zdevastované odpadky
16. str.
své dosavadní úspory věnoval charitě
(dříve známé jako Zemi), zázrakem přežil jeden uklízecí
a s minimální výbavou a přípravou
robot na solární pohon. VALL-I se zpočátku věnoval pouze
vyrazil napříč Spojenýmii státy na Aljašku, kde
tomu, co má naprogramováno – sbírat harampádí a lisovat
chtěl vyzkoušet život v divočině. Scénář napsal
je do úhledných kostek – ale za 700 let činnosti se u něj
a režíroval Sean Penn. Útěk do divočiny je
postupně vyvinuly téměř lidské emoce. A když se na scéně
tak mají
vzrušující,
zábavný
a napínavý, jako je
objeví úhledná robotí kráska EVA, zkoumající,
zda by aseučitelé se
Studenti
lépe než
ostatní.
slavit dva konce
roku (školního a kalenobdivuhodný.
na Zemi opět nedalo žít, zamiluje se do ní až Mohou
po poslední
dářního) a dva začátky roku. V prvním příintegrovaný obvod. Společně se pak vydávají
na dobropadě to platí téměř vždy, ve druhém případě
družnou jízdu napříč galaxií, na jejímž konci
osudy
se se
1. září
moc neslaví. Snad jenom prvňáčci
Tahle
zeměnového
není pro
starý
seprotnou…
ve víře v poznání
něčeho
vznášejí
zdegenerovaného lidstva a robůtka neodvratně

INFO

SCHOOL WARS

radostí na křídlech svých
novotou
tašek,
Uznávaní
bratřivonících
Coenové
uvádějí svůj nejkteré jsou širší než oni, a proto připomínají křídla.
poutavější
nejambicióznější
film, rozpálený
Ostatní školou povinní
si aspoňapřejí,
aby se vyučovací
Hellboy II – Zlatá armáda (USA, 2008, 120 minut)
a přeplněný
akčními scénami. Když muž
hodiny staly přestávkami
a naopak.
Režie: Guillermo del Toro, hrají: Ron Perlman a další.
V poslední době seobjeví
stále místo,
více objevuje,
že ve
školách
na kterém
mezi
zkrvavenými
zuří válka
mezi učiteli a žáky. Především proto, že ti,
Sebeironicky hláškujícího zrozence pekel s upilovanými
rohy,
těly v rozstřílených autech leží několik
kteří
se
ve
škole
vzdělávají,
ji
považují
za
nutné
zlo,
jenž stojí na straně dobra, který má rád kočky a kubánbalíků čistého
heroinuale
a dva
miliony dolarů
a ti, co učí, cítí povinnost
něco naučit,
zároské doutníky, se vrací aby pokračoval v boji proti
zlu. Zlo a opovržení
veň nezájem
ze strany
žáků pokušení
i ostatní a započne
v hotovosti,
neodolá
tentokrát zastupuje elegantní, ale o to víc nebezpečnějspolečnosti – autorita
je štvanici
opovrženíhodná,
tím učitele
zběsilou
na sebe i svoji mlapráva
žáků
A tak žáci útoší elfí princ Nuad, který se už nemůže koukat
na to,
jakjsou takřka neomezená.
ženu.
Tato snad
odvážná
hra na kočku
čí na učitele svými dou
mobily,
ačkoliv
ve všech
lidstvo kašle na prastarou úmluvu a klidně kácí posvátné
myš vás
zvedne
ze sedadel.
v době vyučování zakázáno, útočí
školních řádech na asvětě
je jejich
používání
háje, aby na jejich místě postavilo supermarkety.
Režisér,
okázalým
nezájmem o to, co se probírá, útočí nerespektováním pokynů vyučujících a média
známý svou bezbřehou obrazotvorností se ve dvojce
rozjel se předhánějí ve zprávách, že učit už neznamená získat ( „nabiflovat“)
vědomosti,
dovednosti,
ale odškrtnout,
že jsme si o něčem povídali, kde je
naplno a stvořil skutečně barvitý a bizarní svět. Hellboy
Kronika rodu
Spiderwicků
to možné si to najít, a ostatní je vaše věc. Učitelé se chabě brání napomenutími,
zůstává přesně tím, co od něj komiksový fanoušek
čeká
důtkami,
občas sníženou
známkouSpiderwicka,
z chování, adokdyž
by měl
Dům prastrýce
kterého
se někdo opakovat
– ironicky štiplavým chlapíkem, který sice s brbláním
a řečmi,
ročník,
je z toho pozdvižení,
zdůvodňování,
protože školy
sourozenci
Jared, Simonvyplňování
a Malloryformulářů,
právě
dostávají
peníze
podle
toho,
kolik
mají
žáků,
a
ne
podle
toho,
co žáci umějí.
si jde opět nechat pro záchranu lidí zvalchovat hřbet, provypadal už učitele.
na první
pohled těch, kteří dokáží
Samozřejmě je to o přistěhovali,
autoritě a schopnostech
Je většina
tože někdo to prostě udělat musí.
velmi záhadně. A druhý pohled jim stačil

„zmáknout“ žáky už jen svým pohledem, způsobem výkladu, kouzlem osobnosti
a studenty ani nenapadne
nebo
jim malovat na záda
k tomu, jim
abynasadit
vytušili,koš
že na
je hlavu
na téhle
divné
kosočtverec, ale protože je toto povolání dlouhodobě špatně honorováno, učí
adrese čeká největší dobrodružství jejich
Tobruk (ČR, 2008, 108 minut)
dnes nekvalifikovaní, v pedagogice a didaktice nevzdělaní. Vím, že třeba účetní
života.
Kronika rodu
Spiderwickůatd.
je adapRežie: Václav Marhoul, hrají: Kryštof Rímský aučí
další.
cukráře, prodavačka
s maturitou
automechaniky
Přestaňme válčit! tací
Vraťme
škole její
respekt. Tatoknižní
země série,
se ve světě neprosadila
populární
stejnojmenné
Václav Marhoul uskutečnil projekt, který by měl připomenout,
nikdy svým nerostným
bohatstvím,
ale vzdělanými
lidmi ještě
a „zlatými“ ručičkami.
ve které
ožívá fantastický
svět obývaný
že za druhé světové války Češi bojovali i jinde,
nežopět
jen hrdi na to, co víme nebo umíme. Pro nás všechny je stejně důležitý
Buďme
fantastičtějšími bytostmi. Pro jejich návštěvu
dobrý doktor, tak šikovný zedník. Samozřejmě je nutností, aby ve škole nebynad kanálem a v ruských stepích. Rotu hercůjak
v historicky
nepotřebujete
ani kouzelné
ani vlaky
li učitelé, kteří považují
žáky za otravný
hmyz, skříně
a studenti,
kteří považují kantory
věrných uniformách dokopal nejen do výcvikového
tábora
za ty, co jim brání užívat
si mládí.
odjíždějící
z neexistujících nástupišť.
ve Vyškově, ale také severoafrických pouštních
dun.
1. září 1939 začala druhá světová válka, třeba se jednou bude říkat, že 1. září
Ten svět je totiž mnohem blíž, než si myslíte.
Marhoul se záměrně vyhýbá všem žánrovým roku
klišé XY
„válečskončila válka mezi učiteli a žáky. A já vím, že už se těším, až se 1. září
2008 setkám
ných filmů“ a namísto patetického pomníku vojákům
11. se svými studenty.
Mgr. Jaromír Dvořák

východního československého praporu, si spíše všímá,
co takové válečné tažení dokáže udělat s čistou duší mladíků, kteří odešli bojovat za své ideály. Jak písek, prach,
samota i plíživý strach ze všudypřítomného stínu Smrti
dokáží pokřivit (nebo zocelit) každého, kdo tehdy v Africe
držel v ruce zbraň. Tobruk připomíná pár vyrvaných listů
z válečného deníku, válku očima ne filmaře, ale prostého
vojína, nuceného dnes a denně riskovat život.
1.10. proběhne v kině Crystal, za účasti herců
a režiséra slavnostní premiéra.

Enliven Centre podzimní akce:
4.10. 2008 – Capoeira – výuka a ukázky bojového umění pro širokou veřejnost
28 – 30.11. 2008 – Ladies party - víkend plný tance a relaxace pro ženy
Dále kurzy tance a cvičení : břišní tanec, flamenco,salsa, taneční pro dospělé,
taneční škola pro děti, fitball, strečink a relaxace.
Info a přihlášky na www.enlivencentre.cz nebo na telefonu 602 493 660
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Divadlo, Koncerty
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POZVÁNKA

9. str.

