
Únor 2009

Stojí (za)to

Články

Program

Lady Carneval!



Inzerujte v měsíčníku 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-mailu: inzerce@prodeus.cz



Budťe on-line!
 originální weby šité na míru

Neschovávejte se...
Buďte vidět. Buďte in...

• webdesign od Á do ZET
• domény a jiné vychytávky
tel.: 487 523 931, e-mail: inzerce@prodeus.cz

Obsah:

03

Inzerujte v měsíčníku 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-mailu: inzerce@prodeus.cz

Masopustní tradice a akce
Masopust 04

Petr Živsa 2.
Underground 06

Kulturní akce Českolipska

Program 09

Zapomenuté světlo z Okružní
Industriál

Milí čtenáři,

nejhorší mrazy polevily a s vlídnějším počasím mezi nás 
zavál masopustí ruch. Kam se podíváme, vidíme nějáké ty 
rozšklebené tváře, muzika vesele břinká a vůně zabíjačkek 
se šíří celým krajem. Tento měsíc se nese v karnevalovém 
duchu. Proto jsme této tradici v tomto čísle věnovali dvou-
stránu i se speciálním mimipřehledem masopustních akcí.

Navíc od tohoto měsíce se můžete těšit 
z nového seriálu: „Stojí (za)to“
který vás bude postupně seznamovat s opomíjenými, leč 

výjimečnými technickými památkami (industriálem), kterými 

by se náš kraj mohl a měl pyšnit, ovšem zatím zůstávají  

nezasvěceným skryté. Proto se vám je budem snažit přiblížit  

a vylákat vás na nevšední výlety.

A do třetice všeho dobrého:
Od 1. 2. 2009 se můžete těšit 
i z on-line verze naší/vaší Lípy:

www.i-lipa.cz
na níž budou k dipozici: aktuální i archivované články, 
Underground, recenze, aktuální kulturní i sportovní program 
Českolipska. Jednotlivá čísla ve formě PDF a spousty 
bonusů, které se nám do tištěné verze bohužel nevejdou.

Hodně zábavy Vám přeje
Vaše Lípa

Magazín Lípa vychází v nákladu 22.700 ks.
Je zdarma distribuován Českou poštou 
v České Lípě, v Novém Boru, Zákupech a okolí.
Ročník 3, číslo 2
Kontakt na redakci: Agentura DEUS,
Pivovarská 670, 470 01 Česká Lípa
tel.: 487 523 931, IČO: 646 572 56,
Registrace: MK ČR E17382
Veškeré neoznačené materiály jsou majetkem redakce.

Soutěž s Kulturou Nový Bor, s. r. o., o pět lístků na křest 
nové desky „Pod obojím“ a koncert slovenské zpěvačky 
Szidi Tobias na 9. února v divadle Nový Bor.
Jak se jmenuje vlčák této maďasko-slovenské zpěvačky?

Odpovědi zasílejte nejpozději do 6.2. 2009 do 15.00 hod. 
na e-mail: soutez@prodeus.cz
Nezapomeňte prosím ke své odpovědi uvést své celé jméno a adresu.

Martin Ledvina

Novinky z Žizníkova
Filmy, knihy, hudba

Rozhovor 12

Reggae, Recenze 14



Masopust

Novoborští v těchto 
dnech dodělávají poslední úpravy na 

svých masopustních maskách, aby v nich v sobotu  
14. února mohli vyrazit do ulic města a oslavit třetí ročník  
Masopustu v duchu karnevalu. Co mají společného  
karneval a masopust? Je to vlastně totéž, akorát Španělé  
říkají „Carne vale = maso, sbohem.“ Český masopust slavíme 
ve stejný den jako brazilský karneval, jen na jiné straně zeměkoule.  
Karnevalové slavnosti vznikly před více než 1000 lety, kdy byl  
původně pohanský rituál přeměněn ve velkolepé oslavy před dobou 
půstu. První záznam o této akci pochází z roku 1268. Společenské 
úlohy se obrátily - páni se převlékali za sluhy, sluhové za pány, 
muži vystupovali jako ženy a ženy jako muži. Zábava byla časem 
natolik bujná, že v polovině 15. století bylo mužům oficiálně  
zakázáno vstupovat v ženských šatech do konventu, aby zde 
nepáchali „nepoctivé skutky“. V Brazílii stejně jako u nás 
je v současné době karneval brán spíše jako pohanský 
svátek radosti a veselí než jako náboženský svátek.   
Brazilci se jím totiž symbolicky loučí s radostí  
a bujařením, které by po Popeleční středě mělo 
být tabu.

„Letos se do novoborského masopustu opět zapojí 
mateřské a základní školy, spolu se střední školou 

a různými zájmovými kroužky. Samozřejmě jsou  
vítáni i všichni jednotlivci, kteří mají chuť se zúčastnit 

karnevalového hýření,“ říká Radovan Novotný pořadatel  
akce z Kultury Nový Bor, s.r.o.  A jaký je přichystán  
program? „Průvod masek ať už masopustních či karne- 

valových vyjde ve 13:30 od kina do centra města za 
doprovodu bubnů skupiny Tam Tam Batucada a tradiční 
dechovky hasičů z Bohutína. Na náměstí Míru se usku-
teční hudební i divadelní vystoupení. Atmosféru pravého 

staročeského masopustu navodí divadelní spolek sboru 
dobrovolných hasičů z Bohutína a v karnevalovém rytmu 
nás roztančí taneční soubor Boráček.“ Připraveny budou 
také tradiční zabíjačkové dobroty a brazilské speciality. 
„V loňském roce se nám podařilo navázat řadu kontaktů 
a byla založena Česko-brazilská obchodní komora, proto 
jsme rozhodli uspořádat seminář pro podnikatele Libereckého 
a Ústeckého kraje, který pomůže rozvinout možnosti  
obchodní spolupráce s Brazílií.  Seminář pro podnikatele 
začne v městském kině v pátek 13. února od 13:30 hodin, 
zájemci se však musí nahlásit co nejdříve vzhledem k ome-
zené kapacitě, buď e-mailem: grafik@kulturanb.cz nebo tele-
fonicky 737 140 800. V pátek proběhne od 16 hodin vernisáž 
výstavy brazilského umělce, na které zazpívá skvělá jazzová  

zpěvačka Jana Koubková. Protože jsou oslavy masopustu 
spojeny také s datem založení města Nového Boru, 

koná se od 20 hodin v Parkhotelu reprezentační ples, 
jehož hlavní hvězdou bude Bohuš Matuš. Zkrátka 

nepřijdou ani filmoví fajnšmekři, pro které je od 
13. do 15. února v kině připravena přehlídka 

brazilského filmu. 

Masopust v duchu karnevalu
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MASOPUSTNÍ Akce:

Autor: Kultura Nový Bor, s.r.o.



Masopust
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Masopust v duchu karnevalu

Na zákupském náměstí  
nepřehlédněte dům čp. 247, který rozhodně stojí 

za Vaši pozornost, je v něm totiž továrna na výrobu karnevalo-
vého zboží, která letos oslaví 125 let trvání nepřetržité výroby. Jako jediná 

ve střední Evropě odolala čínské konkurenci a nutno podotknout, že prakticky 
nezměnila tradiční výrobní postupy a její výroba je ekologická. Masky se zde tvoří podle 

starých forem způsobem starým sto let. „Všechny masky jsou ručně malované, takže se dá 
říct, že každá maska je vlastně originál,“ říká majitel Ing. Zdeněk Rydygr. Velmi ochotně nás provedl  

muzeem, které vzniklo ze soukromých prostředků v květnu loňského roku, a za tu dobu jím prošlo již 
1700 návštěvníků. V expozici se dozvíte spoustu zajímavostí nejen o výrobě karnevalového zboží, o ději-

nách samotné továrny na pozadí historických mezníků, ale i něco o rodině Heldů, což byli zakladatelé výroby již  
v roce 1884. Můžete si zde samozřejmě prohlédnout i samotné masky. Hned na úvod vás přivítá ukázka typického 

karnevalového průvodu v čele s postavou žida, medvěda a medvědáře a dalších. Ani malí návštěvníci se zde nebudou 
nudit. „Děti si mohou mimo jiné zkusit masky Sněhurky, trpaslíků, nebo se nechat vyfotit jako Spejbl a Hurvínek. 
Až se k nám vydáte, nezapomeňte si foťák,“ dodává s úsměvem pan Rydygr. Fotit tedy můžete podle své libosti.  
A kdybyste chtěli nějakou tu masku pořídit? „Masku si můžete zakoupit přímo tady v továně, jsme tu každý všední den od  
6 do 14 hodin.“ A ještě jednu důležitou pozvánku na závěr: „Rád bych vás za muzeum pozval na obnovenou tradici Zákup-
ského masopustu, kdy 28. 2. 2009 pořádáme masupustní průvod, který bude procházet městem. Bude hrát živá hudba, 
čekají vás zabijačkové pochoutky, atrakce a stánky. V prostorách muzea pak ještě přednáška pana doktora Vondrušky, 

který je jedním z našich předních odborníků na lidové tradice a masopustní oslavy,“ uzavírá pan Rydygr.

Jste tedy srdečně zváni. Prohlídky muzea jsou každý všední den od 11 a od 13 hod. 
Mimo sezonu je lépe se ohlásit a domluvit na telefonním čísle 724 265 387. 

Rozhovor s Ing. Zdeňkem Rydygrem na:

 www.i-lipa.cz

Pozvánka do Muzea Eduarda Helda
Chystáte se na oslavy masopustu a sháníte karnevalou masku? Co si pro ní dojet do Zákup? 

8. 2. – Libertin 
14 - 16 hod. – Karnevalová diskotéka pro děti
hudební program plný her a soutěží, masky vítány, 
vstupné 10,- Kč 

14. 2. –  Novoborský MASOPUST
V 13:30 vyjde průvod masek od kina na náměstí Míru, 
vystoupí Tam Tam Batucada, Timudej, divadelní soubor hasičů 
z Bohutína a další. Ochutnávka tradičních zabíjačkových  
dobrot a brazilské speciality Feijoady. 
13. - 15. 2. proběhne v kině 3. Ročník brazilského filmu. 

14. 2. – Masopust na Dlaskově statku (v Dolánkách u Turnova) 
Tradiční masopustní veselice s vystoupeními folklórních  
a loutkářských soborů. Připraveny budou i rukodělné dílny, 
stánky s občerstvením a řemeslnými výrobky. 

So 21. 2. od 10 do 16 hod. – Masopust na rychtě 
Seznámení s tradičními řemesly v prostorách 
Vísecké rychty v Kravařích – stálá expozice lidového bydle-
ní, umění a architektury.
Ukázky klasických masopustních masek z muzea Eduarda 
Helda v Zákupech a další prodejní stánky. Zabijačkové hody.
Pořádá Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě.  

28. 2. Masopust z Zákupech
Muzeum Eduarda Helda pořádá obnovenou tradici maso-
pustního průvodu, čekají vás zabijačkové pochoutky, bude 
hrát živá hudba a v prostorách muzea bude přednáška 
pana doktora Vondrušky, který je jedním z našich předních 
odborníků na lidové tradice a masopustní oslavy.

28. 2. - 1. 3. Tradiční masopust v Oldřichově v Hájích
28. 2. – Masopustní průvod od sokolovny
Od 20 hod. – Maškarní rej v restauraci Beseda. 
O půlnoci bude vyhlášen vítěz soutěže o nejlepší masku.
29. 2. od 14 hod. se koná v Sokolovně Dětský maškarní rej. 

MASOPUSTNÍ Akce:

Autor: Lenka Křivánková

Autor: Kultura Nový Bor, s.r.o.
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Prosíme pamětníky, pokud mají nějáké informace, 
nechť se obrátí na naši redakci: inzerce@prodeus.cz
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Petr Živsa – 2. 
„V pondělí 17. června proběhlo v ústeckém Domě kultury 
finále soutěžní přehlídky beatových skupin ze Severočes-
kého kraje pod názvem 1. severočeský beatový festival. 
Ve dvou soutěžních programech (odpoledne a večer) vy-
stoupilo celkem osm skupin, až na malé výjimky vyrov-
naného amatérského průměru. Snad každá skupina byla 
doprovázena svými fanoušky, kteří nelitovali mnohdy da-
leké a nepohodlné cesty stopem či jinými prostředky, aby 
povzbudili své oblíbence, a tak zvláště večerní vystoupení 
mělo zcela bouřlivou atmosféru. 
Nejlépe se umístila rhythm and bluesová skupina The 
Strawberry Sellers Group („Prodavači jahod“), která mě 
zaujala zvláště neobvyklým pojetím sólového zpěváka. Ta-
kový trochu uhlazenější Tom Jones, který výrazně obohatil 
sound své kapely (stylově velmi čisté) o nové výrazové 
prostředky.

Odborná porota, která soutěžní přehlídku hodnotila, 
ocenila též výkony jednotlivců: 
sólového zpěváka skupiny The Strawberry Sellers 
Group a dorovodného kytaristu téže skupiny.“
Ano, to byl příspěvek, který jsme vám slíbili v minulém 
dílu. Jeho autorem byl M. J. Langer a jmenoval se 1. 
severočeský beatový festival Ústí nad Labem a pro bu-
doucí časy ho zachoval Petr Živsa. Pochází z roku 1968.
O Strawberry psal i celostátní měsíčník Pop music ex-
pres, který se objevil na pultech v roce 1967 a o kterém 
současníci tvrdí, že dalších dvacet let neměl obdoby.  
Škoda, že s nástupem normalizace zanikl. Jeho autoři 
se snažili mapovat tehdejší českou beatovou scénu. 
Kresbami a komiksy se v časopise prezentoval Kája 
Saudek. O The Strawberry Sellers Group tehdy B. Dvořák 
napsal: 



Petr Živsa – 2.
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„Pod tímto názvem už sklízejí jeden úspěch za druhým. 
Nejdříve postupují mezi osm nejlepších skupin na 1. 
severočeském beatovém festivalu. Ve finále je pak nej-
větším překvapením jejich první místo. Několik měsí-
ců nato přijímají pozvání na Děčínskou kotvu, kde se 
jim dostává cti vystupovat se smetánkou čs. beatu. Po 
prázdninách vyhrávají další festival, tentokrát v Jab-
lonci, když jejich vlastní skladba „Ve stínu kalicha“ zde 
získává cenu nejlepší písně.
V současné době hraje skupina pod vedením manage-
ra K. Ábrta v tomto obsazení: sólová kytara a zpěv - Pa-
vel Žalman, doprovodná kytara - Pavel Půhoný, basová 
kytara - Miloslav Anděl, bicí - Pavel Koten, zpěv - Karel 
Sekyra, Petr Matějíček. 
Protože ale Pavel Žalman využívá mimořádné kvality 
svého hlasu jako sólový zpěvák, přebírá za něj kytaru 
stále častěji Slávek Doležal.
Zatímco dříve leželo těžiště jejich repertoáru v tvorbě 
skupiny Spencer Davis Group (ještě té původní, se 
zpěvákem Stevie Winwoodem), nyní již plně využívají 
schopnosti psát si vlastní a přitom kvalitní skladby.
I když je mrzí, že v rámci druhého čs. beatového festi-
valu se na ně zapomnělo, přesto podle slov vedoucího 
skupiny Miloslava Anděla je ani nepříjemnost takové-
ho rázu nepřipraví o chuť dělat i nadále svůj a přitom 
dobrý beat.“
S Petrem Živsou se přesuňme o pár let dále. Do polovi-
ny sedmdesátých let. Mezitím studoval v Liberci a zdej-
ší beatovou scénu příliš nesledoval. Podle něj od roku 
1975 nastala v Novém Boru éra skupiny Exodus, která 
vystupovala až do osmdesátých let. Hráli v ní bratři Jiří 
a Petr Němečkové, Marcela Zajptová (později Linharto-
vá), Slávek Linhart a Milan Kudelka (později špičkový 
zpěvák, který dnes vystupuje se skupinou Stratos). 
Předváděli především písně od Uriah Heep, například 
skladby Wise Man či Free me. V posledním období hrál 
Exodus ve složení: Milan Kudelka - zpěv,kytara, Josef 

Čičman - basová kytara, Petr Foltýn - klávesy, Milan 
Suchý - bicí. Slávek a Marcela  Linhartovi žijí od konce 
osmdesátých let v Německu.
Petr Živsa mě ještě upozorňuje na Tibora Damu, zá-
zračného kytaristu, který ve Strawberry rovněž vystu-
poval. 
„Já se s ním seznámil až v osmdesátých letech, kdy 
nahoře v Grandu během cyklistických závodů Bohemia 
vystupovala skupina Fonotest. Byl jsem naprosto une-
sený jejich profesionálním výkonem. Zejména právě 
kytaristou Damu a pak zpěvákem Janem Vacíkem.“
Pro zajímavost - Fonotest hraje především na Ústec-
ku doposud (i s Tiborem Damu) a stal se doprovodnou 
skupinou úspěšné účastnice prvního kola televizní 
soutěže Česko hledá Superstar Martiny Balogové. Jan 
Vacík měl jiný osud. Emigroval do Německa, kde se 
setkal s profesorkou zpěvu Elsou Dombergerovou. Ta 
zvrátila jeho uměleckou kariéru. Roku 1988 byl angažo-
ván do Státní opery v Mnichově, kde během čtyř let na-
studoval více než 43 operních rolí. Jeho široký reper-
toár čítá titulní tenorové role oper Pucciniho, Verdiho, 
Rossiniho, Mozarta, Wagnera, Strausse, Čajkovského, 
Smetany, Dvořáka, Janáčka a dalších skladatelů. V 
Praze nastudoval například Ottavia v Mozartově Donu 
Giovannim, Smetanova Dalibora, Živného v Janáčkově 
Osudu a Lacu v Její pastorkyni.
„Mám pro vás překvapení,“ prohlásil Petr Živsa a otočil 
se ke dveřím. Do nich právě vstupoval mohutný muž 
s knírem. Na první pohled dávný rocker. O něm a jeho 
kariéře si můžete počíst zase příště.

Milan Bárta

Kompletní undergound:  www.i-lipa.cz 
www.i-noviny.cz 

Omlováme se všem za chybně uvedené jméno v Undergroundu 
č.9 - Petr Živsa -1. Nejedná se o Pavla Čapka, ale o Jiřího Čapka.
Děkujeme za pochopení.



  Proč zvolit pro své dítě studium na  našem gymnáziu:

•  Dva cizí jazyky od prvního ročníku, tedy až osm let souvislého jazykového vzdělávání pod vedením 
zkušených aprobovaných učitelů + možnost získání certifikátu (např. pro studium v zahraničí)

•  Jistota čtyř a osmi let vzdělávání

•  Moderní prostředí –  nejmodernější školní budova ve městě

•  Úspěchy v soutěžích a olympiádách – nejlepší škola v okrese podle dosažených umístění, 
naši studenti jsou úspěšní i v krajských a celostátních kolech soutěží

•  Mezinárodní projekty – eTwinning, Lanterna Futuri, partnerské školy v SRN a Francii…

Informační odpoledne pro uchazeče 5. a 11. února od 15.00 do 18.00 hod.

• Jak se orientovat v přijímacím řízení 2009
• Co nabízí Gymnázium Česká Lípa
• Jak budou vypadat přijímací zkoušky 
• Jak se ke zkouškám připravit
• Možnost zakoupení cvičných testů

Přijímací zkoušky 2009 
Osmileté studium   

Testy Scio – český jazyk, matematika
a všeobecné studijní předpoklady
Lze „natrénovat“ – viz www.scio.cz

Přijímací zkoušky 2009 
Čtyřleté studium   

Testy Scio – český jazyk, matematika
a všeobecné studijní předpoklady
Lze „natrénovat“ – viz www.scio.cz

Možnost individuálních návštěv – po telefonické domluvě (487 829 109). 
Více informací na www.gym-cl.cz

Gympl.indd   1 1/19/09   10:29:45 AM



Jiráskovo divadlo – Česká Lípa
19.30 –  ADAMUSOVO TRIO  

Kruh přátel hudby   
Program: J. Brahms, F. Schubert, 
P. Eben, R. Schumann, J. Suk. 
Vstup 100 Kč

Libertin 
8.30 – Olympiáda v německém jazyce 
kategorie IA, IIA, IB, IIB
8.30 – Recitační soutěž Wolkerův 
Prostějov, okresní kolo soutěže pro SŠ 

ZUŠ Česká Lípa
17.00 -  Interní koncert žáků hudebního 

oddělení, Malý sál

Kino Crystal
17.30 – LABYRINT LŽÍ
20.00 – LABYRINT LŽÍ

Kino Nový Bor
17.30 – NESTYDA
20.00 – MEZI ZDMI

10. 2. 2009 ÚtLuxor
21.00 - DJ RÉVA + DJ FUNNIE
křest CD - DJ HRUSHA, vstup 50 Kč

Kino Crystal
15.30 – KDOPAK BY SE VLKA BÁL
17.30 – KDOPAK BY SE VLKA BÁL
20.00 – KDOPAK BY SE VLKA BÁL

Progres
19.00 -  krátké a úderné divadlo Liberec 

PUNK NENÍ MRKEV - písničky, 
vtipy, tance a humor, který se dá 
krájet

Libertin – Otevřená sobota
9 - 12 hod. – Počítačový klub, cena 10 Kč
9 - 12 hod. – ICM, cena 10 Kč
9 - 12 hod. – Otevřená keramická dílna, 
cena 10 Kč + platba za materiál a výpal
9 - 12 hod. – Návštěva v tiskařské dílně, 
ukázka sítotisku, potisky (50 – 100 Kč)
9 - 12 hod. – Břišní tance, cena 300 Kč
od 9 hod. – Výstava terarijních zvířat

Kino Nový Bor
15.30 – SOBÍK NIKO
17.00 – AUSTRÁLIE
20.00 –  AUSTRÁLIE

7. 2. 2009 So

www.i-lipa.cz
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Kino Crystal
17.30 – ČESKA RAPUBLIKA
20.00 – NADINE (ART)

Kino Nový Bor
17.30 – ČTVERY VÁNOCE
20.00 – ČTVERY VÁNOCE

2. 2. 2009 Po

Kino Crystal
17.30 – ČESKA RAPUBLIKA
20.00 – ČESKA RAPUBLIKA

Divadlo Nový Bor
19.00 –  S pydlou v zádech  

Legendární semaforská inscenace 
Hraje: J. Dvořák,  
Divadlo, vstup 240 Kč

Kino Nový Bor
17.30 – ČTVERY VÁNOCE
20.00 – KARAMAZOVI

3. 2. 2009 Út

Kino Crystal
17.30 – KDOPAK BY SE VLKA BÁL
20.00 – KDOPAK BY SE VLKA BÁL

Divadlo Nový Bor
19.00 –  Konec světa  

J. Střelka, Monodrama muže 
Divadlo, vstup 70 Kč 

Kino Nový Bor
15.30 – SOBÍK NIKO
17.00 – AUSTRÁLIE
20.00 –   AUSTRÁLIE

Kino Crystal
17.30 – ČESKA RAPUBLIKA
20.00 – ČESKA RAPUBLIKA

Kino Nový Bor
17.30 – ČTVERY VÁNOCE
20.00 – ČTVERY VÁNOCE

4. 2. 2009 St

Kino Crystal
15.30 – KDOPAK BY SE VLKA BÁL
17.30 – KDOPAK BY SE VLKA BÁL
20.00 – KDOPAK BY SE VLKA BÁL

Libertin 
14 - 16 hod. – Karnevalová diskotéka pro 
děti, hudební program plný her a soutěží 
masty vítány, vstupné 10,- Kč 

Kino Nový Bor
15.30 – SOBÍK NIKO
17.00 – AUSTRÁLIE
20.00 – AUSTRÁLIE

8. 2. 2009 Ne

Kino Crystal
17.30 – LABYRINT LŽÍ
20.00 – MEZI ZDMI (FILMOVÝ KLUB)

Divadlo Nový Bor
19.00 –  Szidi Tobias  
Slovenská šansonová zpěvačka 
s maďarskými kořeny pokřtí svou 
novou desku „Pod obojím.“ 
vstup 220 Kč 

Kino Nový Bor
17.30 – NESTYDA
20.00 – NESTYDA

9. 2. 2009 Po

Únor 2009

5. 2. 2009 Čt
KD Crystal
14.00 –  Sejdeme se na dechovce  

Hraje: V. Bretšnajdr, vstup 40 kč

Kino Crystal
15.30 – MADAGASKAR
17.30 – DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ
20.00 – NEBEZPEČNÝ CÍL

Divadlo Nový Bor
14.00 –  Setkání s lidovkou a evergreenem 

Horák, Navrátilův sál, vstup 50 Kč

Kino Nový Bor
17.30 – LABYRINT LŽÍ
20.00 – LABYRINT LŽÍ

1. 2. 2009 Ne

KD Crystal
20.00 – - 123 Min.
česká hudební skupina, vstup 100Kč

Kino Crystal
17.30 – KDOPAK BY SE VLKA BÁL
20.00 – KDOPAK BY SE VLKA BÁL
Luxor
21.00 - DJ HRUSHA + DJ MEKKI MARTIN 
host ze Španěl JAVY UNION, vstup 100 Kč 

Kino Nový Bor
15.30 – SOBÍK NIKO
17.00 – AUSTRÁLIE
20.00 – AUSTRÁLIE

6. 2. 2009 Pá



Kino Crystal
15.30 – PEKLO S PRINCEZNOU
17.30 – PEKLO S PRINCEZNOU
20.00 –  PODIVUHODNÝ PŘÍPAD  

BENJAMINA BUTTONA

Kino Nový Bor
17.30 –  JAK SE ZBAVIT PŘÁTEL  

A ZŮSTAT ÚPLNĚ SÁM
20.00 –  JAK SE ZBAVIT PŘÁTEL  

A ZŮSTAT ÚPLNĚ SÁM

12. 2. 2009 Čt

Kino Crystal
15.30 – PEKLO S PRINCEZNOU
17.30 – PEKLO S PRINCEZNOU
20.00 –  PODIVUHODNÝ PŘÍPAD  

BENJAMINA BUTTONA
Luxor
21.00 - DJ LUKKY
DJs UWA - LUCKY LUCASO, vstup 50 Kč 

Progres
19.00 -  CHARLIE STRAIGHT  

THE ROADS (indie-rock) 

Divadlo Nový Bor
20.00 –  PLES MĚSTA  

Reprezentační ples města  
JAM Bazar a KPK Vrchlabí,  
Bohuš Matuš  
Parkhotel, vstup 90 Kč 

Kino Nový Bor
3. ročník přehlídky brazilského filmu
16.00 –   JANA KOUBKOVÁ   

+ TAM-TAM BATUCADA   
+ AMAZONSKÝ PRALES  
Vernisáž výstavy manželů  
Dungelových.

17.30 –   HLAVNÍ NÁDRAŽÍ 
20.00 –   CARAMURU   

– ZNOVUOBJEVENÍ BRAZÍLIE

KD CRYSTAL
19.00 - Petr KOTVALD 
“Mám tu moc aneb Poprvé vážně”
jedinečný valentýnský koncert
vstup 220 Kč

Jiráskovo divadlo – Česká Lípa
15.00 –  O SNĚHURCE  

pohádkový muzikál   
Divadlo Kapsa Andělská Hora 
Vstup 50 Kč

Luxor
21.00 - DJ RÉVA + DJ MILO TAYLOR 
BIG VALENTINE PARTY, vstup 50 Kč

Kino Crystal
15.30 – PEKLO S PRINCEZNOU
17.30 – PEKLO S PRINCEZNOU
20.00 –  PODIVUHODNÝ PŘÍPAD  

BENJAMINA BUTTONA

Divadlo Nový Bor
20.00 –  MASOPUST
13:30 vyjde průvod masek od kina na 
náměstí Míru, vystoupí Tam Tam Batu-
cada, Timudej, divadelní soubor hasičů 
z Bohutína a další. Ochutnávka tradič-
ních zabíjačkových dobrot a brazilské 
speciality Feijoady

Kino Nový Bor
3. ročník přehlídky brazilského filmu 
17.30 –   HRA NA SLEPOU BÁBU
20.00 –   TURBULENCE

14. 2. 2009 So

Kino Crystal
15.30 – PEKLO S PRINCEZNOU
17.30 – PEKLO S PRINCEZNOU
20.00 –  PODIVUHODNÝ PŘÍPAD  

BENJAMINA BUTTONA

Kino Nový Bor
3. ročník přehlídky brazilského filmu 
17.30 –   ROVNÍK
20.00 – MISE ANAHY

15. 2. 2009 Ne

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

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

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

Kino Crystal
17.00 – SPECIÁLNÍ PROMÍTÁNÍ 
FILMU CESTA NA MĚSÍC 3D

ZUŠ Česká Lípa
17.00 -  Okresní kolo soutěže v sólovém 

a komorním zpěvu a ve hře na 
dechové nástroje

Divadlo Nový Bor
19.00 – JIŘÍ DĚDEČEK - Hudební sklepy 
Písničkář, básník a publicista zhudebňuje 
nejen své texty ale i francouzské básníky. 
vstup 90 Kč

Kino Nový Bor
17.30 –   NESTYDA
20.00 –   NESTYDA

13. 2. 2009 Pá11. 2. 2009 St



Únor 2009Kulturní přehled Českolipska 

Kino Crystal
17.30 – PEKLO S PRINCEZNOU
20.00 –  PODIVUHODNÝ PŘÍPAD  

BENJAMINA BUTTONA

Libertin 
16 – 18 hod. – Hudební masáže – zdravé 
muzicírování, vstupné 100 Kč za rodinu  
(70 Kč hradí DDM Libertin, 30 Kč účastníci) 
19 hod. – Detoxikace tlustého střeva  
– přednáška

Kino Nový Bor
17.30 –  VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL č.1  

– EPILOG
20.00 – SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ

17. 2. 2009 Út

Kino Crystal
17.30 – PEKLO S PRINCEZNOU
20.00 –  PODIVUHODNÝ PŘÍPAD  

BENJAMINA BUTTONA

Libertin 
8.00 – Výlet – Zákupy – výroba masek
sraz před DDM Libertin, cena 100 Kč

Divadlo Nový Bor
19.00 –  Dveře aneb pane, vy jste náhoda!
Hrají: Jan Hartl a Jitka Smutná 
AP Prosper, Divadlo, vstup 200 Kč

Kino Nový Bor
17.30 – BABIČKA
20.00 – BABIČKA

18. 2. 2009 St

Kino Crystal
15.30 – CESTA NA MĚSÍC 3D 
17.30 –  CESTA NA MĚSÍC 3D 
20.00 – OCAS JEŠTĚRKY
Luxor
21.00 - DJ VICHY + DJ MIA 
vstup 50 Kč

Libertin 
13 - 15 hod. – Krmení zvířátek

Kino Nový Bor
15.30 – CESTA NA MĚSÍC 3D
17.30 – BATHORY
20.00 – BATHORY

20. 2. 2009 Pá

Luxor
21.00 - DJ RÉVA + DJ MEKKI MARTIN
host večera DJ LUCCA, vstup 100 Kč 

Progres
19.00 -  XINDL X a NVHÚ MÁRA & KŘOVÍ
Akustická párty s říznými texty

Kino Crystal
15.30 – CESTA NA MĚSÍC 3D 
17.30 –  CESTA NA MĚSÍC 3D
20.00 – OCAS JEŠTĚRKY

Divadlo Nový Bor
10.00 –  O Sněhurce 
Pohádka pro děti   
Divadlo Kapsa, Divadlo, vstup 50 Kč

19.00 –  Ples seniorů 
Sklářská muzika + Zdeněk Kotyšev
KD Bohemia, vstup 100 Kč  

Kino Nový Bor
15.30 – CESTA NA MĚSÍC 3D
17.30 – YES MAN
20.00 – YES MAN

21. 2. 2009 So

Kino Crystal
15.30 – CESTA NA MĚSÍC 3D 
17.30 –  CESTA NA MĚSÍC 3D
20.00 – OCAS JEŠTĚRKY

Kino Nový Bor
15.30 – CESTA NA MĚSÍC 3D
17.30 – YES MAN
20.00 – YES MAN

22. 2. 2009 Ne

KD Crystal
18.00 – EWA FARNA
Vstupné 220 Kč

Kino Crystal
15.30 – CESTA NA MĚSÍC 3D 
17.30 –  YES MAN
20.00 – KONEC (Filmový klub)

Divadlo Nový Bor
19.00 –  As guest duo (NL) 
Jazz plný něhy a melodiky
Navrátilův sál, vstup 90 Kč

 Kino Nový Bor
17.30 –  YES MAN
20.00 – OCAS JEŠTĚRKY

23. 2. 2009 Po

Kino Crystal
15.30 – CESTA NA MĚSÍC 3D 
17.30 –  YES MAN
20.00 – KAMARÁDOVA HOLKA

Libertin 
18 – 20.30 hod. – Rodinné konstelace
8.30 hod. – Olympiáda v anglickém 
jazyce kategorie IA, IIA

Kino Nový Bor
17.30 – OCAS JEŠTĚRKY
20.00 – INDICKÉ NOKTURNO (FK)

24. 2. 2009 Út

Jiráskovo divadlo – Česká Lípa
19.30 –  LÍBÁNKY ANEB LÁSKA 
AŤ JDE K ČERTU (Divadelní klub)  
Divadlo Palace Praha  
Vstup 270 Kč

Kino Crystal
15.30 – CESTA NA MĚSÍC 3D 
17.30 –  YES MAN
20.00 – KAMARÁDOVA HOLKA

Kino Nový Bor
17.30 – OCAS JEŠTĚRKY
20.00 – OCAS JEŠTĚRKY

25. 2. 2009 St

Kino Crystal
15.30 – CESTA NA MĚSÍC 3D 
17.30 –  CESTA NA MĚSÍC 3D 
20.00 – OCAS JEŠTĚRKY

Divadlo Nový Bor
19.00 –  Ester Kočičková a Luboš Nohavica
večer plný šansonu  
(náhradní termín koncertu)

Kino Nový Bor
15.30 – CESTA NA MĚSÍC 3D
17.30 – BATHORY
20.00 – BATHORY

19.2.2009 Čt

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

Kino Crystal
15.30 – PEKLO S PRINCEZNOU
17.30 –  PODIVUHODNÝ PŘÍPAD   

BENJAMINA BUTTONA
20.30 – MADE IN FAMU (ART)

Jiráskovo divadlo – Česká Lípa
19.30 –  RICHARD III. – W. Shakespeare
V hlavní roli Jan Potměšil.
Divadelní spolek Kašpar   
Divadlo v Celetné, vstup 290 Kč

Libertin 
9 – 12 hod. – Otevřená keramická dílna 
pro veřejnost, poplatek 10 Kč + platba za 
materiál a výpal

Kino Nový Bor
17.30 –  VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL č.1  

– EPILOG
20.00 –  VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL č.1  

– EPILOG

16. 2. 2009 Po
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KD CRYSTAL
20.00 - VII. reprezentační ples  
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O. H. TONY BLACK BAND
STRATOSBAND, BUTTERFLY   
REVIVAL TRAVESTI SHOW
Nápaditá i hodnotná tombola
Vstupné: 200 Kč

Luxor
21.00 -  DJ RICHIE   

DJs UWA-LUCKY LUCASO 
Nová show MR.POPELÍNO  
ecoology maniak, vstup 50 Kč

Progres
19.00 -  METROPOLIS (NĚMÁ LÍPA) 

hudba MIDI LIDI
Kino Crystal
15.30 – LOVECKÁ SEZONA 2
17.30 –  LÍBÁŠ JAKO BŮH
20.00 –  LÍBÁŠ JAKO BŮH 
Kino Nový Bor
15.30 – PEKLO S PRINCEZNOU
17.30 – PEKLO S PRINCEZNOU
20.00 – RALLYE SMRTI

28. 2. 2009 So
KD CRYSTAL
20.00 – XI. REPREZENTAČNÍ PLES 
MĚSTA ČESKÁ LÍPA
taneční orchestr
„Pajky Pajk“ (StarDance, Baillando) 
kapelník  Martin Kumžák
taneční show, módní přehlídka, dis-
kotéka
kapela Jam and Bazar
Ples moderuje Tomáš Krejčíř
vstupn: 450 Kč, 200 Kč, 50 Kč 

Luxor
21.00 - DJ RÉVA + DJ JAYDEE VENC 
diskopříběh - české hity 80. - 90. let, 
vstup 50 Kč

Kino Crystal
15.30 – LOVECKÁ SEZONA 2
17.30 –  LÍBÁŠ JAKO BŮH
20.00 –  LÍBÁŠ JAKO BŮH

Kino Nový Bor
15.30 – PEKLO S PRINCEZNOU
17.30 – PEKLO S PRINCEZNOU
20.00 – RALLYE SMRTI

27. 2. 2009 Pá
Kino Crystal
15.30 – LOVECKÁ SEZONA 2
17.30 –  LÍBÁŠ JAKO BŮH
20.00 –  LÍBÁŠ JAKO BŮH

Libertin 
8.30 hod. – Olympiáda v anglickém 
jazyce kategorie IB, IIB

Kino Nový Bor
15.30 – PEKLO S PRINCEZNOU
17.30 – PEKLO S PRINCEZNOU
20.00 – RALLYE SMRTI

26. 2. 2009 Čt
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Sluha dobré muziky

Rozhovor: Martin Ledvina 

Možná o takové kariéře sní právě ti, kteří s kufrem od kytary 
chodí do místní ZUŠ a dřou do omrzení stupnice.  Hrát ve 
špičkové kapele, koncertovat v USA a pak nastoupit cestu 
sice mladého, ale respektovaného a úspěšného hudebního 
producenta, který stojí za kariérou I letošního slavičího objevu 
Marka Ztraceného. Přesně to má za sebou Martin Ledvina  
– muzikant, který kdysi v České Lípě začínal. 

Pamatuješ si na své hudební začátky?  
Ke kytaře mě přivedla máma, ve čtrnácti, když jsem byl ne-
mocný. Půjčila si od sousedky kytaru a naučila mě pár akordů. 
Chodíval jsem do Mimoně na nádraží, kde se každý čtvrtek 
scházela parta s kytarami, basou, houslemi a podobně. To mě 
asi přivedlo k bluegrassu a country vůbec. 

Komu z České lípy bys poděkoval ohledně své kariéry? 
Největší vliv na mě měl Honza Mácha, kluk o pár let starší než já. 
To byl můj největší hrdina, všechny nahrávky, který jsem poslou-
chal, jsem měl od něj a hlavně jemu jsem se chtěl vyrovnat. 

V osmnácti letech jsi se dostal do špičkové country sku-
piny Druhá tráva. Jak moc přínosné bylo působit šest let 
ve skupině s tak skvělými muzikanty jako Luboš Malina, 
Luboš Novotný či Robert Křesťan? 
Pro mě to byl splněný sen. Festivaly, sto padesát koncertů do 
roka, člověk byl pořád na šňůře a to jsem přesně chtěl. Tři 
měsíce po tom, co jsem nastoupil, jsme jeli do Ameriky. Musel 
jsem přestat se školou. Sice mě bavila, ale hraní s kapelou  
– to vlastně byla škola na druhou.

Bylo těžké přejít posléze na dráhu hudebního producenta?
Kromě hraní s Druhou trávou jsem časem přibral působení 
v kapele Lenky Dusilové. Nedalo se sedět na dvou židlích, navíc 
se ozvala únava, protože hraní už bylo moc. Problém byl ve 
mně – lidi mi říkali: „Hele, tebe pálí dobré bydlo, když odcházíš 
z Druhé trávy.“ Lenka mi pak dala důvěru, abych s ní udělal desku 
Mezi světy, která spoustu lidí přesvědčila, že na to mám. 

Podle čeho se rozhoduješ, do kterého projektu vstoupíš? 
Snažím se pokud možno nepotlačovat individualitu i schop-
nosti interpreta a přitom zachovat rozměr stravitelný pro širší 
publikum. Musím cítit, že to chci dělat. Mám rád přirozený 
cesty – někoho potkáš, dáš řeč, někomu někoho doporučíš, 
někdo tobě… V tom mi hodně pomáhá Martin Červinka ze 
Sony BMG, což je typický „scout“, vyhledávač talentů. On 
to konzultuje se mnou z hudebního hlediska a sám řeší  
organizační složku. Sám má muzikantský cítění a dokáže 
lidi odhadnout. To byl případ I Marka Ztraceného, kterému 
jsem produkoval desku naposledy. 

Jak poznat talent typu Marka Ztraceného? A co udělat pro 
to, aby to nebyla hvězda, která za sezonu zase zhasne?
To je ta schopnost, když se sejdete na pracovním obědě  
a seznamujete se navzájem, vidět v tom vyjukaným kluko-
vi ve svetru, který přinesl svoje nahrávky, budoucí hvězdu. 
A buď to vidíme, nebo ne: nevytěžené zlato, nevyužitý  
potenciál. Není ovšem pravidlem, aby to byl totálně neznámý 
člověk. Když jsem dělal s Tomášem Klusem, měl už skoro 
svou desku hotovou, a to nemluvím o Anetě Langerové, která 
byla obrovskou hvězdou, ale chtěla jít někam jinam. 

Anetu média při podzimní šňůře ostře sledovala, 
jak jsi vnímal některé poznámky o „zkrachovalé hvězdě“?  
Některé haly se neprodaly ,a tak se koncerty přesunuly do  
menších prostor, což je normální. Druhý den jsem si koupil 
noviny a nepřestal se divit: „Ten pán, co to psal, byl asi na 
jiným koncertě než já včera…“ S Trávou i Lenkou nás novináři 
spíš podporovali, ale tohle byla změna. Přitom jsem neměl 
pocit, že bych nějak diametrálně uhnul od svého směru. 
Když jsem o tom mluvil s klukama v kapele, tak jen pokrčili 
rameny a řekli: „Vítej v klubu.“ 

Máš toho za sebou dost na to, aby se i o tobě dalo říci, 
že jsi hvězda.
Pro mě v tom šoubyznysu a na hudební scéně se lidi dělí na 
dvě kategorie, hvězdy a lidi kolem nich. Když si ten „sloužící“ 
myslí, že je hvězda, tak to nikdy nebude fungovat. Pro mě 
jsou Aneta, Lenka, Marek, Tomáš jednoznačný hvězdy. Ne 
proto, že je někdo udělal ze dne na den, ale proto, že v sobě 
něco měli a šli za tím. Je to práce, písničky se přece samy ne-
napíšou, nenahrajou, nezpropagujou. A kromě toho ten dotyčný 
musí v sobě mít „něco“. Uslyšíš ho a něco to v tobě nechá. 

A ty sám?
Já jsem jednoznačně sluha. A když jsem si to uvědomil,  
začalo se mi konečně dařit. (Smích)

Poslední otázka 
– máš nějakou radu pro současné českolipské kytaristy?  
Ať cvičí! A jestli to myslí vážně, ať vypadnou někam, kde 
to hudbou žije. Jamují, hrají na ulici a při tom třeba mejou 
nádobí. A taky ať chodí do rockových klubů. Když občas  
navštívím Lípu, vidím na ulici spoustu lidí s kytarama. A když 
se bavím s klukama, jsou trochu rozpačitý, že prý nemají kde 
hrát… Řekl bych, že Česká Lípa potřebuje fungující rockový 
klub víc než divadlo.  

Děkuji za rozhovor
Jan Dušek



Reggae
Kniha toužení – Leonard Cohen
vydalo Argo 2008, překlad Miroslav Jindra

„Dokážu toho spoustu zadržet; nemluvím, dokud vody nevystoupí 
z břehů a neprotrhnou přehradu. A tak se mi podařilo zdržet tuto 
knihu až do 21. století.“  – Leonard Cohen

Básně, říkanky, texty, aforismy a ilustrace v této čarovné knize 
vznikaly převážně v zenbuddhistickém klášteře na hoře Mt. Baldy 
v Kalifornii, z části také v indické Bombaji a v Montrealu. Sbírku 
dával autor dohromady dvacet let. Slova se prolínají s kresbami  
a můžete je brát jako jeden příběh nebo jako pestrou dovádivou 
koláž... za tím vším ale budete cítit autorovo pousmání, se kterým 
se dokáže dívat sám na sebe, nebo i hluboko do svého nitra, i když 
mu není nejlépe... Nechat se protnout slovy básníka a písničkáře, 
nechat se prostoupit tím vším sdělením je sladkobolně příjemné.

„Můj zdravý rozum je nakažlivý.“ – Leonard Cohen

Deník chamtivýho parchanta 
(Komické turné po Americe) - Eric Idle
vydal Maťa 2008, překlad Jiří Plesnivý

V této knize nenajdete klasické beletristické čtení, je to přepis 
deníkových zápisků komedianta, herce, scénáristy, spisovatele 
a textaře, ale především jednoho slavného „Montyho Pythona“  
z jeho autobusového turné po severní Americe. Kniha je plná 
úvah, zážitků z cesty a vzpomínek. Vzpomínek komika, který  
neztratil ani švpetku z bláznivého parodického humoru, ze schop-
nosti sám ze sebe si pořádně vystřelit a pojmenovat, to co prožívá 
v klasickém pythonovském stylu... kdy se absurdní věci mění  
v černý humor. Autor je i nostalgický, zvláště v myšlenkách na 
svoje přátele (George Harrisona, Michala Palina, Johna Clee-
se...), pokud by se ale chtěl čtenář v některých momentech více 
dojmout, další slova a věty mu nedají větší šanci. Eric Idle sám 
o sobě mluví jako o šestém nejsympatičtějším ze šestice Monty 
Pythonů a klade si otázku „ostatně, co je na tom tak úžasného být 
sympatický?“ Turné chamtivýho parchanta má celkem devětačty-
řicet zastávek, a pokud se necháte svézt, tak se nebudete nudit.

Doporučuje: Ningue
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Reggae Ethnic Session 
meets RealBeat

26 – 28. červen 2009 
Žizníkov u České Lípy

www.reggaefestival.cz / www.realbeat.cz / www.reggaemusic.cz 

Vážení a milí.

S přáním zdárného a radostného nového roku bychom 
vás rádi informovali o novinkách kolem vašeho oblíbeného  
letního reggae festivalu. Letos oslavíme už 10. narozeniny  
a Reggae Ethnic Session se tak dostává jako jediná tuzemská 
reggae akce do druhé dekády své existence! A to hlavně 
díky vám, kteří podporujete náš festival  a reggae scénu 
všeobecně.
Reggae Ethnic Session pro nás znamená pohodu, skvělou  
atmosféru, dobrou muziku a kvalitní zázemí. A to se samo-
zřejmě nemění ani v novém roce, právě naopak! Místem 
konání zůstavá rozlehlá louka v Žizníkově u České Lípy, 
kde i letos najdete tři kvalitně ozvučené scény, na kterých se 
představí mnoho desítek domácích I zahraničních interpretů. 
Pro jubilejní desátý ročník festivalu ale chceme posunout náš 
program  a dramaturgii ještě dál směrem k mezinárodnímu 
formátu. Rozhodli jsme se proto spojit síly se zkušenými  
organizátory festivalu RealBeat. Ten existuje teprve od roku 
2007, ale hned od prvního ročníku se jeho pořadatelé pustili 
do představování velkých jmen světové reggae scény. A to 
v rámci letního festivalu i klubových akcí během roku. Při-
pomeňme si například premiérové koncerty hvězd, jako jsou 
Inner Circle, Max Romeo, Sizzla, Capleton, Anthony B, Gen-
tleman nebo Michael Rose. To naznačuje, jakým směrem se 
program Reggae Ethnic Session bude do budoucna ubírat.  
Třetí ročník RealBeatu proto proběhne společně s desátým 
ročníkem Reggae Ethnic Session jako jeden velký festival. 
Díky tomuto propojení chceme využít předností obou akcí, 
abychom vám všem nabídli v rámci jednoho velkého fes-
tivalu to nejlepší v programu, zázemí i atmosféře celého 
víkendu. Festival bude i letos třídenní oslavou začátku 
prázdnin a můžete se těšit na mnohá překvapení. Konkrétní 
program budeme zveřejňovat postupně na našich interneto-
vých stránkách. Předprodej byl zahájen v síti TicketStream 
v pondělí 12. ledna a prvních 500 lístků je právě v prodeji 
za nejvýhodnější možnou cenu 300 Kč. Tato cena se bude 
během jara zvyšovat až na 650 Kč, které zaplatí návštěvník 
u brány festivalu. 

Těšíme se vás Beat promotion 
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Filmové okénko Hudební echa

Podivuhodný příběh Benjamina Buttona
(USA, 2008, 166 min)
Režie: David Fincher 
Hrají: Brad Pitt, Cate Blanchett
„Životu lze porozumět jen zpětně, ale musí se žít kupředu.“ 
Život Benjamina Buttona byl podivuhodný už od samého 
začátku. Když na konci 1. světové války našla mladá 
černoška na schodech tvora, ne nepodobnéhu miminu, 
neváhala a malého Benjamina se ujala. Doktor shledal, 
že podivné novorozeně je ve skutečnosti osmdesátiletý 
stařec. Zatímco všichni očekávali, že Benjamin bude stár-
nout dál, on mládl. Podivuhodný přiběh, na jehož cestě 
zažije podivuhodné věci a jehož celý život je propleten  
s kásnou Daisy. Příběh podivuhodný, plný krásných obrazů 
i skvělých masek, možná zbytečně dlouhý, ale i přesto  
stojí tento vizuální epos za vaše shlédnutí.

Mezi zdmi
(Francie, 2008, 128 min.)
Režie: Laurent Cantet
Hrají: François Bégaudeau 

Idealistický učitel na střední škole se snaží přesvědčit znu-
děné žáky z nepříliš dobrých rodin, aby vzali život do hrsti 
a využili vzdělání pro budoucí kariéru a slušný život. Ostré 
a vzpurné reakce některých žáků, které v českém kontextu 
vypadají hrozivě, jsou jen slabým odvarem konfliktů, které 
panují na školách na nejdrsnějších francouzských před-
městích. Vítězný snímek z letošního festivalu v Cannes 
je natočen podle autobiografického románu Francoise  
Bégaudeaua, který si také společně se skutečnými učiteli 
a žáky ve filmu zahrál.

Kdopak by se vlka bál?
(Česko, 2008, 90 min)
Režie: Maria Procházková
Hrají: Vlastimil Třešňák, Dorotka Dědková 
Šestiletá Terezka zbožňuje pohádku O červené Karkulce, 
má starostlivé rodiče, ve školce nejlepšího kamaráda 
Šimona a takhle by mohla žít šťastně až do smrti, kdy-
bychom se nepohybovali v realitě. Maminka a postupně 
všichni dospělí v jejím okolí se začínají chovat divně  
a jediný, kdo jí dokáže poradit, je kamarád Šimon. Ten má 
ve věci jasno. Maminku Terezce vyměnili mimozemšťané. 
Stačí jedno píchnutí vidličkou, rána, která se okamžitě  
zacelí, a důkaz bude na světě. Terezku tak čeká veliké 
dobrodružství. Ve snaze zachránit pravou maminku bude 
čelit mnohým nebezpečím a možná i hladovému vlkovi. 

Cesta na měsíc
(Belgie, 2008, 84 min)
Režie: Ben Stassen
Rok 1969: Kosmická raketa Apollo 11 startuje první misi na 
Měsíc. Na palubě ponese tři odvážné astronauty, jejichž 
kroky budou první na měsíčním povrchu… Pro tři muší  
kamarády je to příležitost splnit si svůj sen o obrovském 
dobrodružství… 3… 2… 1… START! Motory jsou zažeh-
nuty a na palubě Apolla 11, v helmách astronautů, jsou 
schovaní naši tři muší dobrodruhové. Kouzelný animovaný 
příběh tří malých much, které se stanou součástí prvního 
přistání na Měsíci. Napínavé, komediální i dojemné ves-
mírné dobrodružství pro všechny generace nabízí díky 3D 
technologii jedinečný trojrozměrný zážitek. 

Dopotučuje: Ian

Ethernal seekers 
Clarinet Factory, Lenka Dusilová, Beata Havelková
Label: Respekt, Vyšlo: září 2008

Lenka Dusilová ve svém novém projektu Ethernal Seekers 
prokázala nejen, že prostě umí, ale hlavně že má hlavu 
plnou nápadů a nezabředává v dávno slyšených věcech. 
Jazzově laděné album, podporované celým Clarinet fak-
tory, je plné dechů, vzdechů, lehkého vánku i přicházející 
bouře. Jako ozvěna se celým albem nesou hlasy Lenky 
Dusilové a jejího hosta – Beaty Havelkové. Doplňují se, 
přetahují, potírají, pronásledují, štengrují, jásají i zarpu-
tile mlčí. Zdá se, že na české hudební scéně se blýská 
na lepší časy.

Na tento projekt se můžete těšit letos, 
v rámci festivalu Lípa Musica.
Amanda Palmer – Who killeda Amanda Palmer
Label: Roadrunner Records, Vyšlo: září 2008

Ženštějši polovička bostonského punk-rockového dua 
The Dresden Dolls, Amanda, vypustila do hlubokých 
vod hudebního světa sólokapra. A né ledajakého,  
pořádného macka. Křehké písně z dob minulých, jako 
až rokokově laděné „What`s the use of wondering“,  
navozují, šeptané jejím nakřáplým hlasem, mírně operní 
atmosféru. Střídány s až drasticky dynamickýmy songy, 
pro Amandu typičtějšími, jako „Runs the family“ stojí roz-
hodně za vaši pozornost. A to nejen poslechovou, ale 
díky Amandiným skvělým kostýmům i vizuální, třeba na 
youtube...
www.whokilledamandapalmer.com
www.amandapalmer.net, www.dresdendolls.com

Ochre – Death Of An Aura 
Label: Benbecula, Vyšlo: červen 2008

Okrový milovník IDM z britských ostrovů smísil electro-
nické štávy s tragičností harfy, přilil táhlosti violoncella, 
špetku severského okultismu, hodně zasněnosti, klasič-
nosti i kapku jižanské jásavosti. Prolínající se tóny vytvá-
řejí snový koktejl, výpary malují obrázky dědy mráze po 
skle, otevírají okno do zahrady a nabádají k cestám...
 až  tam, kde leží lvi. 

www.ochremusic.com/
Doporučuje: Anna-Marie  Neduhová

Mezi řádky



koupelny, interiery a exteriery
Česká Lípa, Antonína Sovy 1777 – SLOVANKA

www.km-koupelny.cz

Stojí (za)to

Zapomenuté světlo z Okružní
Je sobotní ráno, svěží předjarní jitro, ideální čas na výlet. Obou-
vám si své vycházkové křusky a vyrážím. Mým dnešním cílem je 
Meltzerova malírna a vzorkovna vitráží v Okružní. 
Vycházím z hlavního náměstí Čeké Lípy, vezmu to zkratkou 
přes park a potom kolem staré železniční zastávky, jdu kousek 
po hlavní a pak sejdu na novou cyklostezku (Panská skála), 
po chvilce opouštím stezku a vydávám se poli kolem Šporky  
a dál přes Častolovice. Začíná se poměrně oteplovat, a tak se  
zastavím na osvěžující sklenku kofoly. Po malé přestávce pokra-
čuju až do Okrouhlé, kde konečně spatřím cíl své malé výpravy. 
Dosti zchátralá šestiboká věž, na které si dříve mistrři zkoušeli 
skvostné vitráže je dnes v dosti bídném stavu. Vitrážové okna 
jsou rozbitá, zbývají jen fragmenty těchto světelných hříček, 
podlaha do druhého patra je propadlá. I přes svůj pošramocený 
zevnějšek jest to však stavba pompézní. 
Pořizuju pár snímků a dopřeju si ještě malou chvilku rozjímání na 
tomto zvláštním místě, které na vás dýchne sakrální atmosférou, 
byť to byla původem pouze dílna, a vydávám se na poslední 
úsek cesty do Nového Boru, a autobusem zpět do České Lípy. 

Délka: 8 km, 
Čas putování: 3 hod.
Hodnocení: příjemný, nenáročný výlet
Stav památky: otřesný

Anna-Marie Neduhová

Fakta:
Meltzerova malírna a vzorkovna vitráží 
(Okrouhlá čp. 84)
Carl Meltzer založil v roce 1888 první dílnu pro  
výrobu chrámových oken v Čechách, pro kompletaci  
a hlavně jako vzorkovna vznikla v Okrouhlé čp. 84  
novogotická stavba, dílna v podobě 24 m vysoké šesti- 
boké kaple z pískovcových kvádrů, uvnitř upravená 
jako zimní zahrada s vodotryskem. Budovu firma 
vlastnila až do roku 1945. V 60. letech pak převzal 
budovu Crystalex a od té doby chátrá.
V Čechách ojedinělá technická památka je dnes 
ponechána svému osudu...

Sponzorem nového seriálu  jsou: km koupelny

Stojí (za)to
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Úvod do tématu
Stojí (za)to – náš nový seriál bude zaměřen na  
významné industriální a technické památky Libereckého 
kraje, na které je náš kraj opravdu velmi bohatý, ovšem 
pro nezasvěcené jsou zcela neznámou oblastí.
Bohužel většina těchto architektonických skvostů trpí, 
a místo aby se s nimi náš kraj pyšnil, nechává je v klidu 
chátrat. Ve světě se tyto ojedinělé, továrnicky vysloužilé 
stavby chrání a jsou samozřejmou součástí kulturního 
dědictví, nezřídka se uvnitř šetrně uzpůsobí nové éře  
a v jejich nevšedních protorách vznikají galerie a kon-
certní síně.
Chtěli bychom vás s těmito originálními stavbami 
nejen seznámit, ale také se vás vylákat na trochu  
netradiční výlety. A v skrytu duše doufáme, že by se 
nám mohlo  podařit zamezit jejich zbytečnému zmaru.

více: www.i-lipa.cz



Systém Ceresit MicroProtect: 
Je vysoce účinný proti plísním, nečistotám  
a vlhkosti. Každodenní používání koupelny   
a z toho vyplývající zvýšená vlhkost prostředí, 
vytváří příznivé podmínky pro tvorbu plísní. 
Nový systém Ceresit MicroProtect zejména 
díky použití spárovacích hmot Ceresit CE 40 
aquastatic a Ceresit CE 43 aquastatic chrání 
spáry před pronikáním vlhkosti a ve spojení se 
sanitárním silikonem Ceresit CS 25 poskytuje 
dlouhodobou ochranu proti tvorbě plísní. To 
znamená, že spáry zůstanou čisté a krásné na 
opravdu dlouhou dobu.

Více na : http://microprotect.ceresit.cz/

Efekt aquastatic 
způsobuje, že se kapky vody udržují 
ve formě perliček na povrchu spáry 
a nevsakují se do její struktury. Díky 
tomu jsou spáry voděodolné, chrá-
něné před znečištěním a zároveň 
je zajištěna stálost jejich barevných 
odstínů.

ProColor 
– unikátní receptura spárovacích 
hmot Ceresit garantující dlouhodo-
bou barevnou stálost spár, dokonce 
i ve vlhkém a dalšími vnějšími vlivy 
zatíženém prostředí.

koupelny, interiery a exteriery
Česká Lípa, Antonína Sovy 1777 – SLOVANKA

www.km-koupelny.cz

Mlýnská 34, Èeská Lípa, 487 825 189

www.realitycl.cz

TENTO SERVIS Z D A R M A

VÝKUPY NEMOVITOSTÍ    

HYPOTÉKY - ÚVÌRY    

ODHADY NEMOVITOSTÍ    

PRÁVNÍ SERVIS    

PRODEJ I S EXEKUCÍ

FINANÈNÍ PORADENSTVÍ

800 222 224
i n f o r m a c e   z d a r m a 

n e j r y c h l e j š í   p r o d e j   n a   è e s k o l i p s k u . . . 

aktuálnì ma našich stránkách

800 222 224

PØI PRODEJI NEMOVITOSTI 

ZÍSKÁTE ZÁJEZD
K MOØI ZDARMA!

DOMY - CHATY - CHALUPY

POZEMKY - PRO STAVBU 

www.realitycl.cz

BYTY VŠECH VELIKOSTÍ

dopøejte si zmìnu...

zaøídíme vše za vás...

jsme partnem BYTOVÉHO DRUŽSTVA Èeská Lípa

REALITY CL
 www.realitycl.cz

OSBD








