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8. ročník festivalu Lípa Musica zahajuje 19. září!

MM-Česká Lípa s.r.o
Dubice č.p. 27, Česká Lípa
tel. +420 487 522 531
fax:+420 487 522 531
Mobil: +420 775 684 299
e-mail: zajic@servismm.cz

��������� ���������
���������������������� ���
������������������� !
"�#$�������������� !
�����$����������%����&&
��'���$�(�)��*���+��''��(

MM Česká Lípa

VELKOOBCHOD BAREV, PODLAH A ZATEPLENÍ

Firma MM Česká Lípa Vás zve
do nově otevřeného studia.
Vzorkovna a prodejna s velkým
výběrem podlahových krytin,
fasádních a interiérových barev,
s možností barevného návrhu
fasád i Vašeho interiéru.
Dále nabízí prodej zateplovacích
systémů, kde můžete využít dotace
v programu zelená úsporám.
Navštivte nás v Dubici,
u konečné autobusu MHD,
nebo volejte 775 684 299.

OČNÍ OPTIKA
Moskevská 11
Česká Lípa
Tel.: 487 520 281
Mob.: 603 812 005

PLASTOVÉ ČOČKY
Začíná školní rok a je také důležité myslet na naše školáky, na jejich
ochranu očí před poraněním. Minerální čočky jsou sice velmi tvrdé, ale
současně i velmi křehké. Přinášejí riziko rozbití, může dojít k roztříštění
skla a následnému úrazu očí. Plastové čočky mají nízkou hmotnost,
neroztříští se, pohodlně se nosí a jsou bezpečné. Jsou proto vhodné
nejen pro děti, ale pro všechny, kteří žijí aktivním životním stylem.
Podrobnější informace dostanete v našem obchodě.
Oční optika
Moskevská 11, 470 01 Česká Lípa
tel. : 487 520 281, mob. : 603 812 005

Otvírací doba:
po - pá 9:00 - 17:00
so 9:00 - 11:30
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léto se nám pomalu chílí ke konci a na vrátka již pomalu klepe podzim.
Babí léto spřádá své něžné sítě a nenápadně nás po rozmarném létě
navrací k našim všedním činnostem. Ty starší žene do práce a těm mladším
povolí schovat se ještě na chvíli v jejich dětském školním světě. Listí zlátne
a vítr nese jeho šustivou píseň tiše krajem. Není to však jediná melodie,
která se nese naší krásnou domovinou. Stalo se již tradicí, že s příchodem
měsíce září přichází do našeho kraje prestižní hudební festival „Lípa
Musica“. V letošním roce tomu bude již po osmé. Poslední měsíce nás často
atakuje ve všech pádech skloňovaná světová ekonomická krize. Snad i díky
tomu si více než jindy uvědomujeme, kde jsou pravé hodnoty našich životů
a co má skutečný smysl. Pevně věříme, že naše úsilí o rozvíjení kulturní
úrovně města i celého regionu smysl má a nikdy mít nepřestane.
Letos se mohou posluchači těšit na zcela výjimečné zážitky – například si
po 50 letech budou moci v České Lípě vyslechnout koncert České filharmonie! Toť však zdaleka není vše, podrobnosti o programu festivalu a veškerém kulturním dění ve vašem okolí se můžete dočíst uvnitř tohoto čísla;
reporty a fotky z festivalu a nejen z něj naleznete vždy aktuálně na našem
webu. Přejeme Vám příjemný, kulturně bohatý podzim a snad společně
s hudbou na chvilku zapomeneme na morální bídu, která nás obklopuje.
vaše redakce

Iva Bittová

www.i-lipa.cz
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Nedaří se Vám zeštíhlet v problematických partiích?
Chcete se zbavit tuku v oblasti břicha, hýždí a stehen?
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Využijte možnosti ošetření jedinečným ultrazvukovým
přístrojem ULTRALIPOSYSTEM! Bez rizika, bolesti a operace.
Zdravotní středisko Špičák v České Lípě , tel. 774 449 921, www.centrumestetiky.cz
* jen za cenu SENSOL séra (300Kč)

Šéfredaktor:
Lenka Křivánková
lenka@prodeus.cz

Artdirector:
Anna-Marie Neduhová
anna@prodeus.cz

Korektury:
korektury@ilipa.cz

Inzerce:
inzerce@prodeus.cz
tel.: 487 523 931

Kontakt na redakci:
Agentura DEUS,
U Kartounky 670,
470 01 Česká Lípa

V září
k liposukci
omlazení obličeje
ZDARMA*

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

Magazín Lípa vychází v nákladu 22.800 ks. Je zdarma distribuován Českou poštou v České Lípě, v Novém Boru, Zákupech a okolí. Ročník 3, číslo 8
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Foto: Lenka Křivánková

Do Doks nejen za Máchou

Industriál

Krásné letní dny jsou jako stvořené pro putování za dalšími industriálními památkami. Zářící
sluníčko nás vylákalo ven a my nasedli na vlak
a vydali se vstříc kraji, kterému dal jméno velmi
oblíbený básník. Kolébali jsme se v rytmu kolejí
a za krátko už vystupovali na nádraží v Doksech.
Není zde naším cílem prohřátý písek Máchova
jezera, které je k radostnému smočení už nějakou dobu nevhodné, ale stavba pivovaru. Už
samotné nádraží stojí za povšimnutí. Budova
z roku 1867 možná již ztratila ledacos ze svého
kouzla, ale některé opravy jsou zkrátka nutné.
Zasníme se chvíli a alespoň trochu se vracíme
Budova pošty a morový sloup
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do dob největší slávy této trati, jejíž vedení ovlivnil Arnošt František Kristián z Valdštejna, a to hlavně kvůli obchodu se dřevem
a chmelem. Jakpak se asi cestujícím čekávalo ve valdštejnské hraběcí čekárně? Železnice
a její zastávky uchvacují nejen nás, a proto se i vy
můžete těšit na nový seriál jim věnovaný. Sledujte náš web! Už je ale čas putovat dál, a tak
ještě krátký pohled a jdeme vstříc městu, které
díky turistům ožije každé prázdniny. Procházíme kolem kina, ulicí dál až na náměstí. Dříve
zde proudily kolony aut, těm dobám je naštěstí již konec. Teď je náměstí klidné, a tak prohlížíme morový sloup, radnici a budovu pošty,
která dostala žlutý kabát, a pak už kolem kostela dolů k sádkám. Tam nás čeká milé překvapení, a sice stádečko muflonů. Tak trochu jsme
na ně připravení a tak z batohů vyndáme tvrdý
chleba a k jejich i naší radosti tu máme další krátkou zastávku. Svoji svačinu už nejsme
ochotni obětovat, tak vyrážíme kolem sochy
snad sv. Jana k našemu cíli. Budova pivovaru se
měnila dle požadavků majitelů, jednou na kavárnu a naposledy na pěstírnu žampionů. Její
okolí je uklizené a upravené, ale sama stavba
teď využití nemá. Máme jen málo historických

Doksy
Pivovar

Partnerem seriálu Industriál jsou:
Tkalcovna, barvírna a tiskárna
Josefa Siebera

informací, a tak nám nezbývá, než použít fantazii
k uvahám a alespoň trochu poskládat střípky těch
znalostí, co máme. Pořizujeme pár fotografií, ale Doksy se nám ještě opouštět nechce. Nohy nás zavedou
k Rybníčku, kde je zajímavá hráz; pak cestou necestou
až k lesům a zpět. Je zde velmi mnoho krásných míst
k vidění a k tak trochu romantickým procházkám.
Navečer nás k domovu odváží autobus a my víme,
že se sem určitě vrátíme. A to nejen kvůli Máchovi!

Lenka Křivánková
více foto a fakta na: www.i-lipa.cz
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Českolipský Underground 15
Pavel Šplíchal pak deset let na kytaru sáhl jen v soukromí.
Jak sám tvrdil, stavěl mezitím tři domy, mimo jiné i ten, ve
kterém jsme se sešli.
„Tady, co sedíš, seděl nedávno Matěj Rupert z Monkey
Bussines,“ pronesl například.
Nejvíc mě pobavil záchod. „Musím jít s tebou, nevím, jestli pochopíš systém splachování,“ nabídl se s pomocí. Aby
člověk spláchl, musel za prkýnko zasunout dřevěnou tyčku.
„To tady jednou byli chlapi z Prahy. Došli si na záchod
a pak jsem zjistil, že nazvali svou kapelu Jasná páka,“ objasnil mi Pavel Šplíchal něco málo z historie slavné skupiny
osmdesátých let.
K muzice se vrátil v roce 1979, když přišel z vojny Jiří
Pekárek. Sehnali k bicím Jana Malicha a sestavili kapelu
s názvem Projekt. Později se Jiří Pekárek vydal na profesionální dráhu a nahradil ho teprve sedmnáctiletý Petr
Neuberg. Hráli především po vinárnách, ale prý ne jako
vinárenská kapela. Vedoucí ve Sklípku ve Starých Splavech, kde vystupovali nejčastěji, o nich prohlásil: „Hrajete
to nejhorší, co jsem kdy slyšel, ale dokud bude chodit tolik
lidí, tak si dám klidně vatu do uší.“

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

Pavel Šplíchal

Prosíme pamětníky, pokud mají nějaké informace,
nechť se obrátí na naši redakci: inzerce@prodeus.cz
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První kapela v Přesticích r.1965

Osudy Pavla Šplíchala jsme opustili v roce 1969,
kdy se rozpadla skupina The Sound Makers.

„Šli jsme trochu do středního proudu. Už žádná divočina. Pekárek dělal na Suchého texty novou muziku,
občas jsem přinesl svá slova já,“ přiznal Pavel Šplíchal.
„S režimem jsme problémy neměli, prostě jsme nevystrkovali růžky.“ Přitom mi ale ukazoval fotky z té
doby, na kterých je Sváťa Karásek, Mejla Hlavsa či Ivan
Pešl z Primitives Group.
Asi po roce odešel z kapely Jan Malich (v současnosti
hraje profesionálně v Petr Novák revival). Projekt stačil pro českolipský rozhlas nahrát tři písničky.
V roce 1984 se dali dohromady s dalším zpívajícím
bubeníkem Aloisem Šafrem a ještě s Petrem Neubergem založili skupinu II. liga.
„Devět měsíců jsme cvičili a chystali si repertoár, jenže pak se Šafr opil v českolipském Bahnhofu, udělal si
transparent s nápisem Proč jste sestřelili jihokorejské
letadlo? – a dostal dva roky ve Valdicích. Zavřeli ho
po jediným koncertu. V Chotovicích.“
V projektu II. liga se pak vystřídalo několik dalších
muzikantů. Třeba Václav Jelínek, který zpíval místo
zavřeného Šafra, Petr Úža Zdeněk, který hrál i v Jazz
Q slavného jazzmana Martina Kratochvíla. Oporou
byl i bubeník a zpěvák Míla Louda Blahovec. Za nejkrásnější koncert považuje Pavel Šplíchal ten, který
se odehrál v Brništi. Vystupovali jako předkapela OK
Bandu. „Když jsme dohráli a nastoupil Kočandrle
s tou svou partou, lidi začali házet bahno a chtěli II.
ligu zpět. Pak jsme si už moc neužili. Měli jsme v pod-

Pavel Šplíchal - 2. část
statě tři repertoáry, ale úspěšnou vlastní tvorbou jsme
mohli táhnout celou tancovačku. Myslím, že mnohé se
mi skoro povedly,“ uzavírá rozhovor Pavel Šplíchal.
Úplně naposledy vystoupila II. liga prvního května
1990, kdy podpořila Občanské fórum nedlouho před
prvními svobodnými volbami.
Když jsem přijel do Doks za Pavlem Šplíchalem podruhé, čekala mě další překvapení. Kromě toho, že mi
nahrál na kazetu dvě desítky demosnímků, věnoval mi
i složku plnou dokumentů. Desítky textů z různých
období, ale také originály protokolů z přehrávek (…
vedoucí souboru předloží seznam 50 skladeb repertoáru s uvedením autorů textu a hudby; nejméně 70%
skladeb musí být ze socialistické tvorby; nejvýše 5%
může být zpíváno v jiném jazyce než mateřském …
soubor vystupuje v oblečení, které používá při veřejných produkcích, protože bude hodnocen i estetický
dojem). Kuriozitou je, že na jednom z dokumentů je
jako zástupce městského výboru Socialistického svazu
mládeže uveden Petr Skokan, pozdější starosta města
a hejtman Libereckého kraje.
Mládí, kam se chystáš odejít,
nestačil jsem ještě vůbec žít.
Všechny lásky, jejich těla
do dálky mi odletěla,
zůstal jsem tu zase jenom sám.
Pavel Šplíchal (1945)
kapelník a kytarista v kapelách
The Sound Makers, Projekt, II. liga.

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

Česká filharmonie

Česká filharmonie a Česká Lípa
(aneb čtyři zastavení bez partitury)

1928

Poprvé přijela Česká filharmonie do České Lípy v září
1928. Nikoliv náhodou v roce výročí republiky a v roce
založení české hudební školy ve městě. Byla to bezpochyby významná podpora hudebního a vůbec kulturního
života našich hraničářů a současně i demonstrace úrovně
našich symfoniků v tehdy národnostně složitém (spíše
německém) prostředí.
Česká filharmonie pod taktovkou Václava Talicha zahrála
skladby Brahmsovy, Wagnerovy a ovšem hlavně Smetanovy (Vltava) a Dvořákovy (Holoubek). Václav Talich
stál ve svých pětačtyřiceti letech, po téměř desetiletém
šéfování a dirigování ČF (od podzimu 1919), na vrcholu
svých životních a tvůrčích sil.
Koncert se konal v nejmodernějším a největším městském
sále biografu Olympia. (Po válce se změnil název na kino
Alfa, které pár let po listopadovém převratu 1989 skončilo svoji kulturní činnost na úkor jiných komerčních zájmů – mimochodem i opětovným návratem k původnímu
názvu hotelového komplexu Olympia.)

Václav Talich
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Rafael Kubelík

Karel Šejna

1948

Na druhý koncert České filharmonie si Česká Lípa musela
počkat dlouhých dvacet let. To je doba, kterou se měří
nejen život jedné lidské generace, ale v tomto případě
také čas střetu celých historických epoch – demokracie,
fašismu a komunismu. A je to také chvíle, kdy se na scéně objevuje významný iniciátor kontaktů a partner České
filharmonie – českolipská Vagónka Tatra, která uzavřela
exkluzivní patronát nad orchestrem, na jehož základě se
pak v padesátých letech uskutečnily další koncerty.
Avšak vraťme se do roku 1948 – zlomového a osudového
nejen pro orchestr. Česká filharmonie vystoupila 28. dubna pod taktovkou Rafaela Kubelíka v nově vybudované
tovární dvoraně a před tisícihlavým (!) publikem zahrála nejprve úvodní monumentální Sukův pochod V nový
život, poté Smetanův Vyšehrad a Dvořákovy Slovanské
tance.
Rafael Kubelík, historicky nejmladší šéf České filharmonie
(od r. 1942, kdy mu bylo 28 let), pak po českolipském
koncertu absolvoval poslední (v pořadí třetí) Pražské
jaro. Poté, v září 1948, tento nadějný dirigent, který musel ve válečných letech čelit tlaku nacistické a protektorátní totality, odešel před nastupujícím a sílícím tlakem
komunistické totality do exilu.
Vrátil se po dlouhých 42 letech po sametové revoluci a
přes své zdravotní problémy stanul v čele své milované
České filharmonie a ve fantastické atmosféře návratu svobody a demokracie společně provedli na Staroměstském
náměstí Smetanovu Mou vlast (na zahájení 45. Pražského jara 1990).
– přestávka –

v České Lípě
1954

Po Kubelíkově emigraci zaujal jeho místo dirigent Karel
Šejna, jehož vystřídal v roce 1950 Karel Ančerl, zralý umělec na prahu životní šedesátky (narodil se v roce založení
ČF 1896). Ančerl přivezl na jaře roku 1954 do České Lípy
orchestr k dalším dvěma koncertům (odpolednímu pro
mládež a večernímu pro širokou, nejen „tatrováckou“
veřejnost), které vyvrcholily Dvořákovou symfonií „Z Nového světa“.
Malým paradoxem je (dle úsloví o kovářově kobyle a
ševcově ženě), že ani já, jako přímý návštěvník tohoto
koncertu a ani můj přítel pan Vladimír Böser, syn poválečného zakladatele tradice těchto tatrováckých koncertů pana Pavla Bösera, sám také účastník koncertu pro
mládež (bylo mu tehdy asi 12 let), si nepamatujeme
přesné datum koncertu – snad jen, že to bylo ještě před
koncem školního roku. Pomoc jsme nenašli bohužel ani
v troskách podnikového archivu.

1959

Tentokrát pod Šejnovou taktovkou – a doposud také
naposledy – hrála Česká filharmonie v České Lípě (opět
v Tatrovce) 14. nebo 19. června 1959. Tentokrát velice
pomohl diář paní MUDr. M. Trantové, návštěvnice tohoto koncertu, v němž nalézáme i informaci o programu:
7. symfonie Ludwiga van Beethovena a opět Dvořákova
Novosvětská. Tím se uzavřela ona řada čtyř koncertů
našeho nejnárodnějšího a současně nejsvětovějšího orchestru (a současně čtyř mých zastavení).
Ta řada trvala méně než třicet let – zatímco ta časová
propast od poslední návštěvy České filharmonie v České
Lípě je již půlstoletá. S o to větším zadostiučiněním a
radostí jsem před rokem přijal zprávu o koncertu České
filharmonie (stvrzenou v této chvíli i vstupenkou, kterou
ochraňuji jako vzácnou relikvii) v babím létě letošního
roku, při zahájení již tradičního mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica.
Zdeněk Stehlík

sobota 19. září v 19 hodin

Česká filharmonie
Kulturní dům Crystal, Česká Lípa

Leoš Svárovský – dirigent
Zahajovací koncert festivalu

Bedřich Smetana

(1824–1884)
Má vlast (cyklus symfonických básní)
* Vyšehrad
* Vltava
* Šárka

Antonín Dvořák

(1841–1904)
Symfonie č. 8 G dur op. 88 B 163 „Anglická“
* Allegro con brio
* Adagio
* Allegretto grazioso
* Allegro ma non troppo
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Babí léto v Českolipském
sportovním středisku
Sportareál
VŠEDNÍ DNY
Dospělí
80,- / 1,5 hod.
100,- / 3 hod.
Děti do 110 cm
25,- / 1,5 hod.
35,- / 3 hod.
Rodinné vstupné (2 děti do 150 cm, 2 dospělí)
240,- / 1,5 hod.
260,- / 3 hod.
Zvýhodněné vstupné
(děti od 1-15 let, studenti, důchodci, ZTP a jejich doprovod)
60,- / 1,5 hod.
80,- / 3 hod.
Důchodci (bez atrakcí)
40,- / 1,5 hod.
60,- / 3 hod.
VÍKENDY A SVÁTKY
Dospělí
90,- / 1,5 hod.
110,- / 3 hod.
Děti do 110 cm
25,- / 1,5 hod.
35,- / 3 hod.
Rodinné vstupné (2 děti do 150 cm, 2 dospělí)
250,- / 1,5 hod.
270,- / 3 hod.
Zvýhodněné vstupné
(děti od 1-15 let, studenti, důchodci, ZTP a jejich doprovod)
70,- / 1,5 hod.
90,- / 3 hod.

19.10. - 20.11.2009

Vážení návštěvníci, v tomto termínu
vám nově nabízíme
slevu 15% na permanentky 15 + 3!!!
Po překročení uhrazené doby účtujeme každé osobě každých
15 min. 20,- Kč doplatek.
Vstup pouze v klasických plavkách, nikoliv v kraťasech, či šortkách!

SportCL_Boj.indd 2

9.9. - 10.9.2009 & 22.9. - 23.9.2009
HAPPY DAYS
Zaplaťte za 1,5 hod. a plavte 3 hod.!!!

26.9. - 28.9.2009

DEN ČESKÉ STÁTNOSTI

Využijte slevu 15% na bazénové vstupné v tomto prodlouženém víkendu
s oslavou Dne české státnosti.

1.10.2009
MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ

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

1.9. - 23.12.2009
AKCE PRO ORGANIZACE SDRUŽUJÍCÍ DĚTI A MLÁDEŽ
(zájmové, školní, sportovně-kulturní kluby, DD, DDM, …)
40,- Kč / 1,5 hod. / 1 osoba
Platí pro skupiny 10 a více dětí (do 15-ti let) + 1 pedagogický doprovod.

NOČNÍ PLAVÁNÍ PŘI SVÍČKÁCH
Každou středu a sobotu od 21:30 - 23:00 hod.
50,- Kč / 1,5 hod.

K zakoupené vstupence do bazénu obdržíte 1 aktuální výtisk denního tisku MF DNES,
nebo LIDOVÉ NOVINY (pouze omezené množství).
8/25/09 12:18:18 PM

Květen
2009
Září 2009

Kulturní přehled Českolipska

1. 9. Úterý
Libertin
9:00 - 18:00 Den otevřených dveří
Kino Crystal
17:30 Veřejní nepřátelé
20:00 Veřejní nepřátelé
Kino Nový Bor
17:30 Proroctví
20:00 Tulpan (ART)

2. 9. Středa
Kino Crystal
17:30 Veřejní nepřátelé
20:00 Veřejní nepřátelé
Kino Nový Bor
17:30 Proroctví
20:00 Proroctví

3. 9. Čtvrtek
KD Crystal
4. Aqua festival 2009
9:00 - 18:00 Vstup dospělí 90,- a děti 45,Památník K. H. Máchy v Doksech
XXIV. Řezbářské sympozium (3.9. - 5.9.)
Kino Crystal
15:30 Vzhůru do oblak
17:30 Vzhůru do oblak
20:00 Andělé a démoni
Kino Nový Bor
15:30 Vzhůru do oblak
17:30 Proroctví
20:00 Proroctví

4. 9. Pátek
KD Crystal
4. Aqua festival 2009
9:00 - 18:00 Vstup dospělí 90,- a děti 45,Vodní hrad Lipý
30 let Psích vojáků + Jablkoň
19:00 Vstup 200,Luxor
DJ Paolo + bubeník, DJ Lfayette
21:00 Vstup 50,Muzeum – Ekoporadna Orsej
Noc pro netopýry
Kino Crystal
15:30 Vzhůru do oblak
17:30 Vzhůru do oblak
20:00 Andělé a démoni
Nový Bor Náměstí Míru
19:00 koncert První nahoře, Škwor
Kino Nový Bor
15:30 Vzhůru do oblak
17:30 Veni, vidi, vici
20:00 Veni, vidi, vici

Soutěž s Kulturou Nový Bor o 5 lístků
na divadelní představení „Veřejné oko“, které
uvede 17. září divadlo v Novém Boru.
Kdo je autorem této hry?
Odpovědí posílejte nejpozději do 14. září
na e-mail: soutez@prodeus.cz

9. 9. Středa

5. 9. Sobota
KD Crystal
4. Aqua festival 2009
9:00 - 18:00 Vstup dospělí 90,- a děti 45,Luxor
DJ´S Réva, Hrusha, Carl Lope
21:00 Vstup 50,-

Kino Nový Bor
17:30 Ve jménu krále
20:00 Ve jménu krále

Kino Crystal
15:30 Vzhůru do oblak
17:30 Vzhůru do oblak
20:00 Líbáš jako bůh

10. 9. Čtvrtek
Kino Crystal
15:30 G. I. Joe
17:30 Piráti na vlnách
20:00 Hanebný parchanti

Nový Bor Náměstí Míru
10:00 – 21:00 bohatý program
Kino Nový Bor
15:30 Vzhůru do oblak
17:30 Veni, vidi, vici
20:00 Veni, vidi, vici

Kino Nový Bor
17:30 Piráti na vlnách
20:00 Piráti na vlnách

6. 9. Neděle
KD Crystal
4. Aqua festival 2009
9:00 - 18:00 Vstup dospělí 90,- a děti 45,Kino Crystal
15:30 Vzhůru do oblak
17:30 Vzhůru do oblak
20:00 Líbáš jako bůh

Kino Nový Bor
15:30 Vzhůru do oblak
17:30 Veni, vidi, vici
20:00 Veni, vidi, vici

Kino Crystal
15:30 G. I. Joe
17:30 Piráti na vlnách
20:00 Hanebný parchanti
Kino Nový Bor
17:30 Piráti na vlnách
20:00 Piráti na vlnách

12. 9. Sobota

7. 9. Pondělí

Hrad Lipý a Městská knihovna
12. 9. - 19. 9.
Dny kulturního dědictví

Kino Crystal
15:30 Vzhůru do oblak
17:30 Brüno
20:00 Valčík s Bašírem (FK)

Luxor
DJ´S Richie, Lady Jane
21:00 Vstup 100,-

Kino Nový Bor
17:30 Ve jménu krále
20:00 Ve jménu krále

Kino Crystal
15:30 G. I. Joe
17:30 G. I. Joe
20:00 Hanebný parchanti

8. 9. Úterý
KD Crystal
Všechnopartička, Karel Šíp a Josef A. Náhlovský
19:00 Uvádí M. Herzán, Vstup 220,Kino Crystal
15:30 Vzhůru do oblak
17:30 Brüno
20:00 Brüno

Kino Nový Bor
17:30 Piráti na vlnách
20:00 Piráti na vlnách

13. 9. Neděle

Kino Nový Bor
17:30 Ve jménu krále
20:00 Chlapec v pruhovaném pyžamu

Změna programu vyhrazena.
více na www.i-lipa.cz
KD Crystal: 487 523 127
Kino Crystal: 487 524 840
Jiráskovo divadlo: 487 523 127
Progres: klub.progres@seznam.cz
Luxor: 605 213 859

11. 9. Pátek
KD Crystal
Setkání s lidovkou, hraje V. Bretšnajdr
18:00 Vstup 40,Luxor
DJ´s Peeter & Vichi – 21:00 Vstup 50,-

Divadlo Nový Bor – Navrátilův sál
Setkání s lidovkou a evergreenem – Jiří Horák
14:00 Vstup 50,-

KONTAKTY:

Kino Crystal
15:30 Vzhůru do oblak
17:30 Brüno
20:00 Brüno

Kino Crystal
15:30 G. I. Joe
17:30 G. I. Joe
20:00 Hanebný parchanti
Kino Nový Bor
17:30 Piráti na vlnách
20:00 Piráti na vlnách

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

14. 9. Pondělí

19. 9. Sobota

Jiráskovo divadlo
Sklenka sherry (Divadelní klub)
19:30 Divadlo Na Jezerce Praha, Vstup 290,-

Knihovna
Drobné památky severních Čech
16:00 Přednáška

Kino Crystal
17:30 Pokoj v duši
20:00 Dobře placená procházka

Libertin
10:00 - 13:00 Kurz Flamenca
sál DDM Libertin, info a přihlášky
tel.: 602 416 626, flamenconb@email.cz

Kino Nový Bor
17:30 Admirál
20:00 Admirál

15. 9. Úterý
Knihovna
Stane se Ještěd památkou Unesco?
17:00 Přednáška
Kino Crystal
17:30 Zastav a nepřežiješ 2: Vysoké napětí
20:00 Pokoj v duši

Muzeum
16:00 Vernisáž výstavy První světová
Vísecká rychta v Kravařích
VII. Ročník kravařské paličkyády (19. 9. - 20. 9.)
Lipa Musica
KD Crystal
Zahajovací koncert festivalu Lípa Musica
19:00 – Česká filharmonie
Dirigent Leoš Svárovský
Vstup 790,- / 690,- / 590,nebo abonentní karty Kruhu přátel hudby

20. 9. Neděle
Libertin
13:00 - 15:00 Pohádkové putování Peklem
Start u restaurace Neptun v Dubici
Startovné 10 ,- / osoba
Kino Crystal
15:30 Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů
17:30 Jánošík: Pravdivá historie
20:00 Jánošík: Pravdivá historie
Kino Nový Bor
15:30 G-Force
17:30 Číslo 9
20:00 Číslo 9
KD Crystal
15:00 Škola kouzel
Divadlo kouzel Pavla Kožíška, Vstup 110,-

21. 9. Pondělí

Kino Nový Bor
17:30 Admirál
20:00 Ricky (ART)

KD Crystal
19:00 Čechomor
Vstup 250,-

16. 9. Středa

Kino Crystal
17:30 Jánošík: Pravdivá historie
20:00 Muž a jeho pes (FK)

Libertin
17:00 Informační schůzka ZÚ
„Turistický kroužek pro rodiče s dětmi“

Kino Nový Bor
17:30 Stáhni mě do pekla
20:00 Stáhni mě do pekla

Kino Crystal
17:30 Zasav a nepřežiješ 2: Vysoké napětí
20:00 Pokoj v duši

22. 9. Úterý

Kino Nový Bor
17:30 Admirál
20:00 Admirál

Lipa Musica
19:00 – Kostel sv. Kříže v Novém Oldřichově
„Kvítí mezi trny“
Tiburtina esemble – Barbora Sojková
Vstup 120,-

17. 9. Čtvrtek
Kino Crystal
15:30 Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů
17:30 Jánošík: Pravdivá historie
20:00 Jánošík: Pravdivá historie

19. 7. Neděle

Jiráskovo divadlo
19:30 Zdravý nemocný
Studio Dva Praha, vstup 290,-

Divadlo Nový Bor
Veřejné oko
19:00 Vstup 220,Kino Nový Bor
15:30 G-Force
17:30 Zažít Woodstock
20:00 Zažít Woodstock

18. 9. Pátek
Luxor
Koncert Jaksi Taksi + disco mix
21:00 Vstup 110,Kino Crystal
15:30 Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů
17:30 Jánošík: Pravdivá historie
20:00 Jánošík: Pravdivá historie
Kino Nový Bor
15:30 G-Force
17:30 Zažít Woodstock
20:00 Zažít Woodstock

Libertin
Den bez aut
Akce pořádaná ve spolupráci s Městem Česká
Lípa a Městskou policií

Soutěž o dvě vstupenky

na zahajovací koncert festivalu Lípa Musica.
Po kolika letech se vrací
Česká filharmonie do České Lípy?
Odpovědí posílejte na e-mail: soutez@prodeus.cz
nejpozději do 15. září.
Luxor
Video disco – DJ´s Šramus & Réva
21:00 Vstup 50,Kino Crystal
15:30 Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů
17:30 Jánošík: Pravdivá historie
20:00 Jánošík: Pravdivá historie
Kino Nový Bor
15:30 G-Force
17:30 Číslo 9
20:00 Číslo 9

Kino Crystal
17:30 Jánošík: Pravdivá historie
20:00 Únos vlaku 123
Kino Nový Bor
17:30 Stáhni mě do pekla
20:00 35 panáků rumu (FK)

Září 2009

Kulturní přehled Českolipska

Muzeum
16:30 Vernisáž výstavy
Obrazová kronika let 1989/90

26. 9. Sobota

30. 9. Středa

Luxor
DJ´s Funnie & Uwa
21:00 Vstup 50,-

Kino Crystal
17:30 Admirál
20:00 Admirál
Kino Nový Bor
17:30 Hranice ovládání
20:00 Hranice ovládání

Kino Crystal
15:30 G-Force
17:30 G-Force
20:00 Návrh

Kino Crystal
15:00 Jánošík: Pravdivá historie
17:30 Jánošík: Pravdivá historie
20:00 Únos vlaku 123

Divadlo Nový Bor – Navrátilův sál
19:00 J.I.P., Vstup 55,-

Divadlo Nový Bor – Navrátilův sál
Nestíháme (Hudební sklepy)
19:00 Vstup 90,-

Kino Nový Bor
17:30 Operace Dunaj
20:00 Operace Dunaj

Kino Nový Bor
17:30 Všude dobře, proč být doma
20:00 Všude dobře, proč být doma

24. 9. Čtvrtek
Knihovna – pobočka Špičák
9:30 Od Křemílka a Vochomůrky
Nové knížky do postýlky
Jiráskovo divadlo
19:30 Za tajemstvím planet 8
Milan Zigo – přednáška, Vstup 50,Kino Crystal
15:30 G-Force
17:30 Home
20:00 Návrh
Kino Nový Bor
17:30 Všude dobře, proč být doma
20:00 Všude dobře, proč být doma

25. 9. Pátek
Restaurce KD Crystal
19:00 Večer plný Evergreenu, Vstup 20,Luxor
21:00 DJ Réva – Discopříběh, Vstup 50,Kino Crystal
15:30 G-Force
17:30 G-Force
20:00 Návrh
Kino Nový Bor
17:30 Operace Dunaj
20:00 Operace Dunaj

26. 9. Sobota
Lipa Musica
19:00 – Kostel sv. Petra a Pavla v Prysku
Ars Antiqua, Paříž ve 13. století
Schola Gregoriana Pragensis
Vstup 120,Jiráskovo divadlo
15:00 Dlouhý, široký a bystrozraký
Mladá scéna Ústí nad Labem, Vstup 50,-

Divadlo Nový Bor
10:00 Králíci z klobouku, vstup 50,-

DDM LIBERTIN
Nabídka kroužků pro školní rok 2009 /2010

27. 9. Neděle
Kino Crystal
15:30 G-Force
17:30 G-Force
20:00 Návrh
Kino Nový Bor
17:30 Operace Dunaj
20:00 Operace Dunaj

28. 9. Pondělí
Lipa Musica
20:00 – Kostel sv. Vavřince – Jezvé
G. F. Händel: Vodní Hudba
Suita No. 3 – g moll HWV 350
G. Tartini: Koncert pro trubku D Dur
A. Vivaldi: Podzim
J. P. Rameau: Une suite imaginaire
Vstup 140,- / 100,Kino Crystal
17:30 Admirál
20:00 Ricky (FK)
Kino Nový Bor
17:30 Operace Dunaj
20:00 Operace Dunaj

29. 9. Úterý
Knihovna – čítárna T.G.M
17:00 Už dlouho nejel žádnej vlak
Ing. Zdeněk Šindlauer
Knihovna – pobočka Špičák
9:30 Cvičíme v každém věku
Kino Crystal
17:30 Admirál
20:00 Mary a Max
Kino Nový Bor
17:30 Hranice ovládání
20:00 Mary a Max (ART)

Budete se bavit nebo uvidíte!

www.i-lipa.cz

www.libertin.cz

23. 9. Středa
Libertin
10:00 Yamaha Class – hudební školička
www.yamahaskola.cz, Eva Klesová
tel:602 863 506, e-mail yamaha@o2active.cz

Mezi řádky

Filmové okénko

Malý princ – Antoine de Saint-Exupéry
Ilustroval Joann Sfar, Vydal Albatros 2009

Malého prince zná snad každý. Patří mezi nejpůsobivější knihy pro děti i pro dospělé, autor ji sám
ilustroval, ale přesto výtvarníky stále láká svoji obrovskou fantazií. Nakonec neodolal Joann Sfar,
známý francouzský autor komixů. Jeho zpracování
vzbudilo veliký zájem, vyšlo 66 let po prvním francouzském vydání Malého prince a letos získalo cenu
pro nejlepší dětský komix na festivalu ve Angouleme.
I když si možná myslíte, že tuto knihu znáte velmi
dobře, máte možnost ji poznat i z jiné perspektivy.
Potkat znovu tu křehkou postavu chlapce, jeho růži
a ochočenou lišku. Letce, který má už navždy
v srdci otázku, jestli se Malý princ dostal domů...
Projít si všechny vrstvy tohoto kouzelného
a možná i lehounce smutného příběhu.

Andělská počta – Zuzana Navarová
Vydal Host 2009

Písňové texty Zuzany Navarové, které napsala v letech
1998 - 2004, se krásně čtou. Vždy vás dokáží překvapit slovní hříčkou, lehkostí i hloubkou. Vnímání světa
s pokorou a nadhledem dokáže osvěžit, i když k němu
autorku jistě vedla bolavá cesta.
Soubor od vydavatelství Host doplňují rozhovory,
texty a fotografie. Je velmi milou vzpomínkou na tuto
vyjímečnou ženu.
Doporučuje: Ningue
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Operace Dunaj

Drama / Komedie
Polsko / Česko, 2009, 104 min
Operace Dunaj – to byl krycí název pro invazi vojsk
Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968.
Mezi polskými tanky, které vyrazily osvobodit souseda, údajně ohroženého kontrarevolucí, je i starý
tank „Beruška“. Ten vyjede z kasáren jako poslední,
beznadějně zabloudí a k ránu zkolabuje v pohraničním českém zapadákově. Místní obyvatelé neskrývají
odpor k okupantům. Když však obě strany zjistí, že se
staly obětí situace a že jsou schopny se lidsky dohodnout, začnou mezi aktéry vznikat nejrůznější vztahy
Je třeba opravit tank, pochlubit se českou knedlíkovou kuchyní a možná se i zamilovat...

Vzhůru do oblak

Animovaný / Akční / Dobrodružný / Komedie
USA, 2009, 96 min
Vzhůru do oblak je příběh o 78letém prodejci balónků Carlovi Fredricksenovi, který si konečně splní celoživotní sen o dobrodružstvích, když na svůj domek
přiváže tisíce balónků a odletí s ním do divočiny Jižní
Ameriky. Až příliš pozdě ale zjistí, že se k němu potají připojil i původce nejhorších nočních můr: nadšený osmiletý průzkumník divočiny jménem Russell.
Jejich společná pouť do ztraceného světa, v němž se
setkávají s všemožnými zvláštními, exotickými a překvapivými postavami, je plná humoru, emocí a obrovsky nápaditých příhod. Současně se jedná o výroční
desátý film studia Pixar.

Piráti na vlnách

Komedie / Drama / Hudební / Romantický
Velká Británie / Německo, 2009, 129 min
Rebelantsky drzá komedie o skupince excentrických
dýdžejů, s nimiž by každý rád prožil aspoň kousek
života. Posádku nejzábavnějšího plavidla v dějinách
poznáváme společně s teenagerem Carlem, kterého
po vyhození ze školy poslala svérázná matka na převýchovu k jeho kmotrovi Quentinovi, jenž pirátskému
rádiu šéfuje. Carla čeká drsná životní lekce, vedená
těmi nejlepšími pedagogy – americkým hudebním
fanatikem přezdívaným The Count, krutě zábavným
moderátorem Davem, playboyem na plný úvazek Gavinem a dalšími rozhlasáky, kteří jsou všechno, jen ne
normální. Miluje je celá Británie s výjimkou ministra
zodpovědného za rozhlasové vysílání. Ten je schopen
čehokoliv, jen aby tyhle kacíře umlčel. Rocková lavina
se ale zastavit nedá.

G-Force

Akční / Dobrodružný / Fantasy
USA, 2009
Tým trénovaných tajných agentů - morčat - plní misi
pro Americkou vládu. Speciálně trénovaná skupina
je poslaná, aby zastavila ďábelského milionáře, který
má v úmyslu převzít vládu nad světem pomocí svých
mechanizovaných monster, se ale zastavit nedá.

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

Letní Lípa Lákadla
Letní Lípa Lákadla

Mezinárodní hudební festival
19. září – 17. října 2009

ZAHAJOVACÍ KONCERT FESTIVALU
sobota 19. září v 19 hodin, kulturní dům Crystal, Česká Lípa
B. Smetana: Má vlast (Vltava, Vyšehrad, Šárka)
A. Dvořák: Symfonie č. 8 G dur „Anglická“ op. 88

Česká ﬁlharmonie
Leoš Svárovský – dirigent

úterý 22. září v 19 hodin, kostel sv. Kříže, Nový Oldřichov
„Flos inter spinas“ – „Kvítí mezi trny“
části oﬃcií ke světicím z pramenů kláštera sv. Jiří
a chrámu sv. Víta a Pražském hradě

Tiburtina ensemble

Barbora Sojková – umělecká vedoucí

sobota 26. září v 19 hodin, kostel sv. Petra a Pavla, Prysk
Ars antiqua, Paříž ve 13. století

Schola Gregoriana Pragensis

David Eben – umělecký vedoucí

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

Venti Diversi ensemble

Marek Zvolánek – trubka, Martin Petrák – umělecký vedoucí
Pod záštitou Mons. Mgr. Jana Baxanta, biskupa litoměřického, P. Angela Waldsteina, Wartenberg OSB
a doc. JUDr. Pavla Svobody, D.E.A., místopředsedy KDU-ČSL pořádá hudební agentura Trifolium a občanské sdružení Arbor.
Generální partner festivalu:

Oﬁciální partner festivalu:

Hlavní partner festivalu:

Mediální partner festivalu:

Festival podpořili:

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

Rozhovor: Milan Bárta
proč odešli. Nepřísluší mi to řešit, já zůstávám. Jsem v rámci
možností spokojený.
Jsi především učitel, ale také náruživý psavec. Na kontě máš
pěknou řádku učebnic a knih. Co tě přivedlo k psaní?
Touha. Psal jsem odmalička. Od jedenácti let si píši deník, pro
kamarády a sestru jsem psal romány, ve kterých jsme vystupovali. Už vím, že nemám moc nadání, ale prostě jsem se těmi
léty vypsal.

Milan Bárta – učitel, spisovatel, nezávislý novinář a cestovatel
Každý má v mládí nějaký vzor, sny… Jaké byly tvoje sny?
Chtěl jsi být vždy učitelem?
Nevzpomínám si, že bych měl nějaký konkrétní vzor. Učitelství
asi není tím pravým povoláním, po kterém malé děti touží, obzvlášť když na ně ve škole první roky číhají jen samé učitelky.
Pokud si dobře vzpomínám, dlouho jsem chtěl být kuchařem
na zaoceánské lodi. Vaření mě baví doteď, ale chtěl jsem hlavně
cestovat a na nějakého strojníka jsem nebyl dostatečně fyzicky
zdatný :o). Učitelem jsem chtěl být asi tak od šesté třídy, nedostal jsem se tedy k učení z nouze. Bavilo mě učit se se sestrou,
hrát si na učitele se sestřenkami a bratranci. Od šestnácti let
jsem vedl myslivecký kroužek.
Jak jsi spokojený se svým životem? Čím ses překvapil?
Nezklamal ses něčím?
Myslím si, že jsem dítě štěstěny. Spousta věcí, po kterých jsem
toužil, se mi splnila. Asi by mi, jako každému, bodlo více peněz, protože rád cestuji. Co se týče zklamání, tak jsem v určitém
směru asi trochu sobec a občas jsem zklamal své nejbližší, ale
rozvádět se mi to nechce.
Čím se dají podle tvého názoru zaujmout děti třetího tisíciletí?
Nadšením svého učitele. Stále reagují spontánně. Když se rozjedu, dají se strhnout. Také je dokážu otrávit, když zrovna nejsem ve formě. Nepřipadá mi, že by se něco extra měnilo.
Co bys změnil na českém školství?
Odměny. Nemyslím konkrétně na svou výplatu. Ale s více penězi by se do školství vrátilo pár lidí, kteří z něj utekli. Také by
se někteří nestávali učiteli jen z nedostatku jiných příležitostí.
Pokud je to narážka na neustálé reformy, tak ty se dějí všude.
Kvalita ve školství se špatně posuzuje, tak ji každou chvíli chce
nějaký úředník zvýšit.
Co si myslíš o odchodu pěti učitelů z gymnázia?
Zřejmě si myslí, že jdou za lepším. Asi by ses musela zeptat jich,
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Velmi populární jsou knihy, které jsi psal s Barborou Koudelkovou. Jak jste se potkali a jaký je její osud teď?
Dostal jsem na ni tip od nakladatele Rafťáků, dohodli jsme se
na spolupráci a pak už šlo všechno tak trochu samo. První díl
měl úspěch, prodalo se ho zatím asi 14 tisíc výtisků, logicky přišel díl druhý. Není to žádná velká literatura, ale jsou to peníze
do rodinného rozpočtu. Navíc mě to opravdu neskutečně baví.
Barbora pokračuje dál ve svém divokém životě. Její nový partner je momentálně ve vězení a ona vychovává tři až pět dětí,
podle situace. Její život vydá určitě i na třetí pokračování :o).
Věnuješ se i novinařině, jsi teď hlavní postavou i-novin. Čekají
nás v i-novinách nějaké změny?
Momentálně nevím, jaké má majitel i-novin další plány, jsem
trochu v nejistotě. Snažím se je udržet v chodu, než se vše
vyjasní. Je možné, že skončím, anebo naopak dostanu nový
impulz. Nebojím se ani jednoho.
Jak vznikla myšlenka udělat seriál Českolipský underground?
Nápad je Rudy Živce, aspoň ten mi ho přednesl. Měl asi jinou
představu, ale on underground, jak si ho představoval, v Lípě
prostě neexistoval.
Je to vlastně underground? Není to jen soubor českolipských
kapel?
Není to underground, více by se asi hodil pojem bigbít, ale už
to tak asi necháme. Neřekl bych soubor kapel. Nejdu po kapelách, ale po jednotlivých lidech. Nezajímá mě jen hudba, spíše
osudy. Skvělé je, že jednotliví muzikanti jsou vlastně v Lípě
a okolí doma po několik generací. Většina mých zdejších přátel
jsou náplavy jako já. Je zajímavé poslouchat, jak to zde žilo
před započetím těžby uranu.
Nemáš v plánu jiný seriál?
Láká mě udělat něco o tom, jak se žije cizincům v České Lípě.
Jsou mezi námi Mongolové, Vietnamci, Američané, Portugalci,
Cikáni, Slováci, Maďaři, Ukrajinci. Chtěl bych vědět více o jejich domovině i o jejich pocitech ze života v Lípě. Uvidíme…
Udělal jsi spoustu rozhovorů, která osobnost tě nejvíce
zaujala?
Zaujali mě určitě všichni. Asi nejvíce jsem nadšený právě z muzikantů. Příjemný pocit jsem měl z lyžaře Tomáše Krause, do
zákulisí sněmovny mě několikrát uvedl Juraj Raninec, mým
idolem je páter Angelus Waldstein. Dokáže mě opravdu nadchnout i bezdomovec. Fakt nedokážu někoho konkrétního
vyzdvihnout nad ostatní.

Report: Iva Bittová
Nezabýváš se jen lehkými tématy. Jak se vyvíjí kauza odsunu
Němců? Stáváš se kvůli ní terčem nadávek a výhrůžek, jak se
s nimi vyrovnáváš?
Vyhnání Němců ale nebylo a není mé téma. Nabídl jsem jen
prostor panu Tichému a posléze panu Doškářovi. Ti dva se nesnášejí, ale zatímco pan Tichý se ke mně chová korektně, pan
Doškář proti mně rozpoutal kampaň. Je jasné, s kým teď lidsky
sympatizuji. Rozlaďuje mě to, ale moc to neřeším. Anonymy
prostě mažu. Už teď se těším na podzimní konferenci, že se
o celé problematice dozvím více. Ale dějepis není chemie. Není
to exaktní věda, pravda v ní prostě neexistuje. Můžeme se jen
více dozvědět a na základě informací si udělat svůj názor.
Nejsi místní rodák, co tě zaválo do zdejšího kraje?
Láska, jak to bývá. Ke kraji i budoucí manželce :o). Na začátku
devadesátých let jsme měli větší šanci bydlet tady než v mém
rodném Polabí. Nikdy jsem toho nelitoval. Miluju Českolipsko. Je jen jedno město, kde se mi ještě tak líbí, a to jsou
nedaleké Litoměřice.

Hodně cestuješ. Zažil jsi na svých toulkách nějaké pravé dobrodružství?
Mám bujnou fantazii, udělám si dobrodružství i z cesty stopem do Mladé Boleslavi. Třeba jsem si stopnul chlápka v kradeném autě. Když nás zastavila hlídka, neměl ani občanku,
natož řidičák. Velkým dobrodružstvím byl třeba přechod
Fagaraše, který jsme před lety uskutečnili s manželkou. Když
počtvrté udeří blesk do místa, kterým potřebujete projít, přemýšlíte pak o dalším životě jinak. A to jsem letos ukázal Fagaraš i svým 45 studentům.
Bereš s sebou i syny?
Když to finance dovolí, tak ano. Nedávno jsme počítali, že ve
věku, kdy já byl jednou ve východním Německu na táboře, oni
už navštívili více než 20 států.
Kam se chystáš letos?
Nevím, kdy ten článek vyjde, ale za pár dnů se po týdnu
v Čechách vracím na Balkán. Těším se do Kosova, Albánie
a Makedonie.
Tak šťástnou cestu a děkuji za rozhovor.
Anna-Marie Neduhová

Iva Bittová

aneb „Co jsme videli a slyšeli.. “
Všichni, kdo měli tu čest „být při tom“, když Iva Bittová rozezněla páteční večer na nádvoří Vodního hradu Lipý svým dokonale
naladěným hlasem, houslemi i indickým hudebním nástrojem,
měli tu možnost vidět křehkou, chvílemi až mystickou osobu
a slyšet její úžasný hlas v nesčetných hudebních variacích.
„Obdarovala“ diváky vším, co k ní poslední dobou neodmyslitelně patří, a to od klasických moravských písniček, po vlastní
nastudování Skácelovy ukolébavky, nostalgické balady Johna
Lenona, ukázek z hudby a písní kanadského filmu o holocaustu,
rokování hrdliček i závěrečné přídavkové písničky „na objednávku“ z již legendárního muzikálu Balada pro banditu, kde si
zahrála titulní roli Eržiky, a kterou rozezpívala spokojené českolipské publikum.

Myslím, že pohodu letního večera si nově otevřeným, svíčkami
lemovaným vstupem z nádvoří hradu odnášeli nejen návštěvníci, ale nakonec i samotná Iva Bittová, která pro své „hraní si“
s tóny improvizovaně využila
i vstup do sklepních prostor hradu, kde ji nečekaně probuzená
spící ozvěna ještě navíc ozdobila již tak dokonalé představení.
Berme tedy díky tomuto úspěšnému a bohatě navštívenému
hudebnímu prologu letošní ročník festivalu Lípa Musica za zahájený a věřme, že i jeho další připravované koncerty naplní
očekávání posluchačů právě tak, jako tento netradiční a spontánní večer v režii jedné ženy a jejích tisíců podob.

Marta Knauerová
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Město Česká Lípa Vás zve na akce pořádané v rámci letošních

Dnů evropského kulturního dědictví (EHD 2009)
Zahájení dne 12. 9. sobota na vodním hradu Lipý

Otevření památek:
kostel sv. Kříže, vojenský kryt – nepřístupné památky
otevřeny pouze 12.9. od 10:00 do 16:00 hod
Areál bývalého Augustiánského kláštera, Vlastivědné museum a galerie, hrad Lipý, Červený zámeček (u vodního hradu)
otevřeny v běžné provozní době

Výstavy:
„Proměny ulic České Lípy“ – jedinečné záběry různých míst ve třech časových úsecích:
historická z let 1919 - 1930, nedávná historie roku 1988, novodobé z roku 2008.
Jednotlivá místa byla na fotografii zachycena ve třech údobích ze stejného úhlu a osvitu.
– Vodní hrad Lipý
„Drobné sakrální památky Českolipska opět nabývají významu“
„Technická díla Českolipska“

– Městská knihovna

Přednášky a divadelní představení
12. 9. sobota
16:00 zahájení EHD
16:15 „Proměny ulic města Česká Lípa“
z dokumentace výstavy vlastivědného muzea.
Přednese Mgr. Ladislav Smejkal, srovnávací snímky promítne Jiří Kratochvíl.
17:00 „Památka měřená časem – hrad Lipý“
Přednese kastelán vodního hradu Petr Nárovec.
18:00 „
 Unikátně dochovaný středověký krov kostela sv. Kříže – výlet proti

proudu času“

Přednese Mgr. Michal Panáček.

19:00 V
 ystoupení divadla Kvelb – představení s názvem Otesánek
– Vodní hrad Lipý

15. 9. úterý
16:00 " Stane se Ještěd památkou UNESCO?"
Přednese Mgr. Jiří Křížek, odborný pracovník Národního památkového ústavu,
územního pracoviště v Liberci. – Městská knihovna

Ukončení dne 19. 9. sobota
16:00 „
 Drobné památky severních Čech"
Beseda s členy Občanského sdružení drobné památky Severních Čech
– Městská knihovna

Co te nezabije,
to te posílí
Co tě nezabije, to tě posílí zní jedno přísloví, ale není vždy
možné mu věřit. Jsou zkušenosti, které nejenže neposílí a nepoučí, ale nechávají své neblahé stopy dlouhá léta. A tak je to
i v oblasti hospodaření s penězi. Určitě není dobré nechat se
ovládnout mamonem a žít jen pro peníze, ale opačný postup,
a to zejména lehkomyslný přístup k penězům, se také nevyplácí. Čím dál častěji přicházejí do naší realitní kanceláře lidé
s prodejem bytu nebo domu v exekučním řízení. Někdy jsou
to částky tak vysoké, že přesáhnou reálnou hodnotu nemovitosti, jindy se jedná o prkotinu, třeba nezaplacená pokuta za
rychlou jízdu. Znám „borce“, kterému se tato „ozdoba“ listu
vlastnictví objevila poté, co „ušetřil na jízdném v autobusu“
a revizora pak poslal do háje zeleného, nebo snad ještě dál.
Problémy které nastaly, nebyly až tak složité, jako drahé. Ta
projížďka autobusem na černo se počítala v desetitisících. Někdy nastanou nepříznivé okolnosti bez viny své oběti, například drobná pohledávka za dodávku elektřiny, která nebyla
uhrazena, neboť dlužník se odstěhoval a nevěděl o upomínkách zasílaných na adresu bytu prodaného už před rokem
a úhrada se blížila k deseti tisícům, tedy přibližně 20x tolik,
co činil dluh. O následcích rozvodů manželství by se daly psát
romány a nebylo by to veselé čtení. Mají-li rozvádějící se manželé spolu nemovitost, je spíše zázrak, když se shodnou na
řešení jak s ní naložit. Byla-li společná nemovitost pořízena
na hypotéku a vázne na ní zástava, je situace ještě složitější. Někdy nejsou strany schopny se spolu dohodnout ani za
několik let a celou tu dobu se mají platit splátky, tedy, mají
se platit! Když je nikdo neplatí, může situace dojít až k neblahému konci zvanému exekuční řízení. Znám případ, kdy ani
v tento okamžik nevychladla horká hlava a pochopení přišlo
až po vykonané dražbě. Nemovitost měla jiného vlastníka a
dlužník se musel vystěhovat.

Inzerce

Většina našich klientů ale reaguje již v okamžiku vydání
„Rozhodnutí o exekuci“, nebo zápisu na list vlastnictví. Ani
tato situace není ideální a její řešení vyžaduje individuální
postup, tedy pro každý případ originální řešení. Žádná šablona z internetu stažená neexistuje. Takže, když už se stane
to, co je popsáno výše a problém je na světě, nečekejte, že
se vyřeší sám. Zbytečné odkládání znamená finanční ztráty
– Vaše finanční ztráty. Naše realitní kancelář se dlouhodobě
zabývá touto problematikou a může Vám být nápomocna.
A věřte, že bez zkušeností s exekucemi byjste se rádi obešli.
Za realitní kancelář CIREA Česká Lípa
C í s a ř Miloslav

KURZY TANCE A CVIČENÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
OD ZÁŘÍ 2009

TANEČNÍ PŘÍPRAVKA, STREET DANCE,
LATINSKOAMERICKÉ TANCE, FITBALL …
Dlouhá 2568, sídliště Špičák, Česká lípa
Info: www.enlivencentre.cz, tel: 602 493 660
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