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Milí čtenáři,
pomalu se mezi nás vplížil adventní čas, přízemními mrazíky
proniká jemná vůně vanilky, skořice i kardamonu, ktreré si
nejlépe vychutnáme na některém z tradičních vánočních
trhů.
Venku je sice zima, ale pořádný kořeněný svařák
vás
proti
lezavému
počasí
spolehlivě
ochrání.
V klidu si zakorzujeme mezi stánky plnými kouzelného zboží,
případně přikoupíme ještě nějaký ten dárek pro radost
a mezi tím se s chutí zaposloucháme do jemných ozvěn koled,
či zhlédneme některé z připravených vánočních představení.
Tento měsíc nás čeká opravdu řada mimořádných
kulturních událostí. Proto jsme pro vás připravili malý speciální přehled všech vánočních akcí ve vašem okolí, aby vám nic
z té nádhery neuniklo.
Přejeme vám krásné Vánoční svátky, plné pohody, nechť je
prožijete v klidu a nenecháte se znechutit nákupní propagandou, ale raději si je užijete se svými nejmilejšími u svátečního
štědrovečerního stolu. A do nového roku vám všem hodně
štěstí a zdraví a také plno zábavy nejen s naší Lípou!
Vaše redakce

Filmy, hudba 13

Soutěž s Jiráskovým divadlem o čtyři lístky na představení
Romeo a Julie v Jiráskově divadle 11. prosince.
Merkucio byl Romeův...? a) bratr b) bratranec c) přítel

FARNÍ CHARITA ČESKÁ LÍPA

pořádá
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
SOBOTA 3. LEDNA 2009
OD 18.00 HODIN
V BAZILICE VŠECH SVATÝCH V ČESKÉ LÍPĚ
ÚČINKUJE:

Carmen Bornos de Gazltold
„Modlitby z Archy“

FILIPOVSKÝ CHRÁMOVÝ SBOR
POD VEDENÍM MARTINY BOGAROVÉ
PROGRAM:
Luboš Fišer: Vánoční kantáta
Soubor vánočních písní a koled,
navazujících na sebe a zvěstujících
zrození Ježíše Krista
Na varhany hraje: Jiří Chlum
Vstup volný

© Anna-Marie Neduhová

Odpovědi zasílejte nejpozději do 5.12. do 15.00 hod.
na e-mail: soutez@prodeus.cz
Nezapomeňte prosím ke své odpovědi uvést své jméno a adresu.
Omlouváme se za chybné uvedení partnera minulé soutěže,
kterým byl Kulturní dům CRYSTAL.

Recitace: Iva Honsnejmanová, Marta Knauerová, Martin Prokeš
Hudba: dětský pěvecký sbor pod vedením Štěpána Přenosila
10.12. od 18.30 hod v kostele sv. Magdaleny v České Lípě
11.12. od 18 hod v kapličce v Žizníkově
25.12. od 11 hod v bazilice Všech svatých v České Lípě

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 22.800 ks.
Je zdarma distribuován Českou poštou
v České Lípě, v Novém Boru a okolí.
Ročník 2, číslo 12.
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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Rozhovor s Martinem Prokešem
S ředitelem festivalu Lípa Musica
Martinem Prokešem si povídala
Lenka Křivánková
Je prosinec, závěr roku a za Tebou velký kus práce.
Těšíš se na Vánoce?
Vánoce se pro mne staly tím nejhezčím svátkem.
Teším se na to, že je společně v rodinném kruhu prožijeme
s našimi dceruškami, které jsou právě ve věku, kdy se prostřednictvím dětských prožitků naplňuje kouzlo Vánoc.
Festival v letošním roce byl opravdu výjimečný,
Byl pro tebe něčím zlomový? Čím?
Asi největší změna nastala mým odchodem z postu ředitele
příspěvkové organizace KD Crystal. Odešel jsem právě
proto, abych se mohl festivalu věnovat naplno. Letošní rok je
podle mého názoru mostem k posunutí festivalu do přední linie
českých festivalů, a to jak v programovém složení, tak v organizační struktuře.
Je vůbec ještě kam stoupat, co se týká dramaturgie,
výběru interpretů? Máš vizi, kam půjde festival
v horizontu příštích 5 - 10ti let?
Jistě je kam stoupat a co zlepšovat. Z tohoto hlediska si troufám
říct, že ještě dlouho bude. Rybník s českými hudebníky je sice
malý, zato díky mezinárodnímu rozměru má festival obrovské
možnosti, koho oslovit. Vize festivalu je jasná. Stabilizovat
Lípu Musicu mezi nejzajímavější hudební podniky v zemi
a zároveň pevně zakořenit v mysli kulturní obce, že Lípa Musica
je festivalem České Lípy a Libereckého kraje, tak jako je např.
Pražské Jaro či Smetanova Litomyšl bezpodmínečně spojena
s místy svého zrodu a působení.
Co se chystá na příští rok?
To je zatím tajné :-) ale prozradím, čím festival zahájí. Zahájíme
koncertem České filharmonie, která přednese osmou symfonii G dur “Anglickou” Antonína Dvořáka a tři části /Vltava,
Vyšehrad, Šárka/ ze symfonické básně “Má vlast” od Bedřicha
Smetany.
Filharmonie...co vlastně tohle znamená pro Českou Lípu?
Česká filharmonie je tím nejvyšším uměleckým kreditem mezi
orchestry nejen u nás, ale i v zahraničí. Každý festival, který
získá Českou filharmonii, si tak zajišťuje obrovskou pozornost.
V České republice se totu výsadou mohou pyšnit pouze
festivaly v Praze a poté Smetanova Litomyšl a občas Brno.
Pro Českou Lípu a následně Lípu Musicu je to tedy to
nejvyšší vyznamenání, že management České filharmonie
přijal po dvou letech naši opětovnou pozvánku. Česká
filharmonie bude v České Lípě z hlediska historie po třetí,
poprvé však svobodně. Filharmonie navštívila Českou Lípu
v historii na příkaz Ústředního výboru KSČM celkem dvakrát,
a to v roce 1948 a 1968. Koncerty se uskutečnily v bývalém
prostoru hal Vagonky, dnešního Bombardieru. Rok 2009 bude
tedy i z tohoto pohledu výjimečný tím, že to bude poprvé, co
přijede do České Lípy svobodně po 41 letech.
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Je program na příští rok už kompletní?
Ano, program je definitivně nasmlouvaný. Nyní se tedy
znovu rozjede pomyslné kolo příprav na v pořadí již osmý
ročník festivalu.
Proč myslíš, že by měl člověk, který vážnou hudbu
neposlouchá, neorientuje se v ní, navštívit festival
v příštím roce?
Myslím, že těch proč je víc. Jedním z hlavních důvodů je
ten, že přivážíme skutečné lahůdky, a to nejen z oblasti tzv.
vážné hudby. Návštěvníci se mohou těšit na dva alternativní
večery, na pořad pro děti, na duchovní hudbu, jazz, šanson,
ale i na velké orchestrální večery, pěvecké recitály či komorní
koncerty. I v příštím roce to budou kromě českých interpretů
umělci z Japonska, Německa, Rakouska, Slovenska, Itálie
ad. Přál bych si, aby si každý z posluchačů nalezl alespoň
jeden večer, který navštíví. V rámci festivalu se neobjeví
pouze hudební pořady, ale i výstava a přednáška.
Kdo vlastně festival pořádá a spolupořádá?
Festival jsem do tohoto ročníku pořádal se svou hudební agenturou Trifolium společně s občanským sdružením
Arbor, které vzniklo na podporu duchovní kultury v regionu.
Celkem 53% lidí, kteří se zúčastnili ankety na
i-novinách, je hrdých na to, že festival Lipa Musica je
v České Lípě, v letošním roce však ani jeden z koncertů
nebyl v KD Crystal ani v Jiráskově divadle, proč?

z Crystalu odejít, protože jsem chtěl svou energii věnovat
i dalším aktivitám, kterým přikládám ve svém životě důležitost. Takže nelituji svého rozhodnutí, ale někdy si vzpomenu,
bylo to hezké i náročné zároveň.
Ještě k místům konání festivalu...
Máš nějaké ohlasy z obcí, kde se konaly koncerty?
Jistě, ty ohlasy jsou pro nás motorem do další práce. Všude, kde měl možnost festival zaznít, jsme se setkali s obrovským zájmem a ohlasem publika. Jsem přesvědčen, že
právě toto je jedno z poslání festivalu. Hudebně obohatit i
zdánlivě malá místa našeho krásného kraje.
Myslím, že mnozí se dostali díky koncertům na místa,
kam běžně nemohou nebo nejdou...
Je to tak, někteří přijeli jen ze zájmu navštívit daný
kostelíček či obec, a když se navíc povedlo počasí byl
zážitek zpečetěn.
Co se týká míst konání koncertů v příštím roce,
jaká bude dramaturgie?
Srdce festivalu zůstane i nadále v České Lípě, zde bude
uskutečněno asi 9 projektů. Příští rok se dotkneme tématu, které je pro náš kraj více než příznačné – a to odsunu
Sudetských němců a problematice zpřetrhání kulturních
kořenů v regionu. K České Lípě se dále přiřadí Nový Bor, Zahrádky, Jezvé, Kravaře, Nový Oldřichov, Jablonné v Podještědí, Jablonec nad Nisou a nově Doksy, Horní Libchava,
Terezín a Prysk.
To je hezké procento, které nás jistě těší a zavazuje zároveň.
To, že některé z koncertů festivalu nezůstaly v Crystalu
či Jiráskově divadle má několik pohledů. Jedním z nich je
daná kapacita a kvalita daných prostor, která se pro jisté
projekty prostě neslučovala s naší představou, je zde ale
i fakt, že jsme dané projekty po dlouhém zvažování přenesli
do Nového Boru, kde nás přijali paradoxně přátelštěji než
doma v České Lípě.
Hurvínek byl v divadle v Novém Boru...
mimochodem byl jsi na Hurvínkovi s rodinou ?
Ano, Hurvínek je zrovna jeden z těch zmiňovaných projektů. Dvě českolipské školy a školky zaplnily dopolední představení a děti s rodiči a prarodiči z celého regionu vyprodali odpolední. Bylo nádherné sledovat spontánní projevy
radosti a dětskou bezprostřednost, o kterou člověk v dospělosti přijde. Naše dvě dcerušky jsme o ten zážitek nemohli
připravit... byly nadšené. Hurvínkovu cestu do Tramtárie
zhlédlo 800 diváků.
Není Ti teď zpětně líto, že jsi opustil ředitelování
KD Crystal?
Samozřejmě, že se mi někdy stýská. Pět let v lidském životě
znamená mnoho. Nám se navíc podařilo vybudovat dobrý
pracovní tým, který měl pevné základy a měl chuť do skutečně
tvořivé práce. Myslím, že důkazem se stala programová
nabídka a fakt, že lidé začali kultuře opět důvěřovat a že
se za námi začali vracet. Nicméně, bylo to mé rozhodnutí

V Českých Budějovicích staví pan architekt Kaplický
novou koncertní halu, máš nějakou vizi ohledně
prostor v České Lípě?
Mým snem je mít je mít v České Lípě koncertní sál.
Sny se někdy plní.
Jaké CD máš teď v přehrávači v autě? :-)
Zasekla se mi v přehrávači jistá deska, která nechce jít za
žádnou cenu ven, a tak poslouchám pouze rádio.
Celý Tvůj život je spojen s hudbou, poslechneš si něco
“jen tak”, pro radost?
Zůstal mi dar, že každou hudbu, kterou si pustím, dokážu
vnímat a prožívat s radostí a za to jsem opravdu vděčný.
Máš dvě krásné dcerky, jaký mají doma “hit”? :-)
Když se zamiluje kůň, Dělání, Statistika...
Na závěr mám otázku: je něco, co bys teď rád změnil?
:-) nejvíc bych zapracoval na mezilidských vztazích. Tam
si myslím, že máme obecně vůči sami sobě velké dluhy.
Pokud budou lidé ochotni řešit své problémy dialogem
máme šanci něco změnit. Přál bych si, aby měli k sobě lidé
blíž, než je v dnešní době obvyklé. Nastávající doba adventu
je pro to dobou nejvhodnější. Tak se o to pokusme.
Děkuji.
Já též.
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Ceskolipský Underground 8 –

Václav Vinš
„Potkali se dva muzikanti a nedrbali třetího.“
Starým muzikantským vtipem uvádím pokračování seriálu
o slavných postavách českolipského bigbítu. Muzikanti jsou
opravdu zvláštní sorta lidí. Výjimeční nadáním, výjimeční ješitností a samolibostí, výjimeční touhou užít si život naplno.
Václav Vinš řečená slova bezezbytku naplňuje, možná ještě
o vous překonává. Škoda, že se těžko reprodukuje druhý vtip,
který mi během našeho odpoledního setkání vyprávěl. Je fonetický, ale i jeho začátek dokáže přiblížit další Vinšovu přednost:
schopnost dělat si srandu sám ze sebe.
„Muzikant, nejlépe český konzervatorista, vyhraje v americké
národní loterii 150 milionů dolarů. Přemýšlí, co s tím bude dělat.
Pak se rozhodne splnit si své největší životní přání. Najme si
letadla, autobusy, kamiony a sveze do Grand Canyonu 150 000
trombonistů z celého světa …“
Scházíme se opět v Luxoru, přestože Václav Vinš prohlašuje,
že zde hrál v životě jen jednou. Je starší než můj otec, ale čiší
z něj životní energie jako z třicátníka. Rozhodně nevypadá
na to, že by ho trápilo, v kolika se má chodit do důchodu.
Už z telefonátu vím, že má šestnáctiletého syna a k němu
úměrně mladou ženu (sólistku liberecké opery Dagmar Hodačovou – Vinšovou).
Nejprve si ujasňujeme, jestli platí vše, co jsem o něm zjistil.
Tedy že spolu s Karlem Vievegem založili v roce 1962 kapelu
Kentaur, která hrála v klubu ROH Vagonky naproti Unionce.
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Václav Vinš
„Hlavně si nás nepředstavujte jako nějakou slavnou skupinu.
Tenkrát stačilo vylézt na pódium a trochu víc zařvat. Vždyť
to byl jediný vodvaz, co ta doba nabízela,“ mírní mé nadšení.
Původně neměl vůbec žádné hudební vzdělání, ale bydlel
nedaleko lidové školy umění v Hrnčířské ulici, a tak měl
muziku odmalička v uchu. Jen co pobral rozum, začal žebrat
o kytaru. Nakonec mu táta koupil gibsonku. Nikoliv elektrickou, tu z ní teprve amatérsky udělali.
„S Vievegem nám učarovali Shadows, a tak jsme sháněli
jejich desku, poslouchali rádio Luxemburg a snažili se
napodobovat jejich instrumentálky.“
Původně se Kentaur psal s C, teprve později se první českolipská „bigbítová“ kapela počeštila. Muzikanti se hodně
točili. Někdo přišel, že chce hrát na bubny, pak zjistil, že
to zase není tak jednoduché, a zase odešel. Za přelom
Václav Vinš považuje vystoupení pražské kapely, která
v klubu vystřihla koncert slavných The Byrds k nerozeznání
od originálu.
„Tak takhle chceme hrát!“ řekli jsme si. „Plánovali jsme
logo, trička, ale nikdy k tomu pořádně nedošlo. Já pak začal hrát a hlavně zpívat s Tanečním orchestrem Rudolfa
Nerada. Taky jsem odešel na vojnu, a tak jsme vlastně moc
dlouho nevydrželi.“
Ptám se ještě na nějaké texty. Nic, opět nic, přestože zpívali
i v češtině. „Jediný veršík si nepamatujete?“ naléhám.
„Já nemám ani jedinou fotografii,“ omlouvá se Václav
Vinš. „Kdybyste toho měl za sebou tolik jako já, také byste
nelpěl na té době. A vůbec, nikdy jsem se moc neohlížel za
sebe… a také neplánoval“.
Václav Vinš chtěl být pilotem, na vysokou školu do Košic
se tenkrát s Karlem Vievegem hlásili spolu. Zatímco jeho
kamaráda vzali, jemu se dostalo ponaučení, že se strýcem
v Austrálii nemá s kariérou v armádě počítat. Začal studovat
strojařinu a o to více působit s Neradovým sextetem.
Nakonec školu přerušil a zřejmě v roce 1971 odjel hrát
s orchestrem do Německa.
„Byla to ale taková muzikantská onanie, úplně stejný, jako
když si stoupnete k soustruhu. Jen jsme místo ráno začínali
v sedm večer a končili se svítáním.“
Angažmá jim vyjednávala agentura Pragokoncert, které
odváděli třicet procent z výdělku. V roce 1974 dostali
příkaz ukončit činnost v Německu, a tak se rozhodl emigrovat.
Kromě státu se rozešel i se svou rodinou a za hranicemi
zůstal prakticky sám. Rozhodně ale nečekal na nějakou podporu. Studoval v Německu a později i ve Spojených státech amerických. Opět strojařinu, k tomu i design
a architekturu. Už v USA dostal možnost převzít firmu
vyrábějící těsnění na betonové odlitky. V podnikání pokračoval později i v Dortmundu a Düsseldorfu. K hudbě se
vracel spíše jako ke koníčku, stal se z něj blázen do jazzu.
Obzvlášť když přestal cítit nutnost vydělávat si muzikou
peníze.
Přece jen ale ještě s jednou kapelou doslova objel svět.
Jmenovala se Capitol Quintett a založil ji vynikající
trumpetista Josef Outlý.

„Pročítal jsem inzeráty v hudebních magazínech a najednou koukám, že nějaký pražský trumpeťák hledá pro svou
skupinu zpěváka. Přišel jsem tam, vystřihl jim Boba Dylana,
oni si sedli na prdel a pak mě ukecali, abych to s nimi zkusil.“
Jejich velkou devízou byl jeden z prvních melotronů
– klávesových nástrojů, které byly později vytlačeny syntetizátory. Navíc všichni byli multiinstrumentalisté. Outlý byl
třeba schopen hrát jednou rukou na trubku a druhou na
klávesy. Oblíbení byli především ve Švédsku, kde si užili
i plných sportovních hal. Hráli ale i v Japonsku, Dánsku,
Finsku či Kanadě. Také se plavili lodí MS Europe Karibikem a napříč Atlantickým oceánem.
„Pak jsem se rozhodl, že bych měl založit zase nějakou
rodinu. Člověk na těch lodích, při koncertech hrozně
citově vychladne. Obzvlášť když může mít ženskou, jakou
chce. A tak jsem se zase usadil a zplodil dvě děti. Ale moc
mi to nešlo, teda ten život v rodině. Odjel jsem třeba na
rok a půl budovat letiště do Abu Dhabi v Arábii, abych se
odreagoval.“
Snad už definitivně se usadil po opětovném návratu do
Čech. Dva roky po revoluci přijel navštívit matku a taky se
byl podívat v Liberci na operu. Jak sám říká, úplně ho omámila dáma, která zpívala alt. Zpěvem i vzhledem. Musel se
s ní seznámit. Slovo dalo slovo a nyní mají syna Jakuba,
který studuje německé gymnázium a skvěle hraje na klavír.
„S ním jediným teď hraju,“ prozrazuje.
Do Čech přemístil i část svého podnikaní. Zabýval se
projektováním i financemi, vlastnil továrnu vyrábějící
součástky pro automobilový průmysl, stavěl Kaufland
v Jablonci. Ale to vše je už kapitola do nějakého jiného seriálu.
Milan Bárta

Václav Vinš (1946)
basová kytara,
doprovodná kytara,
zpěv v kapele Kentaur
(dříve Centaur),
Tanečním orchestru Rudolfa
Nerada, Capitol Quintett,
a řadě dalších přechodných
seskupení muzikantů.

Prosíme pamětníky, pokud mají nějaké informace,
nechť se obrátí na naši redakci: barta@i-noviny.cz
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Slet bubeníků

Slet Bubeníků
Je čtvrtek večer a před novoborským
divadlem se mísí hromada lídí všech věkových
kategorií i společenských postavení. Atmosféra je
nabitá napjatým očekáváním, dnes večer je slet
bubeníků.
Stejně jako všichni ostatní nedočkavě usedám někde uprostřed sálu. A tu už na pódium
přicházejí Pavel Fajt a jeho čeští, američtí
a hlavně japonští hosté, které si pro tuto
každoroční událost tentokrát přizval.
Po krátkém úsměvném úvodu zazní první
údery, rytmus se pomalu stupňuje, postupně
se přidávají všichni členové této přechodné
hudební sestavy a rozehřívají publikum
svými mimořádnými zvukovými projevy. Bubny
všech rozměrů i druhů se mísí s dopňkovými samply
a skvělými Zemanovými klávesami.
Nečekaný rozměr dodá celé zvukové sestavě
japonská zpěvačka Yumiko, která svým skvělým
hlasem splétá v sále neuvěřitelné příběhy, které
se dotknou každého z nás.
Měníc se z roztomilé manga holčičky až po
krvežíznivou harpyji, nabíjí každého návštěvníka
dechu beroucí energií. Roztomilá malá Japonka,
poskákující i plazící se v kimonu po scéně, prokládající své výstupy prvky japonského mimického
divadla, nás všechny zcela uchvátí. Jeden zvukový
obraz střídá druhý, vše se mění až se schizofrenní
příchutí. Ani na chvilku není čas se nadechnout,
mrazení mi svírá útroby, jsem zcela u vytržení.
Fascinovaně sleduju podívanou, která se
člověku nenaskytne každý den, a marně si přeju
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míti více očí, uší, hlav, abych stihla sledovat vše
najednou.
Při skaldbě „Gorila“ Yumiko skáče jako pravý
King Kong. Skladbu „Barel“ má na svědomí
mistr Steve Eto, který svou hrou na opravdový
barel a hlavně svou nespoutanou energií provede s diváky taky své. Po chvíly Eto vymění
Barel za obyčejnou krabici a spolu Jimem
Menessesem předvádí parádní hru na krabice.
Pavel Fajt, jenž vše spokojeně diriguje, nelení
a střídá jeden nástroj za druhým, až nakonec
popadne vozembouch a s heslem: „Nebojíme se
folkloru...“ ve spojení s 8bitovým klávesami vznikne
parádní mix.
To vše prokládáno rozvernými projevy Miloše
Vacíka a výbornou hrou Junko Hondy, Pavla
Koudelky a Jima Menesese. Výsledná směs prolínajících se zvuků se důvtipně doplňuje.
Závěr se rovná extázi, celý sál se pomalu
navrací z exotických světů, do kterých se díky
těmto výborným umělcům dostal, s nadšením
povstává a potleskem vzdává hold skvělému výkonu
všech zůčastněných.
Ještě jednou děkuji Pavlu Fajtovi a jeho přátelům
za krásný nejen muzikální zážitek.
Anna-Marie Neduhová

http://www.sletbubeniku.cz/
http://www.kulturanb.cz/divadlo/

Galerie, výstavy

Maštálkova síň
27.11. – 31.12. Fotografující soudce Rudolf Aschenbrenner¨

Galerie Jídelna
15.11. – 31.12. Vyšívané kuchařky (Jílové u Prahy)

Vlastivědný spolek Českolipska
6.12. So – Umělecké a historické památky Itálie – IV.
Přednáší Zdeněk Pokorný, 14 hod., klubovna muzea
13. 12. So – Českolipsko v historických diapozitivech
manželů Haškových – Setkání na závěr oslav 120. výročí
založení Klubu českých turistů, 14 hod., klubovna muzea

HISTORICKO-ANTROPOLOGICKÝ SEMINÁŘ 2008 - 2009
• Archeologie doby kovů
• Medievální a postmedievální archeologie se zaměřením
na region severních Čech a Pojizeří
• Světová výtvarná kultura v čase moderny a postmoderny
Bezplatný jednosemestrální vzdělávací program.
1 - 2x týdně od 15:30 do 18 hod., Velká klubovná
Petr Jenč, Tel.: 487 824 145 l. 21, petrjenc@centrum.cz;

Přehled vánočních akcí:

Česká Lípa:

Nový Bor:

2. - 7.12.08 – XIX. Tradiční vánoční trhy v ambitu
Út, St, Čt 13 - 18 hod.
So 9 - 12 hod. a 13 - 18 hod.
Pá 13 - 20 hod.
Ne 10 - 12 hod. a 13 - 17 hod.
Po celou dobu konání trhů budou znít kaplí koncerty a vánoční
vystoupení dětí z mateřských, základních a uměleckých škol.
Kromě nákupů budete mít možnost sledovat při práci kováře,
drátenici, perníkářku nebo si nechat z karet vyložit budoucnost.
Ani letos nebude chybět prodej vánočních stromků, kaprů
a vašeho oblíbeného občerstvení.

28.11. – Zahájení adventu (Náměstí Míru)
v 16.30 hod., rozsvěcení vánoční výzdoby Města Nový Bor.

5.12. – Mikulášská nadílka, 15 - 19 hod.
Předávání donesených dárků proběhne v kapli u vánočního stromečku.
5. 12. – MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA (KD CRYSTAL Česká Lípa)
Akce pro širokou veřejnost, vstupné zdarma!, od 15 hod.

30.11. – I. ADVENTNÍ KONCERT – SOLIDEO (od gotiky po baroko)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, v 17 hod., vstupné: 80,- Kč
05.12. – S ČERTY NEJSOU ŽERTY
v 17 hod., Čertovská besídka. Večer plný překvapení!
5.12. – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA (Divadlo)
v 17 hod., tradiční mikulášská nadílka pro děti.
Pimprlové divadlo „O dvou nezbedných kocourech“, vstupné: 50,- Kč
7. 12. – II. Adventní koncert – ŘEMDIH (středověká hudba)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, v 17 hod., vstupné: 70,- Kč
13.12. – CAMELLA (vánoční koncert)

3.- 31.12. – Vánoční výstava medvídků
Klubovna – 1. patro hlavní budovy muzea

14.12.– III. adventní koncert – ZASTAVENÍČKO (vokální seskupení)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, v 17 hod., vstupné: 70,- Kč

14.12. – Štěpán a Matěj Rakovi (Vánoční koncert)
Biberova koncertní síň, 17 hod.
Předprodej v pokladně muzea, vstupné: 190,- Kč

21. 12. – IV.ADVENTNÍ KONCERT FILIPOVSKÝ CHRÁMOVÝ SBOR
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, v 17 hod., vstupné: 70,- Kč

21.12. Ne – Čekání na Ježíška aneb Staročeské vánoce
Ukázky starých řemesel. Ochutnávka tradičních vánočních pokrmů
2.12. Út – Adventní koncert v ambitu (17 hod., Vlastivědné muzeum)
9.12. Út – Vánoční výchovné koncerty pro MŠ (9 a 10.30 hod., ZUŠ)
10.12. St – Charitativní vánoční koncert pro ZŠ
10 hod., kostel Panny Marie
Výběrový interní koncert
16 hod., Malý sál
17. 12. St – Charitativní vánoční koncert pro ZŠ (10 hod.)
Charitativní vánoční koncert pro veřejnost (18 hod.)
bazilika Všech svatých
18. 12. Čt – Vánoční koncert žáků (17 hod., Velký sál)
24. 12. St – J. J. Ryba: Česká mše vánoční
(bazilika Všech svatých 22 hod.)

Litoměřice
13.12. – Vánoce ve skanzenu Zubrnice (www.zubrnice.cz)
Výroba a prodej vánočních odzdob, ochutnávka staročeských
vánočních jídel, program pro děti
13.12. – Zámek Ploskovice (www.zamek-ploskovice.cz)
Oživené prohlídky zámku s atmosférou Vánoc
15. – 21.12. – Vánoční Litoměřické trhy
Mírové náměstí, od 8 - 18 hod., 21.12. 8 - 13 hod.

Děčín
5.12.– Mikuláš na zámku
6.12. – Čertovský rej v ZOO
8.12. – AVE MARIA – operní pěvkyně Ema Hubáčková
Kostel Povýšení sv. Kříže od 18 hod.
14.12. – Zámecký vánoční trh, 10 - 17 hod.

Úštěk

15.12. – Jaroslav Svěcený – Vánoční koncert pro Slunečnici

13.12. – Úštěcký advent – slet andělů
od 10 - 17 hod., Mírové náměstí
Tradiční vánoční trh s doprovodným programem - živý slet andělů

20.12. – Pohádkové odpoledne na zámku
od 15 hod., Skauti přinesou Děčínu „betlémské světlo“, vstupné: 30,-Kč

25.12. – Pochod. na hrad Helfenburk
Sraz ve 13 hod. před budovou MÚ v Úštěku

20. - 31.12. (mimo 24.12.)
Přijďte popřát zvířátkům do Zoo Děčín a do Rajských ostrovů
Dítě, které donese přání pro naše zvířátka, obdrží slevu 50% na vstupence,
dárky pro zvířátka (ovoce, zelenina) lze zanechat na recepci Zoo Děčín

Konojedy

Mšeno

24.12. – Česká mše vánoční (J. J. Ryba), Kostel sv. Petra a Pavla

13.12. – ENSEMBLE GUILLAUME (Pražský pěvecký soubor)
ve 14.30 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie
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17.12. – Živý betlém ve Mšeně (farní zahrada), koncert Intermezzo

DDM Libertin

Info:

ICM – Informační centrum pro mládež

Základní umělecká škola

Pá – Po: 12 – 18 hod.
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
Studentská videoprojekce ZÚ
téma měsíce: Povinná četba v obrazech I.
(od 15 let) každou středu v 18 hod., inf. J. Mimrová
1. - 31. 12. „Místo narození Ježíška - Izrael očima Mirky Kadlecové“
Vánoční výstava fotografií, ICM a otevřený klub SPIRÁLA
Možnost návštěvy škol, objednávky u V. Rusínkové, rusinkova@libertin.cz

2. 12. Út – A
 dventní koncert v ambitu
17. hod., Vlastivědné muzeum
9. 12. Út – V
 ánoční výchovné koncerty pro MŠ
9 a 10.30 hod., Malý sál ZUŠ
10. 12. St – Charitativní vánoční koncert pro ZŠ
10 hod., kostel Panny Marie
Výběrový interní koncert
16 hod., Malý sál
17. 12. St – Charitativní vánoční koncert pro ZŠ
bazilika Všech svatých, 10 hod.
Charitativní vánoční koncert pro veřejnost
bazilika Všech svatých, 18 hod.

Akce v měsíci prosinci:
1. 12. po Den proti AIDS
17 hod. beseda s promítáním filmu, přednáší Mgr. Alena Hladoníková
Otevřený klub Spirála DDM Libertin, inf. M. Vasmanská

18. 12. Čt – V
 ánoční koncert žáků
17 hod., Velký sál

5. 12. pá MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
KD CRYSTAL Česká Lípa, akce pro širokou veřejnost, vstupné zdarma!
Program: v dopoledních hodinách proběhnou 2 představení pro MŠ,
od 15 hodin představení pro veřejnost - divadelní mikulášské představení,
čertovská diskotéka, soutěžní úkoly, mikulášská nadílka, … inf. V. Rusínková

Městská knihovna Česká Lípa
9. 12. Út – Vztahy v rodině, vztahy rodičů a dětí
Mechanismy soužití, komunikace mezi rodiči
a dětmi, umění naslouchat, vnímat…
Problémy dětí v rodině a ve školských zařízeních, atd.
Další přednáška cyklu Psychologie pro život
– jak nám psychologie pomáhá.
Přednáší psychoterapeut a etoped
Mgr. Alena Zemanová, 17 hod.,
čítárna městské knihovny nám. T.G.Masaryka

6.12. so OTEVŘENÁ SOBOTA V LIBERTINU
Počítačový klub 9 – 12 hod., cena 10 Kč, inf. Marie Vasmanská
ICM 9 – 12 hod., cena 10 Kč, inf. V. Rusínková
Předvánoční keramická dílna – výroba betlémů, vánočních obrázků a figurek
9 – 12 hod., poplatek 10 Kč + platba za materiál a výpal, inf. Mgr. Z. Kroupová
Břišní tance 9 – 12 hod., sál DDM, cena 300 Kč,
vyučuje M. Štillová, inf. M. Vasmanská
6. 12. so Vánoční šachový turnaj mládeže do 15 let
prezentace 9.30 – 10 hod., DDM Libertin, inf. M. Vasmanská

12. 12. pá Vánoční setkání pracovníků DDM
17 hod., DDM Libertin, inf. J. Mimrová
16. 12. út Přednáška PhDr. Z. Ondomišiové V rámci Světového dne hor
– HIMALÁJE – 18 hod., ICM a klub SPIRÁLA, vstupné zdarma! inf. V. Rusínková

Vyhlášení Talentu roku 2008!
DDM Libertin Česká Lípa ve spolupráci se Zastupitelstvem dětí a mládeže Česká
Lípa
vyhlašuje devátý ročník přehlídky TALENT ROKU 2008. Zúčastnit
se může každý, kdo dosáhl v roce 2008 úspěchu v zájmové činnosti
a reprezentoval Českolipsko. Uchazečům o umístění nesmí být více než
18 let (včetně ročníku narození 1990). Hodnotit se budou úspěchy dosažené v oblasti
umění, sportu nebo společenských věd, a to v kategorii jednotlivců nebo kolektivu.
Uzávěrka přihlášek je 20.3.2009. K přihlášce přiložte kopii dokladu
o dosaženém úspěchu (diplom, čestné uznání, potvrzení o účasti…),
popřípadě prezentaci své činnosti (výtvarné dílo,odbornou práci…) a krátké
povídání o vaší dosavadní činnosti a úspěších. V případě, že vám k úspěchu
někdo dopomohl, uveďte jméno (trenéra, učitele, či jiné osoby, která vás na
danou soutěž připravovala).
Hodnocení bude probíhat ve dvou kolech, semifinále a vybraní účastníci
postoupí do vlastního finále, které proběhne dne 27. 3. 2009 v Jiráskově
divadle v České Lípě. Všichni přihlášení budou o výsledcích semifinále
informováni. Vlastní finále bude přístupné široké veřejnosti, kde se vybraní budou
moci prezentovat.
Přihlášky zasílejte poštou, e-mailem (rusinkova@libertin.cz) nebo předejte osobně
v DDM Libertin, Škroupovo náměstí 138, Česká Lípa.
Získat ji můžete také na našem webu. (www.libertin.cz).
Neváhejte a co nejdříve se přihlaste, naučte se své úspěchy zdravě prosazovat!
Bližší informace: V. Rusínková – 487522285, rusinkova@libertin.cz

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

9. 12. út Rodinné konstelace 18 – 20 hod., vstupné dobrovolné,
inf. a přihlášky: frantisek.cervenka@post.cz, tel.: 728 658 732

11. 12. Čt – Máme rádi zvířata – 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: exotická zvířata – Hadi
Zveme kluky, holky, dospěláky - všechny zvířecí kamarády,
16 hod. oddělení dětské literatury,
nám.T.G.Masaryka
16. 12. Út – BÁSNÍK MÁCHOVSKÝCH VARIACÍ
JOSEF HORA NA ČESKOLIPSKU
17 hod., přednáší Mgr.Ladislav Smejkal
další přednáška z cyklu Literární Českolipsko
čítárna městské knihovny nám. T.G.Masaryka
18. 12. Čt – POVÍDÁNÍ O VÁNOCÍCH
9.30 hod., dopoledne pro maminky s dětmi do 4 let
(pobočka Špičák, ul. Červeného kříže)
Každé úterý od 9.30 hod. – Cvičíme v každém věku
cvičení s hudbou a v sedě,
pro každého, vhodné nejen pro seniory,
pobočka Špičák, ul. Červeného kříže
PROVOZ MĚSTSKÉ KNIHOVNY A JEJÍCH POBOČEK
V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Městská knihovna – nám.T.G.Masaryka 170:
uzavřena 23.12. - 27.12. a 30.12. - 31.12. 2008
Městská knihovna – pobočka Špičák:
uzavřena od 23.12. do 31.12.2008
Městská knihovna – pobočka Lada:
uzavřena od 23.12. do 31.12. 2008
Městská knihovna – pobočka Holý Vrch:
uzavřena od 23.12. do 31.12.2008

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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KINO CRYSTAL

WWW.KINOCRYSTAL.CZ │ info@kinocrystal.cz │ BEZBARIEROVÝ PŘÍSTUP │ DOLBY DIGITAL
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.
tel.: 487 524 840, Boženy Němcové 2942, Česká Lípa, předprodej denně od 16:00 hod. v pokladně kina.
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ně změnily osudy tisíců lidí. Hrají: Viktor
2.10.Čt
3.10.Pá
pouze
v
17.30,
4.10.So
5.10.
Ne
pouze
ve
20.00,
(vstupné
69+1,
105
minut,
Mexiko,
Španělsko,
titulky,
mládeži
do
12-ti
nevhodný)
chlapík
jménem
Po,
krerý
musí
ujít
neuvěři(SR – slovenská verze, 77 min, vstupné 69+1)
Preiss, Pavla Tomicová, Vladimír Brabec...
SIROTČINEC
Nechtěj
vidět,
abys uvěřil, věř, abys
uviděl...Horor
Guillerma
del Tora (Faunův labyrint, Hellboy, Blade 2).
telnou
cestu, než zseprodukce
z uťápnutého
prodavače
SLEPÉ
LÁSKY–(Režie:
Jaraj
Lehotský)
polévek
stane
legendární
Dračí
bojovník...
25.12.Čt – 28.12.Ne v 15.30 (ČR – česká verVynikající
dokumentární
film
o
lásce
mezi
2.10.Čt - 3.10.Pá - pouze ve 20.00, (vstupné 69+1, 106 minut, slovenská verze, mládeži do 12-ti nevhodný)
ze, 82 min,vstupné 74+1, mládeži přístupný)
nevidomými
lidmi. Lásky– Tragikomedie
jsou jemné, lásky
POLOČAS ROZPADU
ze současné Bratislavy o rozpadu vztahů a hodnot...
15.12.Po – 21.12.Ne v 17.30 (USA – titulky, 122
KOZÍ PŘÍBĚH - rodinná animované komedie
jsou směšné, lásky jsou i slepé... Jejich pohled
4.10.So - 5.10.Ne - pouze v 15.30(vstupné 64+1, 98
minut,
ČR,
česká
verze,
mládeži
přístupný)
min, vstupné 69+1, do 12 let nevhodný)
Kuba a jeho prostořeká Koza se připletou ke
odkrývá „neviděné dimenze“ toho, co vlastně
NEJKRÁSNĚJŠÍ
HÁDANKA
–
Filmová
pohádka
Zdeňka
Trošky...za
odměnu
obdrží
jahodu,
díky
níž porozumí
řečimostu,
ptáků. vzniku orloje, příběhu
STMÍVÁNÍ – Romantický horor
stavbě
Karlova
štěstí znamená...
Bellaminut,
byla vždy
v nové
si k ní
Faustova domu, jejich kroky zkříží kat Mydlář
4.10.So - 5.10.Ne - pouze v 17.30 (vstupné 69+1, 113
USA,trochu
titulky,jiná,
mládeži
do škole
12-ti nevhodný)
4.12.Čt – 7.12.Ne – v 15.30 a 17.30
a okouzlující
Edward,
postupa spát
jimsen:
nedá
ani
chlupatý
duch...
ZOHAN: KRYCÍ JMÉNO KADEŘNÍK – Izraelskýpřisedne
bojovník tajemný
proti terorismu
předstírá
vlastní smrt,
aby si mohl
splnit
stát
sepověstný
kadeřníkem
v New Yorku.
8.12. Po – 10.12.St – pouze v 15.30
ně však začne mít podezření, že Edward není
6.10.Po
8.10.St
pouze
v
17.30
(
vstupné
84+1,
120
minut,
Německo,
Velká
Británie,
titulky,
mládeži
přístupný)
28.12.Ne
v
17.30
a
20.00,
29.12,
Po
v
17.30
(USA – česká verze, 90 min, vstupné 74+1)
úplně obyčejný kluk...
RUDÝ BARON –2Mladý pruský šlechtic Manfred von Richthofen odchází, stejně jako většina mladých
mužů,
války. 114
Válečné
(USA
– do
titulky,
min,drama.
vstupné 69+1,
MADAGASKAR
15.12.Po
20.00
(Francie
do 12 let nevhodný)
Tučňáci
geniální
únikový
plán...49+1 a 69+1, 148
6.10.Po mají
- pouze
ve 20.00,
(vstupné
minut, ve
USA,
titulky,
2007)/ Lichtenštejnsko /
/ Německo
– 2006,
120 se
min)
Na
cestuDO
domů
se s nimi vydají
i lev Alex,
zebrasvé Švýcarsko
ÚTĚK
DIVOČINY
– rozhodne
se zbavit
středostavovské
existence
a vydá
pěšky napříčŽENY
Amerikou. Režie: Sean Penn
PAŘÍŽI, MILUJI TĚ!
Vtipná a jiskřící komedie o současných ženách
Marty, hrošice Glorie, žirafák Melman...
7.10.Út - 8.10.St - pouze ve 20.00, (vstupné 69+1, Paříž
111 minut,
USA, titulky,
12-tijenevhodný)
je kouzelná,
Paříž jemládeži
šlapka,do
Paříž
perla
a síle ženského přátelství. Předlohou byl film
4.12.Čt
5.12.Pá USA
ve 20.00
(USA
– titulky,
FUNNY–GAMES
– Chcete
se vsadit,
že v devět
ránoSeiny
budete
na stuze
a mrtví?
řada dalších věcí, které v ní
George Cukora z roku 1939 a divadelní hra
110
min,-vstupné
69+1,
do 15
let nevhodný)
generace
básníků,
malířů,
politikůmládeži
Clare
Boothe Luce z roku 1936...
9.10.Čt
12.10.Ne
- pouze
v 15.30,
(vstupné 74+1,viděly
92 minuty,
DreamWorks,
USA,
česká verze,
přístupný)
ZRCADLA – Zlo existuje - na druhé straně...
i
obyčejných
smrtelníků...
Dvacet
známých
KUNG FU PANDA – Připravte se na něco pandastického... Totálně nešikovný pandí chlapík Po musí ujít neuvěřitelnou cestu.
29.12.Po ve 20.00, 30.12.Út v 17.30 a 20.00
Lehkovážný policajt byl postaven mimo službu
režisérů natočilo s řadou hereckých osobností
9.10.Čt
- 12.10.Ne
- pouze
v 17.30,
- 15.10.St - pouze v 15.30, (vstupné 74+1, 98 minut, titulky,
do 12-ti
(USAmládeži
– titulky,
112nevhodný)
minut, vstupné 69+1,
kvůli
zastřelení
kolegy.
Tato nehoda
ho13.10.Po
stála nejen
osmnáct povídek odehrávajících se v Paříži.
STARale
WARS:
snímek produkční společnosti Lucasfilm Animation...
do 15 let nevhodný)
místo,
vneslaKLONOVÉ
mu do životaVÁLKY
alkohol –a Animovaný
vztek.
16.12.Út
– 17.12.St
ve 20.00
(USA
titulky,
UMÍRAJÍCÍ ZVÍŘE
9.10.Čt - 12.10.Ne - pouze ve 20.00, ( vstupné 74+1,
120 minut,
USA, titulky,
mládeži
do –12-ti
nevhodný)
6.12.So – 7.12.Ne ve 20.00 (USA – titulky,
92 min,
69+1,
do 15alet
nevhodný)
Krásné
ženězanedokáže
odolat.
Když však
po
HELLBOY
II: ZLATÁ
ARMÁDA
– rozpálený Hellboy
budevstupné
znovu drtit
záporáky
k tomu
trousit jednu drsnou
hlášku
druhou... Režie:
Guillermo
del Toro
118
min, vstupné
69+1, do
15 let nevhodný)
SAW V – Další pokračování kultovního hororu...
šedesátce potká skvostnou Consuelu, probudí
13.10.Po
- pouze v–17.00,
- 15.10.St - v 17.00Hoffman
a 20.00, (vstupné
89+1,
140
minut,
ČR,
Velká
Británie,
Maďarsko
–
čes.
ver.,
mládeži
do
12-ti
nevhodný)
OKO
DRAVCE
Chceš14.10.Út
žít, tak poslouchej...
pokračuje v práci Jigsawa. Tajemse v něm žárlivost, kterou nedokáže zapudit ani
Zazvoní
telefon,
vy ho zvednete
a zbytek
života
se
BATHORY
– Historický
velkofilm
Juraje
Jakubiska
přivádí
k životu
krvavou
legendu
ství
je však
skoro
prozrazeno
a oonČachtické
se musí paní.
ve chvílích, kdy ji svírá v náručí...
vám
promění
v
noční
můru.
Staňte
se
součástí
na lov, aby zabránil svému prozrazení...
13.10.Po - pouze ve 20.00, (vstupné 59+1, cca 120vydat
minut)
Přijďte načít Silvestra do kina !!!
hry, která je nebezpečnější než ruská ruleta...
OZVĚNY ZLÍNSKÉHO PSA – Přehlídka vítězných snímků letošního ročníku festivalu studentských filmů Zlínský pes.
18.12. – 21.12.Ne ve 20.00 (ČR – česká verze,
31.12.St v 17.30 (SRN – česká verze, 88 min,
12.Po
– 10.12.St
v 17.30
(SR /vČR
– česká
verze,64+1,88103
16.10.Čt
- 19.10.Ne
- pouze
15.30
(vstupné
minuty,
USA,
česká
verze,
mládeži přístupný)vstupné 69+1, do 12 let nevhodný)
min,
vstupné
79+1,
do 15
let nevhodný)
96
min, vstupné
dopříběh.
12 let nevhodný)
VALL-I
– Anim. 74+1,
rodinný
Poslední robot na planetě
Zemi, kterého tu lidstvo zanechalo, trpí jistouABSURDISTÁN
drobnou poruchou – vyvinula se u něj osobnost.
NESTYDA
MALÉ OSLAVY (Režie: Zdeněk Tyc)
Oskar
hnán USA
neurotickým
strachem,
že
Groteskně laděné podobenství o „válce
16.10.Čt - 19.10.Ne - v 17.30 a 20.00 (vstupné 69+1,
103 minuty,
– titulky, mládeži
přístupný)
Příběh o vztahu mezi matkou a dcerou v rytmu
mu život bez opravdové lásky utíká mezi
pohlaví“ se odehrává v malé turecké vesniTROPICKÁ
BOUŘE
– A zkuste
salsy,
která je
prý stejně
dobráje dostat...
jako sex.
prsty, opouští svoji ženu a na cestě z exci Absurdistán, kde se ženy vzbouřily proti
20.10.Po
- pouze
17.30, doplňuje
21.10.Út talentovaná
- 23.10.Čt - v 17.30
a
20.00,
(vstupné
74+1,
95
minut,
USA
–
titulky,
mládežikteří
přístupný)
A.
Šiškovou
a B. vPolívku
trému do extrému se jeho život se mění
mužům,
nebyli schopni opravit místní
mladá
herečka
a režisérkaZEMĚ
T. Nvotová.
CESTA
DO STŘEDU
– Vědecká výpraváv nečekaně
uvízne
v
jeskyni,
ze
které
je
jediným
únikem
je pronikat
hlouběji
dotohlubin
divokou jízdu ztřeštěných situací...
vodovod,
a odepřely
jim za
sex...Země.
20.10.Pove- pouze
110 minut, Francie – titulky, 1989, Režie: Alain Corneau)
8.12.Po
20.00 ve 20.00, (vstupné 49+1 a 69+1,22.12.Po
– 23.12.Út v 15.30, 24.12.St ve 14.00
INDICKÉ
NOKTURNO
Mladý
Francouz
při hledání ztraceného přítele v Indii prodělá osobní vnitřní přeměnu.
(Dánsko
2008
– titulky, 105–min,
vstupné
74+1)
(Finsko / Dánsko / Německo / Irsko – česká verze,
UKRUTNĚ
ŠŤASTNI
(Režie:
Henrik(vstupné
R. Genz)69+1,
23.10.Čt - 26.10.Ne
- pouze
v 15.30,
80 minut,
USA 88
– česká
mládeži
přístupný)
vstupné
64+1,
min, verze,
mládeži
přístupný)
Groteskně
laděný
příběh– oAnimovaná
mladém policajtovi
VESMÍRNÍ
OPIČÁCI
komedie pro
celouNIKO
rodinu a v českém znění... Šimpanz Ham je vyslán na záchrannou misi do vesmíru.
SOBÍK
Filmový klub
přijíždějícím z velkoměsta na osiřelý zapadáNikovým
největším
snem
je 84
naučit
se ČR
létat
24.10.Pá - 26.10.Ne - v 17.30 a 20.00, 27.10.Po - pouze
v 17.30,
(vstupné
79+1,
minuty,
– česká verze, mládeži do 15-ti nevhodný)
kov připomíná svou stylizací, temnou atmosféstejně
dobře
jako
otec,
pro
sobíkův
talent
však
Art
DĚTI
NOCI – Zatímco
většina
spolužáků
ve studiu, Ofka odmítá opustit šalebné pohodlí dětství. Film
M. kino
Pavlátové s K. Issovou a J. Mádlem.
rou
a smyslem
pro černý
humor
nejlepší pokračuje
filmy
nemá nikdo pochopení a děti se mu smějí...
27.10.Po
- pouze
20.00,
(vstupné
159 minut, Rusko – titulky, 2007)
bratří
Coenů.
Film ve
získal
hlavní
cenu 69+1,
Křišťálový
Dětské představení
22.12.Poteenagera,
– 23.12.Út
v 17.30
a zabil
20.00,
25.12.
globus
43. bojuje
ročníkus rozhodnutím
MFF Karlovy
Vary...čečenského
12 – 12 na
porotců
o osudu
který
údajně
svého
ruského otčíma. Nominace na Oscara.
Čt – 26.12.Pá v 17.30 (ČR – česká verze,
28.10.Út
- 29.10.St
- v 17.30
a 20.00,
76 minut, ČR – česká verze, mládeži do 12-ti nevhodný)
9.12.Út
– 10.12.St
– pouze
ve 20.00
(USA(vstupné
– titulky, 79+1,
92 min, vstupné 79+1, mládeži přístupný)
MÁJ
Film na motivy
básně
Karla
Hynka Máchy...Výpravný epický film F. A. Brabce na motivy básně Karla Hynka Máchy.
96
min,– vstupné
69+1, do
15 let
nevhodný)
VY NÁM TAKY, ŠÉFE
JUNO
dospívání...
30.10.Čt– -Komedie
2.11.Ne o- pouze
v 15.30, (vstupné 74+1,Komedie
80 minut,odehrávající
ČR – česká se
verze,
mládeži prestižní
přístupný)
v prostředí
Šestnáctiletá
se
potýká
Připravujeme na leden: Madagaskar 2,
KOZÍ PŘÍBĚHstředoškolačka
- Staré pražské legendy
v rodinnéreklamní
animované
komediikterá
Jana Tománka...
agentury,
právě nabírá nové
s nečekaným těhotenstvím. Otcem je teenager
Sněženky a machři po 25 letech, Katyně,
zaměstnance
do svého
Hrají:
30.10.Čt - 5.11.St - v 17.30 a 20.00, 3.11.Po - pouze
v 17.30, (vstupné
79+1, týmu...
88 minut,
ČR –Vácčeská verze, mládeži do 15-ti nevhodný)
Paulie, kterého ovšem nepovažuje za svého
Hlídač č.47, Muzikál ze střední, Sestra,
lav Vydra, Oskar
Iva Janžurová,
Anna Polívková…
NESTYDA
– Jiřípřítelkyní
Macháček
v nové
komedii
Jana Hřebejka...
je opilý svobodou
a jeho život se Australie,
mění v divokou
ztřeštěných
situací...
přítele.
Se svojí
Leah
nachází
inzeHow tojízdu
lose,
Nebezpečný
cíl
rát Loringových, kteří zoufale touží po dítěti...
a další...
● Art kino		
Filmový klub
● Filmy pro děti

•
•
•

●

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
Juno
(USA, Kanada, 2007, 92 min)
Režie: Jason Reitman
Hrají: Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Garner
Jason Reitman je rozhodně chlápek, na kterého byste si měli
dávat pozor. Tedy ne že by vás chtěl v temném koutě
přetáhnout baseballovou pálkou, ale Juno je prostě cool.
Asi to není první slovo, které by vás napadlo po přečtení
zápletky o těhotné teenagerce, ale tak trochu avantgardní
scenáristka Diablo Cody zjevně nahlíží na celou situaci se
smířlivým odstupem a Reitman všemu dává neobyčejnou
příchuť pohodového filmu. Přitom nelze tvrdit, že by se
během těch devíti měsíců nestaly věci, ze kterých zabrní
i necitlivá duše filmového cynika. A přesto je Juno báječnou
komedií, v níž sázejí uštěpačné hlášky jak mladíci a mladice,
tak jejich ustaraní rodiče.
Absurdistán
(Německo, Irsko, 2008, 88 min)
Režie: Veit Helmer
Hrají: Kristýna Maléřová, Max Mauff
Inspirací pro vznik třetího celovečerního filmu Veita
Helmera byla novinová zpráva o turecké obci, kde se
ženy vzbouřily proti mužům, kteří nebyli schopni opravit místní vodovod. Odepřely jim sex, dokud nezajistili
normální chod domácností. Groteskně laděné podobenství o „válce pohlaví“ se odehrává v malé vesnici
Absurdistán uprostřed pouště někde mezi Evropou
a Asií. Velkou potíží pro vesnici je nedostatek vody.
Mnohem větším problémem je však lenost mužů, kteří pro
zlepšení situace odmítají byť jen hnout prstem.
UKRUTNĚ ŠŤASTNI
(Dánsko, 2008, 105 min)
Režie: Henrik Ruben Genz.
Hrají: Kim Bodnia, Lars Brygmann
Kodaňský policista Robert vjíždí do provinčního městečka,
aby zde krátkodobou službou odčinil nedávné profesionální selhání. V jižním Jutsku končí další z pomalu
se ploužících polojasných dnů a v neměnných tvářích
místních obyvatel je příchod mladíka z hlavního města
vítán podivně uspokojeným výrazem. Konstábl,
jehož chování „podle příručky“ je záhy konfrontováno
s lokálními zvyklostmi, začíná tušit, že za fasádou
zdánlivě obyčejného maloměstského života se skrývají zneklidňující tajemství. Groteskně laděné drama
se žánrovými odbočkami ke krimi, westernu či hororu,
natočené podle románu Erlinga Jepsena vyniká
originální stylizací a poutavým vykreslením temné
atmosféry obestírající podivně vyšinutou komunitu.
SOBÍK NIKO
(Finsko, Dánsko, Německo, Irsko, 2008, 78 min.)
Režie: Michael Hegner
Dobrodružný animovaný film pro celou rodinu
o malém sobíkovi Nikovi, který věří, že otec, kterého
nikdy nepoznal, je jedním ze světoznámé letky Santa
Klause. Jeho největším snem je naučit se létat stejně
dobře jako jeho otec. Dospělí z Nikova stáda však
nemají pro sobíkův talent nejmenší pochopení a děti
se mu smějí. Vlastně vůbec nikdo nevěří, že jeho otec
je mezinárodní hvězda. Jediný, kdo ho podporuje
a věří mu, je neohrabaná veverka jménem Julius.

Hudební výkřiky
Portishead - Third
(Island/Universal Records, April 29, 2008)

Po 11leté odmlce vydali Portishead třetí album - originálně
pojmenované „Third“. I když album vyšlo už na jaře, myslím,
že se mnohem lépe hodí k dnešním mlhavým dnům.
S prvním tóny se nám pomalu otevírají magické dveře (Magic
Door), které jsme si před sebou dávno zabouchli, tak dávno,
že když opět odvážíme je otevřít, chce se nám při poslechu
skladeb, jako je The Rip, opravdu plakat. Ne nahlas, jenom
potichu, potichoučku sami v sobě, jediným svědkem našeho
smutku je hlas Beth Gibbons, který si nás úplně omotá kolem
prstu a pomalu nás vtahuje do temných vod naší uzavřené
duše. Naštěstí nás opět nechá nadechnout s jemně folkovým
Deep water, aspoň na chvilku, než opět tvrdě udeří dalšími
skvělými kousky.
(trip-hop, electronic, female vocalists, chillout, psychedellic)
http://portishead.forums.umusic.co.uk/
T.Raumschmiere – The Great Rockn‘ Roll Swindle
(Shitkatapult, September – 2002)

Berlínská elektronická scéna má nový objev. Mladý
talent, který si říká T.Raumschmiere, působí sice na scéně
již pár let, ale do podvědomí posluchačů, které nenechá
ani chvíli v klidu, se dostává až poslední dobou. Toto
starší album je plné energie. Vykloktaný zvuk skladby
„Musick“ člověka opravdu pěkně rozehřeje. „Zartbitter“ nás
hodí ještě o dimenzi dál a zklidnění příjde až se skladbou
„Monoblock“. Toto energicky nabité, ale chvilkama až
meditavní album, Vám doporučuji obvzlášť na dlouhé cesty,
při kterých si plně vychutnáte jeho zvuk.
(techno, minimal, electronic)
http://t.raumschmiere.com/
Doporučuje: Morek

20.12. HARDCORE NIGHT
od 21:OO v LUXORU

PERTHO – hardcore-metalcore / česká lípa
ANIME THORMENT – alternative - metal / litoměřice
CENZORSHIT – hardcore - rap / ostrov nad ohří
CRASHPOINT
– alternative-metal / ostrava / studénka
SCREAM OF THE LAMBS
– hardcore-metalcore / česká lípa
TIME HAS COME - hardcore
+ dj- after party
+ speciál projekce ruda živec
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Divadlo, Koncerty
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Knižní koutek
Brian Selznick – Velký objev Huga Cabreta
nakladatelství Fragment 2008

Velký objev Huga Cabreta je kouzelná knížka stvořená
pro podzimní snění. Je kombinací textu a ilustrací, které
před očima běží jako film. Příběh malého chlapce Huga
vás od první stránky pohltí. Rozhodně to není kniha pouze
pro děti, je to křehký a poutavý děj jednoho mladého
života, který (zdá se) přišel o vše. Žije tajně na rušném
pařížském nádraží, v jeho spletitých chodbách nesnadno sní
svůj sen o přátelství, střeží zápisník a rozbitou mechanickou
figurku na klíček - jediné pojítko a vzpomínku na svého otce.
Během všech útrap potká dívku, která mu souhrou náhod
pomůže. Děj je plný tajemství a proplétá se stejně jako tajné
chodby ve zdech pařížského nádraží.
Nedílnou součástí knihy je i slavný režisér Georges Méliès
(tvořil v letech 1890-1920) se svým filmem A Trip to the Moon,
což byl první film s tematikou science fiction.
Děj nakonec rozehrají i dobové fotografie z Paříže a v jeho závěru
si člověk říká, že ho stejně nečetl naposledy.
Chcete-li zapojit fantazii a číst příběh, který se dá číst i beze slov,
doporučuji vám tuto knihu, která se mimo jiné pyšní Caldecottovou
medailí za nejlepší knihu pro děti za rok 2007.

Jiří Šimon – Ukradený domov

(Jak se žilo na vesnici ve 40. a 50. letech)
vydal Knižní klub 2008

Kniha popisuje jednu rodinnou historii, ožívá v ní i díky
historickým fotografiím a zajímavým postřehům autora.
Vzpomínky na venkov ve 40. a 50. letech viděný dětskýma
očima jsou milé, i když historie to nebyla vždy veselá,
rodině je zkonfiskován majetek a je násilím vystěhována do
Heřmaniček u České Lípy. Je to určitě poctivé vyprávění.
“Půvab této knihy spočívá především v její pravdivosti, je záznamem
skutečných událostí a osudů. Přečtěte si ji a budete moudřejší o cennou,
draze zaplacenou zkušenost.” Arnošt Lustig v předmluvě ke knize
Doporučuje: Lenka Křivánková

