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17 LET The Doors: Final Cut, 
kino v Novém Boru a v Doksech



!ty"#lenná rodina nastoupila na p"elomu lo$ského roku 
po Vánocích do Azylového domu Joná%. Rodina zadlu&e-
ná, otec Milan s'trestní minulostí a'nezam(stnan), mat-
ka Jana s'minulostí drogovou na rodi#ovské dovolené.

Pot!ebovali potravinovou pomoc, byli bez financí a"jak sami 
!íkají"s"#erno#ern$m beznad%jn$m v$hledem do budoucna. 
Co v&ak bylo podstatné, ne#ekali s"nata'enou rukou.

„Nejhor!í pro mne jako mu"e s#rodinou byla skute$nost, "e selhá-
vám jako chlap. Chlap, kter% má mít ot&"e svého "ivota pevn& v#ru-
kách a# kter% má zabezpe$ovat a# chránit svojí rodinu p'ed bídou. 
A#já byl místo toho na kolenou,“ !íká Milan, kdy' vzpomíná na 
okam'iky, kdy v%d%l, 'e azylov$ d(m je jediné !e&ení.

Pod vedením pracovnic se rodi#e za#ali postupn% stav%t na 
vlastní nohy. Nebyla to jednoduchá cesta. Byla"pot!eba po-
moci s" evidencí na pat!i#n$ch ú!adech a" dlouhodob%ji 
s"nimi komunikovat, vy!e&it dluhy i"staré 'ivotní neduhy, 

shán%t práci, d%tského léka!e, volno#asov$ krou'ek pro 
star&í dít%, nadcházející mate!skou &kolu #i v&típit návyky 
nutné k"zaji&t%ní chodu domácnosti.

„Kolektiv sociálních pracovnic Azylového domu Joná!, jejich vst'íc-
nost, vlídné slovo, rada, úsm&v, to v!e m& nakoplo a#já se dal s#hla-
vou vzp'ímenou do boje,“ !íká Milan.

Otec si po n%kolika brigádách na&el stálé zam%stnání v"ne-
dalekém m%st%, matka si osvojila pé#i o"d%ti"a"domácnost, 
navíc získala po nástupu dít%te do mate!ské &koly vlastní 
zam%stnání. Nyní se rodin% naskytla p!íle'itost odst%hová-
ní do podnájmu díky nada#nímu p!ísp%vku na kauci. 
A"pracovnice v%dí, 'e to rodina zvládne. Byla pot!eba jim 
podat pomocnou ruku a"správn% je nasm%rovat.

„Spousta p'íb&h( a#kapitol na!ich "ivot( nekon$í happyendem. Ten 
ná! v!ak díky Charit& )eská Lípa a#Azylovému domu Joná! ano. 
Jsem o#tom p'esv&d$en,“ dodává Milan.

Charita !eská Lípa zahájila v'zá"í 2021 nezbytnou rekonstrukci Azylového domu 
Joná% v'Dubické ul. 2189 v'!eské Líp( z'd*vodu tém(" havarijního stavu budovy. Nyní 
se nejv(t%í azylové za"ízení svého druhu v' okrese znovu otevírá matkám s' d(tmi 
v'nouzi, které by jinak byly absolutn( bez st"echy nad hlavou.
Aby se do 11 samostatn$ch byt( se 40 l('ky mohly op%t nast%hovat matky s"d%tmi, mu-
sela Charita )eská Lípa nakoupit na úv%r základní elektrospot!ebi#e jako lednice, sporá-
ky a"pra#ky v"celkové hodnot% 350 000 K#. Z"tohoto d(vodu byla zahájena t!ím%sí#ní 
crowdfundingovou kampa*, do které se m('ete zapojit i"vy a"pomoci tak s"financováním 
elektrospot!ebi#(, které pomohou v"následujících m%sících i"letech v$razn% uspo!it azy-
lovému domu v$daje za energie. Sta*te se i"vy podporovatelem Azylového domu Joná&, 
kter$ od roku 2002 pomohl 700 matkám v"'ivotní tísni a"1 300 d%tem. Ve&keré informace 
o"podpo!e naleznete na www.ceskalipa.charita.cz nebo p!ímo podpo!te Azylov$ d(m 
Joná& libovolnou #ástkou na ú#et 1387347379/2700 s"variabilním symbolem 11201 #i 
vyu'ijte QR kód k"webové stránce s"mo'ností online p!ísp%vku pro platbu kartou.
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P!ÍB"H Z AZYLOVÉHO DOMU 
JONÁ# SE #$ASTN%M KONCEM

NEJV"T#Í AZYLOV% D&M V OKOLÍ JE OPRAVEN, 
SHÁNÍ V#AK FINANCE NA VYBAVENÍ
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Od 1. do 15. ledna 2023 op(t zazní v'ulicích m(st a'obcí, 
v'kostelích, obchodech i'v'domácnostech po celé !R t"íkrá-
lová koleda díky tradi#ní T"íkrálové sbírce.
V"rámci nejv%t&í dobrovolnické akce v")esku se bude po mnoha 
koutech okresu )eská Lípa koledovat na podporu Sociálního 
automobilu Charity )eská Lípa ur#eného pro svoz zdravotn% 
hendikepovan$ch d%tí do &koly a"ze &koly. Sociální automobil 
svá'í ji' od roku 2007 d%ti z"mnoha kout( )eskolipska, v$raz-
n% pomáhá rodi#(m s"pé#í, d%tem p!iná&í pocit samostatnosti 

a"jeho existence je p!í-
mo vázána na finan- 
#ní podporu od &iroké 
ve!ejnosti. B%hem pat-
náctidenní T!íkrálové 
sbírky budete moci 
i"vy p!isp%t do ú!edn% 
zape#et%n$ch kasi#ek 
nebo online do tzv. 
virtuální kasi#ky. 

• !eská Lípa (kostel sv. Má'í Magd. – m!e) – 7. 1. od 17:30
• !eská Lípa (bazilika V!ech svat%ch – m!e) –  8. 1. od 10:00
• !eská Lípa (kostel Narození Panny Marie – m!e) – 8. 1. od 17:30
• !eská Lípa (m&stsk% ú'ad) – 9. 1.
• !eská Lípa (centrum m&sta) – 2.–15. 1.
• !eská Lípa (T'íkrálové p'edstavení v#KD Crystal) – 6. 1. od 19:00
• !eská Lípa (Z* Dr. M. Tyr!e) – 6. 1.
• !eská Lípa (Z* Ji"ní) – 6. 1.
• !eská Lípa (Z* Partyzánská) – 11. 1.
• !eská Lípa (Z* *pi$ák) – 6. 1.
• !eská Lípa (Z* a#S* Klí$) – 10. 1.
• !eská Lípa (Gymnázium )eská Lípa) – 6. 1.
• !eská Lípa (firma Alstom) – 13. 1. od 13:30
• !eská Lípa (firma Jakub) – 2.–15. 1.
• Nov) Bor (m&stsk% ú'ad) – 5. 1.
• Nov) Bor (centrum m&sta) – 10. 1.
• Nov) Bor (kostel – m!e svatá) – 8. 1. od 10:00
• Cvikov (ú'ad, centrum m&sta) – 12. 1.
• Cvikov (kostel – m!e svatá) – 8. 1. od 10:00
• Horní Police (kostel – m!e svatá) – 8. 1. od 15:00
• Lindava (koleda v#obci) – 7. 1.
• Mimo$ (ú'ady, centrum m&sta) – 4.–8. 1. 
• Mimo$ (kostel – m!e) – 8. 1. od 8:30
• Mimo$ (koncert p&v. sboru) – 10. 1.
• Stru&nice (koleda v#obci) – 11. 1.
• Jezvé (koleda v#obci) – 11. 1.
• +andov (ú'ad, centrum m&sta) – 12. 1.

• +andov (t'íkrálov% koncert) – 10. 1.
• Bezd(z (kostel – m!e svatá) – 8. 1. od 10:00
• B(lá p. Bezd(zem (kostel – m!e svatá) – 8. 1. od 8:00
• Brni%t( (kasi$ka na obecním ú'ad&) – 2.–15. 1.
• Dubá (koleda v#ulicích) – 4.–6. 1.
• Dubá (kostel – m!e svatá) – 15. 1. od 8:30
• Kvítkov (koleda v#ulicích) – 7. 1.
• Okna (koleda v#ulicích)– 6. 1.
• Sosnová (koleda v#ulicích) – 13. 1.
• Zákupy (kasi$ka na M&Ú) – 2.–15. 1.
• Zákupy (m&sto a#Z*) – 10. 1.

Charita
!eská Lípa

T!ÍKRÁLOVÁ SBÍRKA PODPO!Í 
SVOZ HENDIKEPOVAN%CH D"TÍ

KDE P!ISP"T DO T!ÍKRÁLOVÉ KASI'KY:

DÍKY SVOZU SI MATKA 
NA#LA PRÁCI A(ZAJISTILA TAK 
D&STOJN% )IVOT PRO JEJÍ D"TI
*estnáctiletá dívka Diana, která je po mozkové obrn&, trpí 
pravostrannou hemiparézou, autismem a#mentální retarda-
cí, nav!t&vuje speciální !kolu v#)eské Líp&. 

Její matka samo"ivitelka má je!t& dv& mlad!í dcery. Kdy" si 
cht&la najít práci, která by jim zajistila d(stojn% "ivot, nebylo to 
kv(li zdravotnímu posti"ení Diany, doprovodu do !koly a#vy-
zvedávání v(bec jednoduché. Aby stihla do zam&stnání p'ijít 
v$as a#odpoledne si Dianu op&t v$as vyzvednout, nemohla se 
spoléhat na b&"né autobusové spoje, nijak jí nenavazovaly. 

Proto za$ala vyu"ívat pro v!echny finan$n& dostupn%ch slu"eb 
svozu zdravotn& hendikepovan%ch d&tí do !koly i#zp&t. Matka 
díky tomu za$ala bez problém( chodit do zam&stnání a#"ivot 
celé rodiny za$al b%t p'ese v!echno mnohem snaz!í.

Aktuální informace na 
www.ceskalipa.charita.cz
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RO"NÍK 17 / "ÍSLO 1

Milí !tená"i,
Milan Bárta v#jednom z#posledních podcast$ na serveru i-noviny.cz polo%il asi !ty"icítce lidí, 
kte"í se aktivn& podílejí na tvorb& kulturního !eskolipského programu nebo se jej aktivn& ú!ast-
ní, otázku „Jakou kulturu na 'eskolipsku by si p"áli v#roce 2023 bez ohled$ na cokoli“. (eknu 
vám, to byla otázka p"ímo pro m&. Se %enou jsme se zasnili a#vypadlo nám z#toho p&t krásn)ch 
p"ání a#sn$, z#nich% vám p"edstavím !ty"i. Moc bychom si p"áli nav*tívit jak)koli koncert v#!es-
kolipském multi%ánrovém hudebním klubu, ve kterém si budou p"ipadat místní subkultury jako 
doma. Takov) prostor toti% v#'eské Líp& zásadn& chybí. Prostor, kter) spojuje. Potom bychom 
si p"áli v#'eské Líp& jak)koli filmov) festival, kter) bude trvat nep"etr%it& a#intenzivn& n&kolik 
dn$ a#kino se v#t&ch dnech stane na*ím domovem. Pak bychom cht&li z#celého srdce nav*tívit 
kvalitní v)stavu ve ve"ejném prostoru, v#n&jaké nápadité venkovní galerii. K#tomu se ji% p"ibli-
%ujeme, jeliko% jednou za rok takovou otvírají na novoborské Vedlej*í koleji. Zrovinka na sklon-
ku lo+ského roku to byla v)stava Vedlej*í 3D 3Kings Life Size Full Color Christmas Peep Show, 
která snad bude k#vid&ní do T"í král$. To byla báje!ná podívaná. A#jaké bylo na*e nejv&t*í kul-
turní p"ání pro rok 2023? ,e by to cht&lo do 'eské Lípy víc kulturní a#um&lecké odvahy. Je to tu 
prost& moc uhlazené. A#jaká jsou va*e kulturní p"ání? Nechte se inspirovat dal*ími lidmi posle-
chem podcastu a#vyu%ijte prostor pod !lánkem na i-noviny.cz k#sepsání vlastních p"ání. T"eba 
se n&která splní.

P"ejeme vám dobr) a#odvá%n) rok 2023 a#d&kujeme vám, %e jste ji% 17. rok s#námi.
Ji"í, Ruda, Hanka, Martin a#Jan!a

ROZHOVOR 3

HUDBA  7

DIVADLO / 
V!TVARNO 9

SOUT"#E 11

K$Í#OVKA  11

PROGRAM  12

FILM 17

PRO D"TI 23

ANKETA 27





LEDEN 20233 ROZHOVOR

!eskolipská kapela Vyjakomy vydala 25. listopadu 
2022 t"etí studiovou desku DVA. Název jednodu%e od-
kazuje na to, &e z'p*vodn( #ty"#lenné kapely, která na-
hrála p"edchozí desky O' tm( a' Oni, zbyli jen zp(vák, 
kytarista a'také autor hudby a'text* Dan ,varc a'bube-
ník Honza Ot#ená%ek. Desku je mo&né sly%et na strea-
movacích platformách a' hned dva singly Nem*&u si 
vzpomenout a'Everyday Lovesong jsou k'poslechu i'na 
youtube, druh) rovnou s'oficiálním videoklipem z'díl-
ny #eskolipského re&iséra Rudolfa +ivce. P*vodn( kyta-
rová kapela postupn( pro%la zvukov)m v)vojem a'p"es 
fázi se zapojením syntezátoru a'elektronick)ch bubn* 
do &ivé kapely nato#ila aktuální desku pouze na synte-
zátory. Stále se v%ak jedná o'melancholickou popovou 
desku oblíbené regionální kapely a' hudbu, kterou do 
svého programu zahrnuly festivaly z'mnoha kout* re-
publiky v'#ele s'United Islands of Prague.

Jaké to je mít s'odstupem jednoho m(síce venku studiovou 
desku, na které jste pracovali bezmála t"i roky?
U'ívám si, 'e to je. Na&e nová deska je oslava p!edev&ím 
toho mít kapelu, d%lat písni#ky a"moc to ne!e&it a"n%jak 
nad tím nep!em$&let. Je to dan$ tím, 'e jsme u' odrostl$ 
kluci bez ambicí a"bez nutnosti tla#it na sílu. U' od toho 
nemáme velk$ o#ekávání. Co' je dost úlevn$ pocit. 
S"p!edchozí deskou Oni jsme to cht%li v&em nat!ít, stát se 
známou kapelou po cel$ republice. Tenhle pocit zmizel 
a"stra&n% nás osvobodil. Jsem stra&n% rád, 'e album vznik-
lo, proto'e to dlouho vypadalo, 'e se to ani nepoda!í. 

D*le&itá pro vás tedy byla samotná tvorba víc ne& v)sledek?
To je pravda, pro m% je ta cesta mnohem d(le'it%j&í. Navíc 
jsme si na za#átku, kdy' jsme byli je&t% v"kapele #ty!i, !ekli, 
'e dal&í desku ud%láme zase jinak, tak'e elektronicky, na 
syntezátory. To v&echno jsme se ale nejd!ív museli nau#it. 

ZA TU DESKU 
VDĚČÍME COVIDU

Dan 'varc: 
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Byli jsme p(vodn% kytarová kapela fungující pospolu, 
tak'e kdy' p!ijde& s" takovouhle p!edstavou, m('e se ti 
lehce stát, 'e se kapela rozpadne.

V&dy- jste se na tom na za#átku shodli, ne?
Ano, ale cestou jsme zjistili, 'e to nevyhovuje v&em. Ale u' 
jsme se na tu cestu vydali, m%li jsme nakoupenou techni-
ku a"tak. M% to ale zajímalo hodn%, proto'e jsem v%d%l, 'e 
se na tom nau#íme n%co nového, a" to se stalo. My jsme 
nikdy neum%li aran'ovat písni#ky p!ímo na zkou&ce  
v"reálném #ase, vícemén% to nefungovalo a"nahrávání p!í-
mo do po#íta#e byl jednoduch$ zp(sob, jak tu mo'nost 
ochutnat. Vypne& okam'it% jak$koli nástroj, promíchá&  
to mezi sebou, byl to prost% zajímav$ tv(r#í zp(sob. Jen 
ná& b$val$ kytarista Franti&ek na za#átku !íkal, 'e k"tomu 
nemusíme b$t #ty!i a" zvládneme to ve dvou. A" nakonec 
m%l pravdu. 

Píse$ Vypni je pro m( textov( moc p(kná propojka s'deskou 
Oni, kde byli portréty r*zn)ch typ* lidí dne%ní doby. I'píse$ 
Vypni je o'#lov(ku, kter) nadává na &ivot, na politiku a's'lás-
kou vzhlí&í k'minulému re&imu, ve kterém bylo údajn( líp.
Tak po!ád je i"tahle deska o"m%stské kultu!e, o"fragmen-
tech na&í spole#nosti, o" vztazích, o" nás, o" vás, o" na&em 

m%st% a"na&em kraji. Mimochodem píse* Studen$ na ak-
tuální desce je o"Sudetech, ale proto'e Kittchen má Sude-
ty, B4 mají Sudety, tak mi p!i&lo de*ilní to také pojmeno-
vat stejn%. I"na téhle desce jsou p!íb%hy spojen$ s"Lípou, 
s" na&imi zku&enostmi. Píse* Vypni ale odkazuje p!ede-
v&ím na to, 'e p(vodn% jsem cht%l nato#it politickou des-
ku, která bude v$pov%dí o" na&í spole#nosti, komentá! 
k"dne&ní dob%, k"nastavení lidí. Brzy mi ale do&lo, 'e nedo-
ká'u dát dohromady témata na celou desku. 

Do jak velké míry posloucháme na desce písn( o'tob( nebo 
o'n(kom jiném konkrétním?
Nikdy ta píse* nemluví #ist% o"mn%. N%kdy je to víc, n%kdy 
je to mí*, prost% klasická um%lecká licence, kdy n%co p!i-
podobní& a"n%co si vezme& ze svého 'ivota. Jasn%, píse* 
Hned to nepozná& je #ist% o"Kájovi, na&em b$valém basá-
kovi, text popisuje jednu vzpomínku, je to st!ípek, detail, 
kter$ se mi vyjevil v"okam'iku, kdy jsem necht%l vypráv%t 
klasick$ p!íb%h #lov%ka. P!i textování m% obecn% baví to 
hledání detail(, barev, chutí, v(ní a" pak se kolem toho 
motat a"hledat k"tomu ty pocity a"správn$ slova, aby to 
nebylo doslovn$, ale p!itom ne úpln% blb$ a" kli&é. Jsou 
lidi, kter$ umí b$t doslovn$ a"v$pravn$, ale o"to se nesna-
'ím. Ale zase nechci b$t opisn$m texta!em s"básnick$mi 

Hned to nepozná%Obal desky



LEDEN 2023

obraty, ale chci to !íkat tak, jak mi zobák narost. A"kdy' u' 
jsem u"písn% Hned to nepozná&, tak i"kdy' jsme na desce 
cht%li mít píse* o"Kájovi, stejnak p(vodn% vznikla nev%-
domky. Vznikla toti' klasicky ve stylu pr(toká#e. O"tom 
mluvil, myslím, Jaromír +vejdík, 'e napí&e text a"za rok mu 
teprve dojde, o" #em ta písni#ka vlastn% je. Cel$ ten text 
vznikne tak, 'e najde& to první slovo, ten první ver&, tu 
první sloku, prost% n%co, co ur#í n%jaké malé téma, a"to t% 
vede dál. Prost% to tebou profr#í, prote#e. 

Tak&e co dal%ího tebou proteklo a'dostalo se na desku? 
Deska má n%kolik hlavních motiv(. Zásadní je, hledám jak 
to !íct, ani' bych !ekl slovo stárnutí. (smích) Prost% je ti 
#ty!icet, n%co jsi za'il, jsi takov$ chlap v"p(li, trochu bi-
lancuje&, kde jsi byl, co jsi d%lal a"kam jde& dál, pak se ti 
stanou ty v%ci, kter$ se ti staly, odejde ti jeden z"tv$ch nej-
lep&ích p!átel, se kter$m jsi sdílel ty nejnitern%j&í v%ci, co' 
je mimochodem také kapela. Kapela je podle m% fakt jed-
na z" nejnitern%j&í v%cí, proto'e tam se p!ed spoluhrá#i 
neustále obna'uje&, abys na&el v"sob% to nejlep&í. Ale roz-
hodn% si nemyslím, 'e jsme star$. Jasn%, tu nás pobolí ra-
mínko, tu kotní#ek. Ale t!eba v"písni Everyday Lovesong si 
z"toho vylo'en% d%láme legraci. Srandu z"nás, fotr(.

Deska mi p"ijde pocitov( temná. Myslí%, &e to je dobou, kdy 
vznikala?
Já za tu desku vd%#ím práv% covidu, proto'e kdyby nás to 
doma nezav!elo, nem%li bychom s")endou, Honzou Ot-
#ená&kem #as trávit ve zku&ebn% 12 hodin denn%. Ve chví-
li, kdy má& zav!enou práci a" musí& b$t zav!en$ v" jedné 

5 ROZHOVOR

Z natá#ení klipu Everyday Lovesong

Studen)

Nem*&u si vzpomenoutHned to nepozná%
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místnosti, tak aby ses doma nezbláznil, chodí& tvo!it do 
zku&eny. A"bylo by divn$, kdyby tohle na desku neprosák-
lo. Venku je zima, tma, ty jsi zav!en$ ve sklepní zku&ebn% 
x hodin, ob#as zavolá& kámo&(m, a, se staví, ale ví&, 'e  
po 22:00 nesmí& ven. To byl dost d%siv$ stav. Tak'e ve 
21:55 zhasíná& sv%tlo a" p!ib%hne& dom(. A" tohle d%lá& 
kontinuáln% 14 dní, t!i t$dny. To se muselo na desku po-
depsat. 

P"ebal desky i'obrazy k'jednotliv)m písním jsou moc p(kné. 
Kdo vám to d(lal?
No, to nám normáln% d%lala um%lá inteligence AI z" ná-
stroje Midjourney, kter$ ti generuje obrazy na základ% 
textu, kter$ do n%j zadá&. Cht%li jsme na tom p(vodn% 
stav%t cel$ p!íb%h – elektronická deska nahraná do po#í-
ta#e a"k"tomu obal a"vizuály d%lan$ po#íta#em, ale nestih-
li jsme to p!edstavit v#as. Kdy' jsme s"tím na konci listopa-

du vy&li ven, syntézu jsme nikde neakcentovali, proto'e 
v"té dob% u' to byla b%'ná v%c. Ka'd$ pokro#ilej&í u'iva-
tel internetu si u' nechal vygenerovat obrazy od um%lé 
inteligence. Ale zase na druhou stranu, je to deset obráz-
k(, co' by znamenalo stovky hodin 'ivé bytosti. Takhle to 
bylo 15 hodin )endy v"konverzaci s"um%lou inteligencí, 
kdy nejprve vzniklo 1 217 jin$ch, neúsp%&n$ch verzí, ne' 
ty obrázky spole#n% na základ% klí#ov$ch slov vyladili. 
Tak'e furt je tam v$znamn$ i" ten vklad 'ivé bytosti. 
(smích) Ty obrázky ke ka'dé písni jsou ale fakt poda!en$ 
a"my nabízíme mo'nost si vybrat vá& nejoblíben%j&í a"po-
!ídit si ho na triku. Jeliko' deska vy&la jen na internetu, je 
tohle ta mo'nost, jak mít desku doma fyzicky. Tak'e jestli 
nás chcete podpo!it, jd%te do toho. 

Vyjakomy – DVA, Indies Scope, 2022

Vypni
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BRAUN, GRUNT, HORVÁTH
D&!ínsk) rodák Tomá* Braun je kytaristou, cellistou 
a# lídrem pra%ského jazzrockového tria Ploy. Tento-
krát v*ak Tomá* bude sou!ástí tria, které vás pohltí 
sv)m free jazzov)m setem. Spolu s#ním vystoupí ex-
celentní bubeník, mimo jiné libereck) rodák, Jan 
Horváth, jen% své bubenické zku*enosti jednu dobu 
p"edával i#na !eskolipské zu*ce, a#nemén& v)born) 
saxofonista Jan Grunt. První koncert roku 2023 
v# populárním !eskolipském jazzovém klubu bude 
nekompromisní. Jestli vám p"ijde kultura v# 'eské 
Líp& moc uhlazená, pak tohle je jedna z#mála *ancí 
na po"ádn) punk. A# jestli tomu tak nebude, pak 
jsme v#záplav& ples$ nadobro ztraceni.

14. 1., U'bíl)ho #ernocha

ESTER KO'I'KOVÁ 
& MOODY CAT BAND
Svérázn) „polyester“ tuzemské kulturní scény Ester 
Ko!i!ková se tentokrát publiku p"edstaví jako ne-
kompromisní texta"ka, i# jako poh"íchu kompromis-
ní, ale nakonec je*t& biologicky udr%itelná zp&va!-
ka. Ve zhruba dvouhodinové, v# mnoha sm&rech 
vskutku nekorektní pís+ové férii zazní ty nejznám&j-
*í i#nejzásadn&j*í sv&tové hity – od v)b&ru z#jazzo-
v)ch standard$, p"es díl!í exkurze do repertoáru 
Amy Winehouse, Lou Reeda, Davida Bowieho, sku-
pin Rammstein, Boney M. a#dal*ích superhv&zd, a% 
po n&%né a#re%né balady ze zp&vníku mexické super-
divy Chavely Vargas. Tento %ánrov) chaos v*ak Ester 
v# rámci p"edstavení spojí do naprosto logického 
celku, a- u% humorn& odleh!en)mi komentá"i a#vy-
sv&tlivkami, nebo samotn)mi pís+ov)mi texty ve 
zvukomalebné !e*tin&, které sv)m oblíben)m sklad- 
bám u*ila na míru, proto%e, jak "íká, si o#to samy "í-
kaly. 

28. 1., U'bíl)ho #ernocha

THE VIV ACOUSTIC SESSION
Ka%doro!n& p"ipravuje grungeová, chcete-li rocko-
vá kapela The Viv akustick) koncert. A# tentokrát 
bude v&t*í ne% kdy d"ív. Kapela se p"edstaví s#novou 
tvorbou, písn&mi s#!esk)mi texty, ale nebudou chy-
b&t ani hity ze dvou studiov)ch desek Creature 
a#Hard as a#Stone a#singly This Time a#Left Apart. 
S#kapelou vystoupí i#n&kolik exkluzivních host$ ne-
jen z# "ad v)born)ch lokálních muzikant$. K# tomu 
v*emu p"ivá%í kapela hosty z#Mladé Boleslavi, kape-
lu STA, sehranou partu grungeov)ch nad*enc$, se 
kter)mi si milovníci %ánru zazpívají nejednu známou 
píse+. Prost& tohle bude ve!er jak víno.

21. 1., U'bíl)ho #ernocha
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VZPOMÍNKY 
Z&STANOU
Tradi!ní t"íkrálové p"edstavení obstará p"ímo na T"i 
krále pra%ské Studio Dva s#hrou kanadského drama-
tika a# scénáristy Bernarda Sladea, autora brilantní 
komedie Ka%d) rok ve stejnou dobu, která oslovila 
diváky na celém sv&t&. Milostn) p"íb&h barového kla-
víristy a#jeho dvou osudov)ch %en splétá smích, slzy 
a# nostalgické písn&, aby utkal okouzlující pozdrav 
romantick)m hrám minulosti. V#hlavních rolích této 
hry o#lásce a#rodinn)ch poutech, která je plná úsm&v-
n)ch, dojemn)ch, ale i#vá%n&j*ích moment$, se m$%e-
te t&*it na Zlatu Adamovskou, Petra .t&pánka !i Janu 
Strynkovou v#alternaci s#Lucií .t&pánkovou.

6. 1., KD Crystal

chyni a#p"í*ern& na sebe %árlí. Doslova se nesná*í a#to je slabé 
slovo. Nejenom kv$li konkurenci, ale taky kv$li dávnému h"í-
chu z#mládí. Je nebezpe!né vyskytovat se v# jejich blízkosti, 
pokud se ty dv& dostanou k#sob&. A#práv& t&mto dv&ma rival-
kám je nabídnuta nová spole!ná cooking show 'arod&jky 
v#kuchyni. Urá%ky jsou pikantn&j*í ne% p"ipravované pokrmy, 
v)pady ost"ej*í ne% chilli paprika, atmosféra hust&j*í ne% be-
*amelová omá!ka. Myslíte, %e je *pikovací jehla dobrá zbra+? 
Navíc jsou diváci v#hledi*ti vta%ení do „jakoby“ %ivého vysílá-
ní a#reagují spontánn& na moderátora Stevena, kter) sehraje 
v#osudech obou kucha"ek klí!ovou roli. 

12. 1., Kulturní centrum Sever, Cvikov

AND"LSKÉ VZNÁ#ENÍ JANA NA#E
Práce p"ed nedávnem zesnulého !eského socha"e Jana Na*e 
budou zdobit foyer novoborského kina. P"ij/te se nechat 
okouzlit tvorbou tohoto olomouckého um&lce, jeho záv&s-
n)mi d"ev&n)mi plastikami, ale také *perky a# speciálními 
hmatky – d"ev&n)mi plastikami do ruky a#do kapsy. Hmatky 
jsou um&lecká díla, která si !lov&k vybírá p"ímo na míru po-
dle velikosti a#tvaru ruky a#vztahu k#ur!itému druhu d"eva. 
Hmatky poté vytvá"ejí p"íjemn) hmatov) vjem, uvol+ující 
psychické nap&tí a# provád&jí p"irozenou akupresuru drah 
zakon!en)ch v#dlani a#prstech. O#úvodní slovo se na vernisá-
%i postarají v)znamn) !esk) fotograf Jind"ich .treit, d"evo-
"ezbá"ka Libu*e Na*ová a#malí"ka a#kreslí"ka Inge Kosková.

18. 1., kino Nov) Bor

DÁMSKÁ 'TY!HRA
P$vabná komedie o#%enách z#pera nejproduktivn&j*ího ka-
nadského dramatika Norma Fostera v#nastudování Divadel-
ního spolku Ka*par si pokládá zásadní otázku – opravdu 
znáte svou nejlep*í kamarádku? Den po poh"bu Catherine se 
její nejbli%*í kamarádky vydávají na golfové h"i*t&, kam s#ní 
posledních !trnáct let chodily. K#Margo, Tate a#Connie se 
p"idává i# Dory, Catherinina kamarádka z# Kanady, kterou 
zbylé %eny potkaly teprve na poh"bu. Mezi jednotliv)mi od-
paly a#jamkami spolu %eny probírají v*ednosti i#nev*ednosti 
sv)ch %ivot$ s#nadhledem !i (ne)potla!ovan)mi poznámka-
mi. Ka%dá z# %en se vyrovnává s# %ivotními nástrahami po 
svém, ale "e*í to spole!n& a#rozli!n)mi názory, a- u% se t)kají 
lásky, d&tí !i kariéry. A#mo%ná si i#vzpomenou na svou zesnu-
lou kamarádku. V#hlavních rolích se p"edstaví Eva Elsnerová, 
Ilona Svobodová, Jitka Nerudová a#Monika Zoubková.

10. 1., divadlo Nov) Bor

'AROD"JKY V(KUCHYNI
Brilantní komedie kanadské autorky Caroline Smithové s#Mi-
chaelou Dolinovou a#Veronikou ,ilkovou v#alternaci se Sand-
rou Pogodovou. Dv& populární kucha"ky mají ka%dá svou 
televizní kucha"skou show. Ka%dá se orientuje na jinou ku-
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11 SOUT)*E / K+Í*OVKA

P#ÁNÍ K NAROZENINÁM
Jaké bylo va!e poslední p"ání k narozeninám?
Odpov&zte libovoln& na otázku a vyhrajte 2 vstupenky na 
!eskou komedii P"ání k narozeninám 26. 1. 2023 od 20:15  
v Kin& Crystal. Va*i odpov&/ za*lete na e-mailovou adresu  
soutez@prodeus.cz. Do p"edm&tu e-mailu napi*te SOU-
T0, P(ÁNÍ. Nezapome+te uvést celé své jméno.
Sout#$ probíhá do 20. 1. 2023 do 10:00. 
Z odpov&dí vylosujeme 1 vít&ze. 

K#Í$OVKA 
S DÁMSKOU "TY#HROU
Vyhrajte 2 vstupenky na divadelní komedii 10. 1. od 19:00 
v divadle Nov) Bor. Tajenku k"í%ovky za*lete na e-mailovou 
adresu soutez@prodeus.cz. Do p"edm&tu e-mailu napi*te 
K(Í,OVKA 'TY(HRA. Nezapome+te uvést celé své jmé-
no.
Sout#$ probíhá do 9. 1. 2023 do 10:00. 
Z odpov&dí vylosujeme 2 vít&ze.

Jak probíhá sout#$? 
Va!í na e-mail zaslané libovolné odpov"di (vyjma tajenky k#í$ovky) 
na otázku u%jednotliv&ch sout"$í je p#i#azeno po#adové 'íslo. Online 
generátor náhodn&ch 'ísel vybere vít"ze ceny. Z% toho vypl&vá, $e  
jakákoli odpov"( je automaticky v#azena do slosování.

TAJENKA 2

TAJENKA 1

tvar čes. zpěvák

označení 
dominanty

strýček 
z Arabely

dědeček 
(něm.)

ovocnářský 
výzkumný 
institut

starý 
dům

iniciály 
režiséra 
Lipského

vitamin truhlaostravský 
fotbalový 
klub

zámotkyvrstva 
osobnosti

brousek 
na nože

zpěvák – 
Dr. …

značka zlata

chemická 
značka
fosforu

obyvatelka 
Íránu

kraj. město

zn. kyslíku

vodácký 
pozdrav

lesní 
plod

římsky 500

citoslovce 
u doktora

slezské 
město

ital. lyžařka

… umí 
hula hop

chemická 
značka
síry

početní 
tabulka

zlato (fr.)

základní 
organizace

vitamin

umělá 
inteligence

vitamin

posvátný 
brouk

chemická 
zn. jódu

džinův pán

popěvek

Adina 
(domácky)

TAJENKA 3

vánoční 
píseň

nejvyšší 
hora Keni

vajíčko (lat.)

zablokování 
přístupu na 
internetu

spletený

kapela 
Dana 
Bárty

odervat

předložka

druh 
vlaku

šlechtický 
přídomek

solm. slab.

špeh

inic. zpěv. 
Pilarové

zn. tlaku

mistrovství 
evropy

citoslovce 
troubení

druh 
papouška

iniciály 
Víznera

předložka

plus

údolí 
básnicky

spojka

osobní 
kód

nizozemské 
aerolinie

hudební 
nosič

kmity



PROGRAM DEN PO DNI
KD Crystal 'eská Lípa: 487 522 300, Kino Crystal: 487 524 840, Pokladna KD Crystal: 739 345 034, Lip* 'eská Lípa, p.o.: 732 324 711, Muzeum 'eská Lípa: 487 824 145, Knihovna 
'eská Lípa: 487 883 444, ZU# 'eská Lípa: 487 827 323, Libertin 'eská Lípa: 487 823 404, Divadlo Nov* Bor: 487 725 539, Kino Nov* Bor: 487 722 369, Kulturní #UM: 603 740 717, Sport 
'eská Lípa p.o. 487 827 835, U(bíl*cho +ernocha: 777 863 702, Kino Máj Doksy: 776 550 862, D,m kultury Ralsko: 725 747 360, Kultura Zákupy: 487 857 171, Kultura Cvikov: 606 652 870

1. 1. NED"LE
Kino Nov% Bor
15:00 Kocour v#botách: Poslední p"ání | ani-
movan)
17:00 Avatar: The Way of Water 3D | ak!ní
Nám#stí Míru, Nov% Bor
16:30 Novoro!ní p"ípitek | oh+ová show Ig-
nis Iter
Nám#stí Osvobození, Cvikov 
0:30 Novoro!ní oh+ostroj | tradi!ní p"ivítání 
nového roku
Pob"e$í Máchova jezera, Staré Splavy
0:30 Oh+ostroj | slavnostní p"ivítání nového 
roku
Stadion kopané, Doksy
12:00 46. ro!ník Novoro!ního b&hu a# po-
chodu okolo Máchova jezera | start pochodu 
od 12 do 13 hod., start b&hu ve 13 hod., dél-
ka trati: 12,5 km
Zámeck% park, Doksy
18:00 Novoro!ní oh+ostroj

2. 1. POND"LÍ
Kino Crystal
17:00 Avatar: The Way od Water 3D | ak!ní
20:15 Jan ,i%ka | historick)
Knihovna
15:00–17:00 Falun Gong – kultiva!ní cvi!ení 
t&la i#ducha | Otev"en) klub 60+ | pobo!ka 
.pi!ák
Kino Nov% Bor
17:30 Kocour v#botách: Poslední p"ání | ani-
movan)
20:00 Whitney Houston: I# Wanna Dance 
with Somebody | %ivotopisn)

3. 1. ÚTER%
Kino Crystal
17:00 Avatar: The Way od Water 3D | ak!ní
20:15 Srde!ní zále%itost | komedie
Knihovna
10:00 Cvi!íme v#ka%dém v&ku | cvi!ení s#hud-
bou a#v#sed& | Otev"en) klub 60+ | pobo!ka 
.pi!ák
Kino Nov% Bor
17:30 Whitney Houston: I# Wanna Dance 
with Somebody | %ivotopisn)
20:00 Amerika | ART | drama
Kino Máj, Doksy
17:30 Kafe a# cigára | p"ehlídka film$ Jima 
Jarmusche VII | komedie
20:00 Trojúhelník smutku | ART | drama

4. 1. ST!EDA
Kino Crystal
17:00 Avatar: The Way od Water 3D | ak!ní
20:15 Srde!ní zále%itost | komedie

Kino Nov% Bor
17:30 Trojúhelník smutku | drama
20:00 Whitney Houston: I# Wanna Dance 
with Somebody | %ivotopisn)
Kino Máj, Doksy
9:30 Kocour v#botách: Poslední p"ání | do-
polední projekce pro nejmen*í | animovan)

5. 1. 'TVRTEK
Kino Crystal
15:00 Kocour v#botách: Poslední p"ání | ani-
movan)
17:00 Avatar: The Way of Water | ak!ní
20:15 Operace Fortune: Ruse de guerre | 
ak!ní
Knihovna
13:00 Tvo"íme… strom *t&stí | v)tvarná díl-
na, materiál zaji*t&n | Otev"en) klub 60+ | 
pobo!ka .pi!ák
Kino Nov% Bor
17:30 Operace Fortune: Ruse de guerre | 
ak!ní
20:00 Operace Fortune: Ruse de guerre | 
ak!ní

6. 1. PÁTEK
Kino Crystal
15:00 Kocour v#botách: Poslední p"ání | ani-
movan)
17:00 Avatar: The Way of Water | ak!ní
20:15 Operace Fortune: Ruse de guerre | 
ak!ní
KD Crystal
19:00 Vzpomínky z$stanou | t"íkrálové p"ed-
stavení | hrají: P. .t&pánek, Z. Adamovská 
ad. | Studio DVA divadlo | 490 K! 
Kino Nov% Bor
17:30 Kocour v#botách: Poslední p"ání | ani-
movan)
20:00 Operace Fortune: Ruse de guerre | 
ak!ní
Kulturní centrum Sever, Cvikov
17:00 T"íkrálov) koncert | po"ádá Lusatia 
Consort | zdarma

7. 1. SOBOTA
Kino Crystal
15:00 Kocour v#botách: Poslední p"ání | ani-
movan)
17:00 Avatar: The Way of Water 3D | ak!ní
20:15 Váno!ní p"íb&h | komedie
Knihovna
9:00–12:00 P"ilo% ruku k#dílku | skládání pu-
zzle pro celou rodinu
Plaveck% bazén
9:00–10:30 Aqua aerobik s#Blankou | 45 min 
cvi!ení, 45 min relax | 1 lekce 100 K!

Muzeum
14:00 Geoturistika v# b)valém vojenském 
prostoru Ralska | p"edná*ka geologa P. Mu-
%áka | galerie Jídelna
Kino Nov% Bor
15:30 Mikulá*ovy patálie: Jak to celé za!alo | 
animovan)
17:30 Kde zpívají raci | drama
20:00 Operace Fortune: Ruse de guerre | 
ak!ní
Kino Máj, Doksy
15:00 Kocour v#botách: Poslední p"ání | ani-
movan)
17:30 Piargy | drama
20:00 Raffael odhalen | ART | dokument

8. 1. NED"LE
Kino Crystal
15:00 Kocour v#botách: Poslední p"ání | ani-
movan)
17:00 Avatar: The Way of Water 3D | ak!ní
20:15 Váno!ní p"íb&h | komedie
Kino Nov% Bor
15:30 Kocour v#botách: Poslední p"ání | ani-
movan)
17:30 Kde zpívají raci | drama
20:00 Operace Fortune: Ruse de guerre | 
ak!ní

9. 1. POND"LÍ
Kino Crystal
17:30 Whitney Houston: I# Wanna Dance 
with Somebody | %ivotopisn)
20:00 Piargy | ART | drama
Knihovna
15:00–17:00 Falun Gong – kultiva!ní cvi!ení 
t&la i#ducha | Otev"en) klub 60+ | pobo!ka 
.pi!ák
Kino Nov% Bor
17:30 Vra%da v#Lond)n& | komedie
20:00 Fabelmanovi | drama
Knihovna Doksy
13:00–17:00 Tvo"ení pro d&ti | d&ti i#rodi!e si 
vyrobí tu!+áka | cena za materiál: 30 K!
Zámek Doksy
16:00 Vernisá% Putovní galerie 2022/23 | po-
"ádá ZU. 'eská Lípa | zdarma | galerie

10. 1. ÚTER%
Kino Crystal
17:30 Whitney Houston: I# Wanna Dance 
with Somebody | %ivotopisn)
20:00 Operace Fortune: Ruse de guerre | 
ak!ní
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Knihovna
10:00 Cvi!íme v#ka%dém v&ku | cvi!ení s#hud-
bou a#v#sed& | Otev"en) klub 60+ | pobo!ka 
.pi!ák
17:00 Indonésie – Sumatra, Bali, Penida | 
vypráv&ní cestovatelky R. Tká!ikové 
Divadlo Nov% Bor 
19:00 Dámská !ty"ka | hrají: E. Elsnerová, J. 
Nerudová, I. Svobodová a# M. Zoubková | 
Divadelní spolek Ka*par | 400 K!
SOUT&' O VSTUPENKY
Kino Nov% Bor
17:00 Avatar: The Way of Water 3D + HFR | 
ak!ní
20:15 Zapomenutá zem& | FK | drama
Kino Máj, Doksy
15:00 Buko | odpolední projekce za zlevn&né 
vstupné | komedie
17:30 Srdce dubu | dokument
20:00 Operace Fortune: Ruse de guerre | 
ak!ní

11. 1. ST!EDA
Kino Crystal
15:00 St"ídavka | promítáme pro seniory | 
komedie
17:30 Grand Prix | komedie
20:00 Operace Fortune: Ruse de guerre | 
ak!ní
ZU(
10:00 Muzikál Mamma Mia! | pro Z. | velk) 
sál | zdarma
17:00 Muzikál Mamma Mia! | pro ve"ejnost | 
velk) sál | zdarma
Kino Nov% Bor
17:00 Avatar: The Way of Water 3D + HFR | 
ak!ní
20:15 Slovo | drama

12. 1. 'TVRTEK
Kino Crystal
15:00 Nejv&t*í dar | pohádka
17:00 Avatar: The Way of Water | ak!ní
20:15 M3gan | horor
Knihovna
10:00 Veselé cvi!ení a# tvo"ení | dopoledne 
pro rodi!e s#d&tmi do 5 let | pobo!ka Lada
13:00 Mozkohrátky – cvi!ení pro lep*í pa-
m&-, dobrou mysl i#náladu | hry, rébusy, há-
danky | pobo!ka Lada
13:00 Lu%ické hory – západ | p"edná*ka J. 
Re%e | Otev"en) klub 60+ | pobo!ka .pi!ák
ZU(
17:00 Vernisá% v)stavy prací %ák$ a#student$ 
v)tvarného ateliéru A. Skokanové | foyer | 
zdarma
Kino Nov% Bor
17:30 M3gan | horor
20:00 The Doors: Final Cut | digitáln& re-
staurovan) re%isérsk) sest"ih | drama
Kulturní centrum Sever, Cvikov
19:00 'arod&jky v#kuchyni | hrají: M. Dolino-
vá, V. ,ilková / S. Pogodová, ad. | 250 K! | 
sál
'ernobyl – fotografie | vernisá% | ohledy fo-
tografa P. Honsnejmana | galerie

13. 1. PÁTEK
Kino Crystal
15:00 Nejv&t*í dar | pohádka
17:00 Avatar: The Way of Water | ak!ní
20:15 M3gan | horor
Kino Nov% Bor
17:30 M3gan | horor
20:00 M3gan | horor

14. 1. SOBOTA
Kino Crystal
15:00 Ú%asn) Mauric | animovan)
17:00 Avatar: The Way of Water 3D | ak!ní
20:15 M3gan | horor
Centrum textilního tisku
15:00 Popelka | loutková pohádka | hraje 
a#p"ipravil: T. B&hal | Divadlo Toy Machine | 
100 K!
(UM
9:00–14:00 Keramická dílna | www.kulturni-
sum.cz
U)bíl%ho *ernocha
21:00 Braun / Grunt / Horváth | koncert | 
free jazz | J. Grunt (alt/s# sax), J. Horváth 
(bicí), T. Braun (kytara, cello, tr) 
Kino Nov% Bor
15:30 Ú%asn) Mauric | animovan)
17:30 M3gan | horor
20:00 Whitney Houston: I# Wanna Dance 
with Somebody | %ivotopisn)
Kino Máj, Doksy
15:00 Mikulá*ovy patálie: Jak to celé za!alo | 
animovan)
17:30 Spolu | drama
20:00 Il Boemo | drama
Jazz Klub Píchlá nota, Doksy
20:00 Sa*a | originální písni!ká"ka, harmoni-
ká"ka a# texta"ka S. Niklí!ková | rezervace 
a#info: www.pichlanota.cz | zdarma

15. 1. NED"LE
Kino Crystal
15:00 Ú%asn) Mauric | animovan)
17:00 Avatar: The Way of Water 3D | ak!ní
20:15 M3gan | horor
Kino Nov% Bor
15:30 Ú%asn) Mauric | animovan)
17:30 M3gan | horor
20:00 Whitney Houston: I# Wanna Dance 
with Somebody | %ivotopisn)
Kulturní centrum Sever, Cvikov
15:00 Veselá pou- – loutková revue | hraje: 
loutkoherecká skupina Loudadlo | 80 K! | sál 
Z( Krava"e
15:00 O# pejskovi a# ko!i!ce | loutková po-
hádka 

16. 1. POND"LÍ
Kino Crystal
17:30 Váno!ní p"íb&h | komedie
20:00 Blízko | FK | drama
Knihovna
15:00 Kouzelné nápady – dílna pro malé 
i#velké 

15:00–17:00 Falun Gong – kultiva!ní cvi!ení 
t&la i#ducha | Otev"en) klub 60+ | pobo!ka 
.pi!ák
Kino Nov% Bor
17:30 M3gan | horor
20:00 Piargy | drama

17. 1. ÚTER%
Kino Crystal
17:00 Indick) ve!er
20:00 M3gan | horor
Knihovna
10:00 Cvi!íme v#ka%dém v&ku | cvi!ení s#hud-
bou a#v#sed& | Otev"en) klub 60+ | pobo!ka 
.pi!ák
17:00 Odpov&di le%í ve tm&… | M. Eslem 
o#terapii tmou a#nezapomenuteln)ch zá%it-
cích
ZU(
17:00 Lednov) koncert %ák$ | mal) sál | zdar-
ma
Kino Nov% Bor
17:30 Piargy | drama
20:00 Událost | ART | drama
Kino Máj, Doksy
17:30 Planeta Praha | dokument
20:00 The Doors: Final Cut | digitáln& re-
staurovan) re%isérsk) sest"ih | drama

18. 1. ST!EDA
Kino Crystal
17:30 Whitney Houston: I# Wanna Dance 
with Somebody | %ivotopisn)
20:00 M3gan | horor
Centrum textilního tisku
17:00 Ronovci a#jejich rodové v&tv& | p"ed-
ná*ka J. .iftové z#t"ídílného p"edná*kového 
cyklu Odkaz rodové *lechty na 'eskolipsku | 
100 K!
Kino Nov% Bor
18:00 And&lské vzná*ení Jana Na*e | vernisá% 
v)stavy socha"e | úvodní slovo: J. .treit
Kulturní centrum Sever, Cvikov
19:00 Minipárty s#Karlem .ípem | zábavná 
talk show, po"adem provází J. Bláha | 390 K! 
| sál
Kino Máj, Doksy
17:30 V*echny mé dopisy spal | SCANDI 
2023 – p"ehlídka sou!asn)ch seversk)ch fil-
m$ | drama
20:00 Ono | SCANDI 2023 | horor

19. 1. 'TVRTEK
Kino Crystal
15:30 Princezna zakletá v#!ase 2 | pohádka
18:00 P"ání k#narozeninám | komedie
20:00 Babylon | drama
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Knihovna
10:00 Veselé cvi!ení a# tvo"ení | dopoledne 
pro rodi!e s#d&tmi do 5 let | pobo!ka .pi!ák
13:00 Karetní klub | Otev"en) klub 60+ | po-
bo!ka .pi!ák
Kino Nov% Bor
17:30 P"ání k#narozeninám | komedie
20:00 EOS: Pissarro – otec impresionismu | 
ART | dokument
Kulturní centrum Sever, Cvikov
16:00 Tradi!ní setkání senior$ | k#tanci a#po-
slechu hraje F. Nebu%elsk) | galerie
Knihovna Doksy
15:00 'tení se sovou Eleonorou | Knihovnic-
ké pohádky od Z. Pospí*ilové

20. 1. PÁTEK
Kino Crystal
15:30 Princezna zakletá v#!ase 2 | pohádka
18:00 P"ání k#narozeninám | komedie
20:00 Babylon | drama
KD Crystal
20:00 Ples m&sta 'eská Lípa | p"edtan!ení 
tane!ník$ StarDance T. Pruckové a# M. Ne-
cpála, p&vecké vystoupení V. Noida Bárty 
nebo módní p"ehlídku Reas Agency | ve!e-
rem bude provázet T. Kostková, k#tanci i#po-
slechu bude hrát Big ´O#´ Band Marka Ottla 
a#DJ Pavel Cejnar | 400 K!
Kino Nov% Bor
17:30 P"ání k#narozeninám | komedie
20:00 P"ání k#narozeninám | komedie

21. 1. SOBOTA
Kino Crystal
15:00 Zoubková víla | animovan)
17:00 Avatar: The Way of Water 3D | ak!ní
20:15 P"ání k#narozeninám | komedie
Muzeum
14:00 Peripetiemi a#serpentinami orální his-
torie na 'eskolipsku | p"edná*ka historika T. 
Cidliny | galerie Jídelna
U)bíl%ho *ernocha
19:00 The Viv a#hosté & STA I#acoustic se-
ssion | akustick) koncert
Kino Nov% Bor
15:30 Srdce dubu | dokument
17:30 P"ání k#narozeninám | komedie
19:30 Babylon | drama
Kulturní centrum Sever, Cvikov
19:00 Flamenco ve!er | tanec, hudba, dobré 
pití, povídání o#flamencu s#J. Legezovou a#je-
jími studentkami | 150 K! | sál
Kino Máj, Doksy
15:00 Ú%asn) Mauric | animovan)
17:30 P"ání k#narozeninám | komedie
20:00 Babylon | drama
Jazz Klub Píchlá nota, Doksy
20:00 Domi | mladá talentovaná zp&va!ka 
a# kytaristka D. K"í%ová | rezervace a# info: 
www.pichlanota.cz | zdarma

22. 1. NED"LE
Kino Crystal
15:00 Zoubková víla | animovan)
17:00 Avatar: The Way of Water 3D | ak!ní
20:15 P"ání k#narozeninám | komedie
Kino Nov% Bor
15:30 Ú%asn) Mauric | animovan)
17:00 Babylon | drama
20:00 P"ání k#narozeninám | komedie

23. 1. POND"LÍ
Kino Crystal
17:30 P"ání k#narozeninám | komedie
20:00 Osm hor | ART | drama
Knihovna
15:00–17:00 Falun Gong – kultiva!ní cvi!ení 
t&la i#ducha | Otev"en) klub 60+ | pobo!ka 
.pi!ák
Kino Nov% Bor
17:30 P"ání k#narozeninám | komedie
20:00 P"ání k#narozeninám | komedie
Knihovna Doksy
13:00–17:00 Tvo"ivá dílni!ka pro d&ti a#jejich 
rodi!e | zimní záv&sná dekorace s# ptá!ky | 
cena za materiál: 30 K!

24. 1. ÚTER%
Kino Crystal
17:30 P"ání k#narozeninám | komedie
20:00 Babylon | drama
Knihovna
10:00 Cvi!íme v#ka%dém v&ku | cvi!ení s#hud-
bou a#v#sed& | Otev"en) klub 60+ | pobo!ka 
.pi!ák
ZU(
17:00 2. koncert %es-ov)ch t"íd | mal) sál | 
zdarma
Kino Nov% Bor
17:30 P"ání k#narozeninám | komedie
20:00 Prolomit vlny | FK | drama
Kino Máj, Doksy
17:30 Babylon | drama

25. 1. ST!EDA
Kino Crystal
15:00 Cirkus Maximum | promítáme pro se-
niory | komedie
17:30 P"ání k#narozeninám | komedie
20:00 Babylon | drama
Knihovna
9:00–18:00 Kni%ní swap – daruj nebo vym&+ 
své knihy | knihy musí b)t v#dobrém stavu, 
NEponi!ené, NE*pinavé, NEpotrhané | po-
bo!ka .pi!ák
Kino Nov% Bor
17:30 Váno!ní p"íb&h | komedie
20:00 P"ání k#narozeninám | komedie
Kino Máj, Doksy
17:30 Bombastick) Johan | SCANDI 2023 | 
komedie
20:00 Emigranti | SCANDI 2023 | drama

26. 1. 'TVRTEK
Kino Crystal
15:00 Kocour v#botách: Poslední p"ání | ani-
movan)
17:00 Avatar: The Way of Water | ak!ní
20:15 P"ání k#narozeninám | komedie
SOUT&' O VSTUPENKY
ZU(
18:00 44. ve!er s# Jazzovou farmou | jazz, 
swing a#tane!ní hudba | ob!erstvení zaji*t&-
no | velk) sál | zdarma
Knihovna
13:00 Mozkohrátky – cvi!ení pro lep*í pa-
m&-, dobrou mysl i#náladu | Otev"en) klub 
60+ | pobo!ka .pi!ák
SP( +eská Lípa – u*ebna CLU3V
16:30–19:00 Kurz pletení pedigu | ur!eno 
za!áte!ník$m i#pokro!il)m | p"ihlá*ky: info@
clu3v.cz, 775 56 36 83
Kino Nov% Bor
17:30 M3gan | horor
20:00 V#zajetí mysli | thriller

27. 1. PÁTEK
Kino Crystal
15:00 Kocour v#botách: Poslední p"ání | ani-
movan)
17:00 Avatar: The Way of Water | ak!ní
20:15 P"ání k#narozeninám | komedie
Kino Nov% Bor
17:30 M3gan | horor
20:00 V#zajetí mysli | thriller

28. 1. SOBOTA
Kino Crystal
15:00 Kocour v#botách: Poslední p"ání | ani-
movan)
17:00 Babylon | drama
20:15 P"ání k#narozeninám | komedie
U)bíl%ho *ernocha
21:00 Ester Ko!i!ková & Moody Cat band | 
koncert
Kino Nov% Bor
15:30 Websterovi ve filmu | animovan)
17:00 Babylon | drama
20:00 V#zajetí mysli | thriller
Kulturní centrum Sever, Cvikov
20:00 20. reprezenta!ní ples m&sta Cvikova | 
hostem ve!era bude R. Fi*arová | 350 K! | sál
Kino Máj, Doksy
15:00 Zoubková víla | animovan)
17:30 P"ání k#narozeninám | komedie
20:00 Moonage Daydream | hudba na plát-
n& kina | hudební dokument
Jazz Klub Píchlá nota, Doksy
20:00 Jazzbakers & Lucie | koncert | rezerva-
ce a#info: www.pichlanota.cz | zdarma

29. 1. NED"LE
Kino Crystal
15:00 Kocour v#botách: Poslední p"ání | ani-
movan)
17:00 Babylon | drama
20:15 P"ání k#narozeninám | komedie
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Kino Nov% Bor
15:30 Websterovi ve filmu | animovan)
17:00 Babylon | drama
20:00 V#zajetí mysli | thriller

30. 1. POND"LÍ
Kino Crystal
17:00 Avatar: The Way of Water 3D | ak!ní
20:15 Víly z#Inisherinu | FK | drama
Knihovna
15:00 Kouzelné nápady – dílna pro malé 
i#velké | pobo!ka Lada
15:00–17:00 Falun Gong – kultiva!ní cvi!ení 
t&la i#ducha | Otev"en) klub 60+ | pobo!ka 
.pi!ák
Kino Nov% Bor
17:30 Za v*ím hledej %enu | komedie
20:00 Za v*ím hledej %enu | komedie

31. 1. ÚTER%
Kino Crystal
17:00 Avatar: The Way of Water 3D | ak!ní
20:15 Ve znamení b)ka | drama
Knihovna
10:00 Cvi!íme v#ka%dém v&ku | cvi!ení s#hud-
bou a#v#sed& | Otev"en) klub 60+ | pobo!ka 
.pi!ák
17:00 Bibliotrack Chucka Palahniuka | lite-
rárn&-hudební pásmo, „soundtrack knih“ 
amerického postmoderního spisovatele Ch. 
Palahniuka v#podání hudebníka D. Jandá!e
ZU(
17:00 Koncert dechov)ch t"íd J. Loudové a#P. 
Hrice | foyer | zdarma

Kino Nov% Bor
17:30 Princezna zakletá v#!ase 2 | pohádka
20:00 Osm hor | ART | drama
Kino Máj, Doksy
9:30 My*i pat"í do nebe | dopolední projek-
ce pro nejmen*í | animovan)
17:30 P"ání k#narozeninám | komedie
20:00 Víly z#Inisherinu | drama

1. 2. ST!EDA
Kino Crystal
17:00 Avatar: The Way of Water 3D | ak!ní
20:15 Ve znamení b)ka | drama
Kino Nov% Bor
17:30 Princezna zakletá v#!ase 2 | pohádka
20:00 Kunstkamera | ART | dokument

2. 2. 'TVRTEK
SP( +eská Lípa – u*ebna CLU3V
16:30–19:00 Kurz pletení pedigu | ur!eno 
za!áte!ník$m i#pokro!il)m | p"ihlá*ky: info@
clu3v.cz, 775 56 36 83
Kino Nov% Bor
17:30 Ostrov | komedie
20:00 Ostrov | komedie
Divadlo Nov% Bor
19:00 T"ináct u#stolu | S. Sta*ová a#M. Etzler 
| 490 K!

3. 2. PÁTEK
Kino Nov% Bor
17:30 Ostrov | komedie
20:00 Mu% jménem Otto | komedie

4. 2. SOBOTA
U)bíl%ho *enocha
21:00 North Bohemian Quartet | koncert | 
M. Bursík na saxofon, V. Kojzar na piano, M. 
St)blo na basu a#P. Krista na bicí
Kino Nov% Bor
17:30 Ostrov | komedie
20:00 Mu% jménem Otto | komedie

V%STAVY:
Knihovna – minigalerie v)chodb#
Nepál – tajemství království Mustang | v)-
stava fotografií man%el$ A. a#T. Nyklov)ch
Kino Nov% Bor
Jan Na*: And&lské vzná*ení Jana Na*e | ob-
jekty
Divadlo Nov% Bor
Janette de la Colette: 'as *t&stí | obrazy
Ji"í Haidl – p"íroda | fotografie
Josef Jirásek – sklá"ské "emeslo | fotografie
Kulturní centrum Sever, Cvikov
2. 1. – 10. 1. Betlémy a#váno!ní kap"íci 
12. 1. – 4. 2. 'ernobyl – fotografie | pohledy 
fotografa P. Honsnejmana | v)stava je p"í-
stupna dle otevírací doby Infocentra Cvikov
Zámek Doksy
9. 1. – 3. 2. Putovní galerie | p"ehlídka prací 
%ák$ ZU. Doksy, 'eská Lípa, Nov) Bor, Cvi-
kov, ,andov, Mimo+ a#Strá% pod Ralskem
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OPERACE FORTUNE: RUSE DE GUERRE 
AKČNÍ KOMEDIE
Legenda moderního ak!ního filmu, britsk) re%isér Guy Ritchie 
obsadil do hlavní role super*piona svého nejoblíben&j*ího 
herce Jasona Stathama. Ten má za úkol s#t)mem *pi!kov)ch 
agent$ naverbovat nejv&t*í hollywoodskou filmovou hv&zdu, 
aby jim pomohla p"i tajné misi, jejím% cílem je zabránit miliar-
dá"i a#zprost"edkovateli zbraní v#prodeji nové smrtící zbrojní 
technologie, která hrozí naru*it sv&tov) "ád. USA, +ína, 2023

OSM HOR 
DRAMA
Pietro je chlapec z#ru*ného italského m&sta, Bruno je kluk ze 
zapomenuté alpské vesnice. Jeden se ka%dé léto vrací do hor 
s# rodi!i, druh) kopce nikdy neopou*tí. Spole!n& sdílí lásku 
k#majestátním vrchol$m, ale také slo%it) vztah k#vlastním ot-
c$m. Tak jako se prom&+uje p"íroda, m&ní se i#jejich p"átelství. 
Ztráta v#Pietrov& %ivot& ho po mnoha letech zavede zp&t na 
venkov a#op&tovné setkání s#Brunem zm&ní jeho pohled na 
sv&t. Za adaptaci stejnojmenné knihy Paola Cognettiho zís-
kali re%isé"i Felix van Groeningen a#Charlotte Vandermeersch 
Cenu poroty na MFF Cannes 2022. Itálie, 2022

M3GAN 
HOROR
James Wan a#studio Blumhouse, p"ední tv$rci filmové hr$zy, 
nato!ili horor o#modern&j*í sest"e panenky Annabelle a#legen-
dárního Chuckyho a#zkombinovali ji s#Terminátorem. Panenka 
M3gan je zázrak um&lé inteligence, dokonale naprogramova-
n) stroj, kter) m$%e b)t pro dít& tím nejlep*ím kamarádem. 
Kdy% její autorka testuje prototyp na své nete"i, její% rodi!e 
nedávno zesnuli, zprvu se zdá, %e je panenka dokonal)m tera-
peutick)m prost"edkem. Ne% ov*em za!ne napl+ovat své klí-
!ové poslání, za ka%dou cenu ochránit malou dívku. T"eba jít 
i#p"es mrtvoly. USA, 2022

THE DOORS: FINAL CUT 
ŽIVOTOPISNÉ DRAMA
V#digitáln& restaurovaném re%isérském sest"ihu se pouze na 
dva t)dny vrací do kin portrét skupiny The Doors re%iséra Oli-
vera Stonea. Filmové ztvárn&ní vzestupu i#pádu slavné skupi-
ny The Doors a#jejího zp&váka Jima Morrisona – rebela a#gé-
nia, kter) se za dvacet sedm let svého %ivota stal legendou. 
Vynikající hereck) v)kon Vala Kilmera v#hlavní roli je doprová-
zen skv&lou hudbou a#nejv&t*ími hity The Doors. USA, 1991

Á-B-C-D-É-F-G-H-CH-Í-JONESTOWN 
EXPERIMENTÁLNÍ DRAMA
D&tsk) film o#nejv&t*í hromadné sebevra%d& 20. století rekon-
struuje událost z#roku 1978. Reverend Jim Jones p"im&l tém&" 
tisícovku stoupenc$ a#stoupenky+ své sekty Chrám lidu, aby 
v#osad& Jonestown v#jihoamerické Guyan& vypili jed. T"etina 
z#nich byly d&ti. Jan Bu*ta dává sadist$m, voyer$m a#nekrofi-
l$m minutu na to, aby opustili kinosál. Jeho sebereflexivní 
dokument, kter) je v)sledkem desetiletého !asosb&rného na-
tá!ení, nevyobrazuje drastické scény. Za zvuk$ audionahráv-
ky z#osudného dne sleduje kolá% d&tsk)ch p"ízrak$, z#jejich% 
úst zaznívá kázání o#úniku p"ed zka%eností sv&ta. +R, 2022

BLÍZKO
DRAMA
Talentovan) belgick) re%isér Lukas Dhont nato!il po 
debutu Dívka unikátní a# emocionáln& siln) portrét 
v)jime!ného svazku dvou mlad)ch chlapc$, kter) vy-
niká civilností, um&"eností, neobvyklou empatií a#fe-
nomenálními hereck)mi v)kony. Léo a# Rémi jsou si 
blízcí. Pro%ívají spolu chlapecká dobrodru%ství, sdílí 
spolu cel) sv&t a#skoro ka%d) moment. Dostávají se 
ale do v&ku, kdy v&cem za!ínáme dávat jména. Do 
d"íve bezstarostného sv&ta obou kamarád$ vtrhne 
neúprosn& dosp&lost a#s#ní spousta otázek. Vít&z Vel-
ké ceny na MFF Cannes 2022. Belgie, Nizozemsko, 
Francie, 2022





LEDEN 2023FILM19

VÍLY Z(INISHERINU 
DRAMA
'tvrt) celove!erní film úsp&*ného britského dramatika a#fil-
ma"e s#irsk)mi ko"eny Martina McDonagha (V#Bruggách, T"i 
billboardy kousek za Ebbingem) je nejkomorn&j*ím dílem 
jeho tvorby, ale rozhodn& mu nechybí op&tovná nutná dáv-
ka !erného humoru. Na odlehlém ostrov& západn& od po-
b"e%í Irska sledujeme celo%ivotní p"átele Pádraica a#Colma, 
kte"í se ocitnou v#nejednoduché situaci, kdy% Colm ne!ekan& 
jejich p"átelství ukon!í. Události o# obnovu p"átelství pak 
rychle eskalují s#*okujícími d$sledky. V#hlavních rolích exce-
lují Colin Farrell a#Brendan Gleeson. Irsko, VB, USA, 2022

ONO 
HOROR
Dvanáctiletá gymnastka Tinja se zoufale sna%í zavd&!it své 
matce, %en& posedlé snahou prezentovat sv&tu obraz doko-
nalého rodinného %ivota prost"ednictvím svého populárního 
blogu. Jedné noci v*ak Tinja najde podivné vejce. Schovává 
ho a#udr%uje v#teple. A#kdy% se vylíhne, je to, co se z#n&j vy-
klube, k#neuv&"ení. Elegantn& d&siv) p"íb&h o#dospívání je 
ozna!ován za jeden z#nejlep*ích horor$ lo+ského roku. Fin-
sko, (védsko, 2022

PIARGY 
DRAMA
Film o#lásce, vá*ni a#nad&ji od slovenského re%iséra Ivo Traj-
kova. Vesnice Piargy %ije h"í*n)m %ivotem, a% o#jedné maso-
pustní noci zcela zmizí. Jako by ji peklo pohltilo i#s# lidmi, 
domy a#zví"aty. Naplní se proroctví staré v&dmy Uly o#p"í-
chodu Antikrista a#krutém trestu? Piargy jsou symbolem no-
vodobé Sodomy a#Gomory. P"íb&h o#milostném trojúhelníku 
mezi snachou, synem a#jeho otcem, jeho% tajemství v*ak ne-
z$stává dlouho utajené a#v*ichni z#n&j zatou%í vyt&%it n&jak) 
prosp&ch – rodinní p"íslu*níci, lidé v#obci a#dokonce i#vesnic-
k) kn&z. SR, +R, 2022

VELKÁ SVOBODA 
DRAMA
Hans Hoffman je homosexuál a#%id. Obojí ho b&hem 2. sv&-
tové války dostalo do koncentra!ního tábora, osvobozením 
jeho problémy ale zdaleka neskon!ily. Kv$li paragrafu 175 
kriminalizujícímu homosexualitu byl odeslán p"ímo do v&ze-
ní a#za m"í%e se v#pr$b&hu dal*ích dvaceti let vracel znovu 
a#znovu. Jedin) stál) vztah v#%ivot& si tak vytvo"il se sv)m 
dlouholet)m spoluv&zn&m Viktorem, odsouzen)m za vra%-
du. To, co za!alo odporem a#pohrdáním, postupn& p"erostlo 
v# lásku. Snímek Sebastiana Meiseho získal na MFF Cannes 
2021 Cenu poroty. N#mecko, Rakousko, 2021

NIC BYCH NEM"NILA 
DOKUMENT
Kate"ina je ji% dnes dosp&lá mladá %ena. Po svém narození 
byla umíst&na do d&tského domova, kde strávila tém&" p&t 
let. Dostala ale druhou *anci a#její %ivot se zm&nil. St"edisko 
náhradní rodinné pé!e pro ni na*lo novou, velkou a#skv&lou 
rodinu s#otev"en)m srdcem, která ji p"ijala i# s# jejím t&%k)m 
zdravotním hendikepem. Emotivní dokument Michala 'erné-
ho je sondou do %ivota !lov&ka, kter) se nikdy nepoddal ne-
p"ízni osudu a#rozhodl se %ít plnohodnotn) %ivot. +R, 2022

BABYLON 
DRAMA
Nejdivo!ej*í místo na Zemi, místo, kde vycházejí 
hv&zdy a# zase rychle hasnou – Hollywood. T"i p"í- 
b&hy – p"íb&h o#mu%i na vrcholu, o#dívce, která na n&j 
*plhá, a#o#klukovi, kter) *el kolem, rámují bláznivou 
a#velkolepou filmovou jízdu Damiena Chazella (La La 
Land). V#hlavních rolích jeho multi%ánrové fresky ex-
celují Brad Pitt, Margot Robbie a#nová!ek Diego Cal-
va. Snímek, kter) nenechá své hrdiny ani diváky vy-
dechnout. Nav*t&vujeme s# nimi dekadentní párty, 
kde se odehrávají v&ci, které byste si ani p"i bohaté 
fantazii nedokázali p"edstavit, pracujeme s#nimi, sní-
me s#nimi a#sna%íme se to celé p"e%ít. USA, 2022
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P"ehlídka t(ch nejlep%ích seversk)ch film* SCANDI 
2023 bude v' kin( Máj v' Doksech zahájena 18. ledna 
a'bude probíhat a& do konce února 2023. V'rámci p"e-
hlídky budou moci diváci nav%tívit projekce &ánrov( 
pestr)ch a't(mi nejvy%%ími cenami ov(n#en)ch snímk* 
ze v%ech p(ti skandinávsk)ch zemí – z'Norska, ,védska, 
Finska, Dánska a'Islandu.

Na #ty!i filmy této p!ehlídky se mohou diváci t%&it ji' v"led-
nu. Podmaniv$ snímek V%echny mé dopisy spalte popisuje 
vlny vá&n%, 'árlivosti a"hn%vu v"mezilidsk$ch vztazích, kte-
ré zasáhnou celé generace. Film Ono je elegantn% d%siv$ 
p!íb%h o"dospívání mladé gymnastky, o"její matce, posedlé 
iluzí o"dokonalosti vlastní rodiny a"také o"jednom velkém 
vejci, ze kterého se vylíhne n%co opravdu d%sivého. Bom-
bastick) Johan je komedie o"dobrodru'ném 'ivot% samotá-
!e a"milovníka dynamitu Johana. Budeme sv%dky jeho trp%-

livého boje o" získání 'ivotní lásky, kterou v" mládí 
ne&,astnou náhodou sv$m oblíben$m dynamitem tak tro-
chu vyhodil do vzduchu. Emigranti jsou p!íb%hem Kristiny 
Nilsson, matky, která v"50. letech 19. století opou&tí s"rodi-
nou chudé +védsko a"vydává se na dlouhou a"nebezpe#nou 
cestu v"nad%ji, 'e v"Americe najde lep&í 'ivot.

Dal&í filmy p!ehlídky, které diváci uvidí v"únoru, obohatí 
jako bonus naprost$ skvost v"d%jinách sou#asné skandináv-
ské kinematografie – kultovní strhující trilogie DEALER 
v" hlavní roli s" Madsem Mikkelsenem, která se objeví na 
plátnech #esk$ch kin v(bec poprvé. Re'isérem této fasci-
nující trilogie není nikdo jin$ ne' Nicolas Winding Refn, 
autor dal&ích úsp%&n$ch film( Driver a"Neon Demon.

Stejn& jako v#lo+ském roce je mo"né si na celou tuto 
p'ehlídku zakoupit finan$n& v%hodnou permanentku.

SCANDI     
2023
V KIN" MÁJ



Objednejte se na merení zraku do ocní ordinace

Moskevská 11, 470 01 Ceská lípa
ˇ

+ 420 724 167 145

ˇˇ ˇ

* Obruba zdarma platí pouze na vybrané obruby. * 
Platnost akce do 28. 2. 2023 nebo do vyprodání zásob

o!ní optika
!eská Lípa
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Ú)ASN% MAURIC
Animované dobrodru%ství mluvícího kocoura, krys a#jedno-
ho kluka je adaptací knihy zábavného fantasy spisovatele 
Terryho Pratchetta. Mauric je kocour ulice. V*emi mastmi 
mazan), po"ádn& prohnan) a#jako ka%dá správná ko!ka my-
slí p"edev*ím na sebe. Jednoho dne ov*em zni!ehonic zjistí, 
%e za!íná mít lidské my*lenky a#dokonce %e opravdicky mlu-
ví. A#není sám! Krysy z#místního klanu jsou na tom stejn&, 
za!aly mluvit, b)t inteligentní a#zajímat se o#vzd&lání. Spo-
le!n& tak vytvo"í podivuhodné p"átelství a#do party p"ibe-
rou lidského kluka, se kter)m chodí od m&sta k#m&stu, vyrá-
bí tam krysí pohromu, kluk se dá najmout jako krysa" 
a#v*ichni nakonec shrábnou odm&nu. Te/ ov*em dorazili do 
m&sta, kde n&co nehraje. Zavání to tu spiknutím nejen na 

zemi, ale i#pod ní. V#podzemí se toti% ukr)vá po"ádn& d&sivé 
a#zlov&stné tajemství. Osv&d!en) trik se zvrtne a#namísto 
hromady zla-ák$ !eká ú%asnou parti!ku Maurice, krys a#klu-
ka velké, zábavné a#"ádn& nebezpe!né dobrodru%ství. 

v'kinech od 12. ledna

ZOUBKOVÁ VÍLA
V#n&meckém animovaném filmu se zvídavá a#nezbedná Vio-
letta v#337 letech u!í na zoubkovou vílu, jen%e se jí to moc 
neda"í. Místo, aby d&tem za zoubky vy!arovala hra!ky, jedi-
né, co umí, jsou fialky! Její maturitní zkou*ka se blí%í a#jen 
víly, které ji slo%í, dostanou drahokam, se kter)m se mohou 
pohybovat tam a#zp&t z#lidského sv&ta. Violetta samoz"ej-
m& poho"í na celé !á"e, ale nebyla by to ona, aby si nena*la 
zp$sob, jak to vy"e*it. Bez váhání ukradne drahokam jiné 
víle a#propa*uje se do lidského sv&ta. A#p"istane v#pokoji 
Maxie. Tím v*ak ne!ekané dobrodru%ství teprve za!íná.

v'kinech od 19. ledna

VESELÁ POU$ DIVADLA LOUDADLO
J$$$, p"ijedou J$ a#Hele a#p"iveze je prav) a#nefal*ovan) 
loutkohereck) soubor Loudadlo, kter) spolupracuje s#'es-
kou televizí, tak%e budou p"esn& jako ti z#televizních obra-
zovek. Jeliko% J$ a#Hele budou dle názvu hry na veselé pou-
ti, za%ijete b&hem p"edstavení mnohé dobrodru%ství, a- ji% 
ve sv&t& hudby, koloto!$, cizokrajn)ch zví"at !i stra*idel. 
A#v*ude se d&ti budou bavit. P"edstavení !erného divadla 
a#nad%ivotních loutek je kombinací komick)ch dialog$, pís-
ni!ek, pohádek, ale i#sout&%í, do nich% se d&ti zapojují. Jen 
si dejte pozor – J$ a#Hele jsou jedni z#ú!inkujících, nikoli 
hlavní protagonisté.

15. 1., Kulturní centrum Sever, Cvikov

POPELKA 
DIVADLA TOY MACHINE
Loutkové a# objektivní Divadlo Toy Machine, které 
kreativn& rozehrává d&tem i# dosp&l)m oby!ejné 
p"edm&ty denní pot"eby jako loutky, p"iveze do 'es-
ké Lípy svou variaci na tradi!ní pohádku o#umoun&-
né dívence, které sta!í ke *t&stí jen t"i oby!ejné o"í*-
ky. Pravda, tolik oby!ejné nejsou, proto%e Popelka si 
p"eje za ty roky, kdy ji ka%d) p"ehlí%í a#poni%uje, b)t 
aspo+ jeden ve!er na plese. Jeden takov) ve!er jí 
zm&ní cel) %ivot. .t&stí je toti% n&kdy ukryto v#mali!-
kostech, v# o"í*ku, ve ztraceném st"eví!ku, polibku. 
Popelka Tomá*e B&hala, zakladatele a# loutkoherce 
Divadla Toy Machine, u% nebude sed&t v#kout&. Ta-
kov) %ivot si nikdo nezaslou%í. Pohádka je vhodná 
pro v*echny od 3 let.

14. 1., Centrum textilního tisku
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Máme rádi hudbu, &eb"í#ky, ankety i p*vodní letit) se-
riál m(sí#níku Lípa !eskolipsk) underground, kter) se 
nakonec p"etavil do knihy I can't get no – !eskolipská 
satisfakce, která mapuje hudební d(ní v na%em regio-
nu p"edev%ím v 60. a 70. letech minulého století. A& se 
jednou bude chtít n(kdo chopit dal%ích dekád, t"eba 
t(ch sou#asn)ch, uleh#eme mu práci. Zárove$ upozor-
n(me znovu na uskupení a nahrávky, která v na%ich 
kon#inách vznikají. A pro# rovnou neupozornit na tu 
nejzásadn(j%í? Bude to punková nahrávka Jirka Kára 
kapely Papír sklo plasty, zasn(ná elektronika Dva ka-
pely Vyjakomy, nebo hardcorov) ná"ez Zvesela dr&kou 
v zemi kapely Pertho? Nebo n(co dal%ího, co se zatím 
skr)vá za druh)m kopcem?

Co je #eskolipská hudební nahrávka?
Hudební nahrávka #eskolipského interpreta (viz dále), 
která obsahuje minimáln% 75 % nové hudby. M('e b$t za-
znamenaná v r(zn$ch formátech a podobách (CD, LP, MC, 
MP3, stream). Hudební nahrávkou roku se m('e stát dlou-
hohrající deska, #i EP, ale také rozhlasov$, nebo divadelní 
záznam, #i hudba k filmu, divadelnímu p!edstavení apod. 
Kdo je #eskolipsk) interpret?
Hudebník jednotlivec s trval$m bydli&t%m v okrese )eská 
Lípa #i hudební uskupení, jeho' minimáln% polovina #le-
n( má trvalé bydli&t% v okrese )eská Lípa (v$jimku tvo!í 
hudebníci/uskupení, kte!í/které se ve!ejn% a ve svém pro-
filu hlásí k #eskolipskému okresu jako k místu, kde je ka-
pela tzv. doma).
Co v%e pat"í do okresu !eská Lípa?
Okres )eská Lípa tvo!í dále vyjmenované obce a m%sta: 
Bezd%z • Blatce • Blí'evedly • Bohatice • Brni&t% • Cvi-
kov • )eská Lípa • Doksy • Dubá • Dubnice • Hamr na 
Jeze!e • Holany • Horní Libchava • Horní Police • Chlum 
• Chotovice • Jest!ebí • Kamenick$ +enov • Kozly • Kra-

va!e • Krompach • Kunratice u Cvikova • Kvítkov • Luka 
• Ma!enice • Mimo* • Noviny pod Ralskem • Nov$ Bor • 
Nov$ Old!ichov • Okna • Okrouhlá • Pertoltice pod Ral-
skem • Polevsko • Provodín • Prysk • Radvanec • Ralsko 
• Skalice u )eské Lípy • Skalka u Doks • Sloup v )echách 
• Slune#ná • Sosnová • Strá' pod Ralskem • Stru'nice • 
Stvolínky • Svojkov • Svor • Tachov • Tuha* • Velenice • 
Velk$ Valtinov • Volfartice • Vrchovany • Zahrádky • Zá-
kupy • -andov • -dírec.
Jak se do sout(&e zapojit?
Ú#ast v sout%'i je pro vyhla&ovací rok umo'n%na v&em p!i-
hlá&en$m (p!es p!ihla&ovací formulá! na serveru i-noviny.
cz), kte!í svou desku vydali/zve!ejnili v období od 1. led-
na 2022 do 31. prosince 2022. P!ihlásit nahrávku do sou-
t%'e m('e samotn$ interpret, kdokoli z ve!ejnosti nebo 
samotn$ po!adatel, tedy zapsan$ spolek Progres, po!ada-
tel festivalu V&udybud, nebo nakladatelství Deus. 
Kdo rozhoduje o vít(zi?
O vít%zi rozhodne sv$mi hlasy porota tvo!ená nezávisl$mi 
hudebními publicisty z mnoha kout( republiky a hudeb-
ních platforem r(zn$ch 'ánr(. V p!ípad% na&eho malého 
regionálního rybní#ku jde tak p!edev&ím o to, aby byla 
zaji&t%na nestrannost.
Vyhlá%ení a cena pro vít(ze
Je&t% nejsou hotové nominace a u' byste cht%li odm%*o-
vat vít%ze? V&echno má sv(j #as. Je v&ak z!ejmé, 'e finan#-
ní obnos na dofinancování platby za studio, na tvorbu 
videoklipu nebo v$robu merchandisingu je pro jakéhoko-
li interpreta dobrá motivace k p!ihlá&ení. Takté' má sou-
t%' za cíl mapovat aktuální aktivity na #eskolipské hudeb-
ní scén% a upozornit ve!ejnost na její po#iny.

Proto neváhejte a rozhlédn(te se kolem, t"eba práv( 
deska va%í oblíbené kapely chybí ve v)#tu za rok 2022 
na webu www-i-noviny.cz.

HLEDÁ SE 'ESKOLIPSKÁ 
HUDEBNÍ NAHRÁVKA ROKU 2022








