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Charitní obchod !atník existuje v"#eské Líp$ 16 let, pozd$ji 
se k"n$mu p%idaly i"pobo&ky v"Novém Boru a"Mimoni. Ka'-
d( rok si z"n$j lidé odeberou na )edesát tisíc kus* oble&ení. 
Lidé v"nouzi si chodí vyzvedávat o)acení zdarma na pouka-
zy od sociálních slu'eb nebo ú%ad* práce, ka'd( dal)í si 
chodí po%ídit levné oble&ení, &ím' )et%í peníze i" p%írodu 
a"podporuje chod !atník*, kter( funguje práv$ jen díky da-
r*m a"prodeji v$cí za nízké ceny. O"charitních obchodech 
!atník jsme si povídali s"vedoucí Ludmilou !pindlerovou. 

Jak vypadal p!ede"l# rok v$charitních obchodech %atník?
Do b!"ného provozu na#ich t$í %atník& zasáhla válka na 
Ukrajin!, kdy jsme b!hem n!kolika m!síc& vydali 904 vále'-
n(m uprchlík&m "ijícím na )eskolipsku 7 903 kus& o#acení. 
Toho bychom nebyli schopni díky obrovské solidarit! ve$ej-
nosti a*jejich dar&m. Celkov! jsme b!hem roku vydali na 73 
000 kus& o#acení, co" je o*13 000 kus& oble'ení víc ne" je 
pr&m!r posledních b!"n(ch let. Tak"e z*na#ich charitních 
obchod& si lidé odebrali na 300 kus& v!cí denn!, co" je 
úctyhodné 'íslo.  
Na jakém principu charitní obchody fungují? Kdo je financuje?
Jsme sociální podnik, dáváme p$íle"itost pracovn! znev(-
hodn!n(m lidem a* krom! dotací od ú$adu práce na na#e 
zam!stnance chod %atník& podporují dárci a darované oble-
'ení. Tedy ka"d(, kdo p$iveze do %atníku oble'ení, a* také 
ka"d(, kdo si n!co koupí za nízké ceny, podporuje vydávání 
zdarma lidem v* nouzi. V#echny peníze, které zbydou po 
uhrazení náklad& %atník&, financují i* dal#í slu"by Charity 
)eská Lípa. Nyní je to nap$íklad dofinancování rekonstruk-
ce Azylového domu Joná# nebo provoz Sociálního automo-
bilu pro zdravotn! hendikepované d!ti.

%atník má i$v#razn# ekologick# aspekt, vybíráte oble&ení, které by 
jinak skon&ilo na skládce. Kolik kus' oble&ení vám projde pod ru-
kama? 
Jen za poslední 'tvrtletí nám pro#lo pod rukama p$ibli"n! 
dev!t tun oble'ení, ale podot(kám, "e v*r&zném stavu. To 
znamená, "e n!které oble'ení je nevhodné k no#ení. My ho 
rozt$ídíme a nevhodné oble'ení posíláme dál k dal#ímu 
zpracování. Stejn! tak je ale i*mnohé oble'ení v*dobrém sta-
vu a*my moc d!kujeme v#em dárc&m za ka"d( takov( kus 
oble'ení. Nejsme klasick( obchod, kter( by m!l v*zásob! od 
ka"dé velikosti nebo typu oble'ení pot$ebn( po'et kus&, 
m!l velké sklady, z*nich" m&"e bleskov! vybrat to chyb!jící 
oble'ení. Proto po$ádáme sbírky oble'ení, hledáme vhodné 
velikosti nebo typy oble'ení pro tu a*tu ro'ní dobu, kus po 
kusu. Kdy" u" nám n!jaké oble'ení le"í ve skladu dlouho, 
posíláme ho dál do dal#ích organizací.
Je p(kné vid(t, )e ve!ejnost za vámi stojí a$ve v(ci prodeje za nízké 
&ástky vás podporují.
Jsme rádi, "e si ji" v!t#ina lidí uv!domuje, "e bychom jinak 
nemohli existovat. )ásti ve$ejnosti vydáváme oble'ení 
zdarma na poukazy od pracovník& ze sociálních slu"eb 
a*organizací, v"dy v#ak ur'it( po'et na ur'itou dobu. Stej-
n! tak bezdomovc&m, tulák&m, kte$í p$ijdou rovnou do 
%atníku. T!m vym!níme boty, bundu a* jdou dál bez nut-
nosti poukaz&. Abychom mohli takto pomáhat, musíme 
mít ale i*platící zákazníky, kte$í necht!jí utrácet za nové 
o#acení a*nebo cht!jí b(t #etrní k*p$írod! tím, "e dají v!-
cem je#t! druhou #anci. Díky moc za n!. Pr&m!rn! ka"d( 
den pomáhá 60 lidí budovat v*na#ich t$ech %atnících udr-
"iteln( sv!t. 

KA!D" DEN NÁS NAV#TÍVÍ 60 LIDÍ A MY 
JIM VYDÁME DENN$ 300 KUS% OBLE&ENÍ

Charita
!eská Lípa

Charitní obchody !atník: Dubická 992, #eská Lípa • Purky+ova 227, Nov( Bor • nám. 1. máje 49, Mimo+. 
Oble&ení m')ete nosit &i vozit do kontejner' v *eské Líp( a Novém Boru u %atník', nebo v otvírací dobu Charity 

*eská Lípa v Dubické 992 od 7:30 do 16:00, nebo v otvírací doby %atník'. Více na www.ceskalipa.charita.cz
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P'ÍB$H SE #(ASTN"M KONCEM 
Matce samo)ivitelce se dv(ma d(tmi zem!el p!ed nedávnem 
tragicky man)el. +ena z$d'vodu psychického zhroucení p!i"la 
o$práci. Pracovnice sociáln( aktiviza&ních slu)eb pro rodiny 
s$d(tmi Startér pomohla matce získat p!es nada&ní fond pro-
st!edky k$ uhrazení dlu)ného nájemného a$ p!es ú!ad práce 
zajistit rekvalifika&ní kurz, kter# jí op(t pomohl sehnat práci 
a$vrátit úsm(v na tvá!i. Matka i$její dv( d(ti byly navíc obda-
rovány pravidelnou dárkyní dárky pod strome&ek. Klientka 
poté p!i"la pod(kovat v"em zú&astn(n#m na pomoci s$kyticí 
r')í. Bylo vid(t, )e má po dlouhém &ase op(t chu, do )ivota.

Srde&n$ d$kujeme 
v"em dobrovolník'm a$dár-
c'm, kte!í se zapojili do le-
to"ní T!íkrálové sbírky 
2023. Do zape&et(n#ch ka-
si&ek se vykoledovalo na 
podporu "kolního svozu zdravotn( hendikepovan#ch d(tí 
z$na"eho regionu v$18 m(stech a$obcích z$*eskolipska a$Novo-
borska rekordních 254 129 K&. Seznam v"ech kasi&ek a$dob-
rovolník' najdete na www.ceskalipa.charita.cz. Nestihli jste 
podpo!it Charitu *eská Lípa v$T!íkrálové sbírce? M')ete kdy-
koli bankovním p!evodem na &íslo ú&tu: 1387347379/2700. 
D(kujeme, )e stojíte p!i nás.

Ka"d( rok rozesílá Centrum pro p!stounské rodiny sv(m kli-
ent&m, jejich d!tem a*spolupracujícím organizacím anonymní 
online dotazník spokojenosti se slu"bou, která v*leto#ním roce 
slaví 10. narozeniny a*sídlí v*centrum m!sta v*Masné ulici. Cha-
rita )eská Lípa má velkou radost, "e 60 dosp!l(ch responden-
t&, p!stoun&, 47 d!tí v*p!stounské pé'i a*7 organizací vyjád$i-
lo jednohlasn! velkou podporu této slu"b!.

Pracovníci sociálních odbor&, terapeuti i* #kolitelé, kte$í po-
máhají napl+ovat cíle slu"by, která podporuje p!stouny p$i 
v(chov! sv!$en(ch d!tí, které nemohou vyr&stat ve vlastní ro-
din!, oce+ují u*pracovnic Centra jejich vlídnost, profesionali-
tu i*spolehlivost, stejn! tak zázemí samotné slu"by. Do jedno-
ho se v#ichni shodli na tom, "e jsou s* dosavadní spoluprací 
spokojeni a*rozhodn! by slu"bu doporu'ili komukoli blízké-
mu. 

Dle zákona musí mít ka"d( p!stoun uzav$enou dohodu s*or-
ganizací, která je provází v* jejich ka"dodenních radostech 
a*starostech a*poskytuje jim pomoc podle individuálních po-
t$eb. Z*60 respondent& má Centrum pro p!stounské rodiny 
více ne" 40 % klient& pod sv(mi k$ídly více ne" t$i roky, dal#ích 
bezmála 40 % klient& spolupracuje se slu"bou 1–3 roky. Tento 

fakt poukazuje na rozr&stající se tendence Centra díky dlou-
holet(m dobr(m referencím a*i*stálou spokojenost s*doprová-
zením. V#ichni respondenti do jednoho uvedli do dotazníku, 
"e d&v!$ují sv(m klí'ov(m pracovnicím a*ví, "e se na n! mohou 
obrátit kdykoli pot$ebují pomoc, podporu nebo radu.

„S*pracovnicí Centra pro p!stouny jsem 100% spokojen. V"dy 
doká"e pomoci a*poradit p$i $e#ení problému. Je velmi ochot-
ná a*spolehlivá. Mohu se na ní v"dy s*d&v!rou obrátit.“ To je 
jen jedna z* obdobn(ch odpov!dí v* anonymním dotazníku 
slu"by, kterou poskytují v*Centru pro p!stounské rodiny Bc. 
Jana Háblová, Dis., Bc. Eli#ka Janovská a*vedoucí slu"by Bc. Sil-
via Friedrichová.

„Jsme za tyto odpov!di vd!'né,“ $íká Silvia Friedrichová a*do-
dává: „Vidíme, "e na#i práci, pravidelné vzd!lávání p!stoun& 
i*dal#í aktivity d!láme dob$e. I*na#e d!ti, tedy d!ti v*p!stoun-
ské pé'i, jsou rády, "e nás mají. Co víc si p$át, ne" kdy" se do 
jednoho v* dotazníku shodnou, "e nám, sv(m klí'ov(m pra-
covnicím, d&v!$ují a*"e v!dí, "e nás mohou kdykoli po"ádat 
o*pomoc.“

„VÁ!ÍM SI VA#ICH SLU!EB A D$KUJI ZA N$. 
SAMA BYCH P$STOUNSTVÍ JEN T$!KO ZVLÁDLA.“ 
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VA#E DÁRKY VYKOUZLILY RADOST
„D(ti by cht(ly v"em dárc'm pod(kovat za skv(lé váno&ní 
dárky, o&i m(ly plné radosti a$úsm(vy od ucha k$uchu. Moc 
d(kujeme za krásné Vánoce. Vám pak moc pod(kovat za va"i 
pé&i a$slu)bu, kterou na"í rodin( d(láte a$máte s$námi svatou 
trp(livost.“ Toto je jedna z$ mnoha zpráv od na"ich klient' 
z$ Azylového domu Joná", sociáln( aktiviza&ních slu)eb pro 
rodiny s$d(tmi Startér, Centra pro p(stounské rodiny a$Sociál-
ní ubytovny. 

Charita *eská Lípa d(kuje v"em Je)í"k'm z$Rodinného cent-
ra Sl'n(, Krabice od bot, Smetanky DDM Nov# Bor, TOM 
Dakoti *eská Lípa, Rodiny v$centru nebo AVPO *R, ale stejn( 
tak i$v"em jednotlivc'm, )e myslí na na"e klienty.

Charita )eská Lípa, po ka"doro'ní nezávislé kontrole dr"itel Zna'ky spolehlivosti a ozna'ení Prov!$ená ve$ejn! pro-
sp!#ná organizace, poskytuje 23 let na )eskolipsku a Novoborsku tyto slu"by: Azylov( d&m Joná#, Klub Koule Nízko-
prahové za$ízení pro d!ti a mláde", %atníky, Sociální ubytovnu Nov( Bor, Sociální automobil, Dobrovolnické centrum, 
Centrum pro p!stounské rodiny, sociáln! aktiviza'ní slu"by pro rodiny s d!tmi Startér a Sociální podnik. Kontakt: 
info@ceskalipa.charita.cz | 487 829 871 www.ceskalipa.charita.cz

•  Díky spolupráci s* Kamilou Rá"ovou a* 33 dobrovolníky 
p$evá"n! z* Obchodní akademie )eská Lípa byl zaji#t!n 
chod stánk& s*Charitní pala'inkou a*s*v(robky od dárc& na 
adventních trzích v*ambitu a*na prosincov(ch farmá$sk(ch 
trzích, ve kter(ch se vybralo na podporu nákupu vybavení 
zrekonstruovaného Azylového domu Joná# neuv!$iteln(ch 
68 094 K'. 

•  Matka samo"ivitelka vyu"ila spolu s*d!tmi kancelá$e so- 
ciáln! aktiviza'ních slu"eb jako azyl p$ed partnerem agre-
sorem. Ve spolupráci s*Policií )R byl mu" z*bytu vykázán. 

•  Centrum pro p!stounské rodiny v* posledním m!síci 
zprost$edkovalo odbornou terapeutickou pomoc 5 d!tem 
v*p!stounské pé'i a*psychickou podporu jejich p!stoun&m. 
Pracovnice také úsp!#n! p$edaly 2 d!ti z*p!stounské pé'e 
na p$echodnou dobu do pé'e dal#ích osob a* 'ty$m!sí'ní 
hol'i'ku do osvojení. 

•  Nadace Komer'ní banky a. s. Jistota a*pracovnice sociáln! 
aktiviza'ních slu"eb pomohly zaplatit 'ty$em spolupracují-
cím rodinám s*d!tmi dluhy za nájemné a*energie a*matce 
samo"ivitelce nájemní kauci a*zaplacení prvního nájemné-
ho v*novém a*d&stojném podnájmu. 

•  Nízkoprahov( Klub Koule NZDM ukon'il po roce pro-
jekt Cesta kolem sv!ta, kter( byl podpo$en Nada'ním fon-
dem Albert a*projektem Bertík. Poslední zastávkou popu-
lárn! vzd!lávacích a*gastronomick(ch v(let& byla Afrika. 

•  Pracovnice sociáln! aktiviza'ních slu"eb pro rodiny 
s*d!tmi Startér si doplnily vzd!lávání v*kurzu krizové inter-
vence, aby mohly je#t! více odborn! pomáhat s*tí"iv(mi si-
tuacemi klient& a*zájemc& o*pomoc. 

více na www.ceskalipa.charita.cz

LETEM CHARITNÍM SV$TEM

Charita
!eská Lípa
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* Obruba zdarma platí pouze na vybrané obruby. * 
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RO"NÍK 17 / "ÍSLO 2

Milí !tená"i,
a!koli m#l ka$d% z&nás k&za!átku roku mnohé povinnosti, beztak se ná' zrak upíral p"ede-
v'ím k&prezidentsk%m volbám. Ná' m#sí!ník jde do tiskárny p"ed 2. kolem volby, tak$e, 
narozdíl od vás, my v%sledky je't# neznáme. Pevn# v'ak v#"íme, $e zvít#zil rozum nad 
populistick%mi a&odstra'ujícími hesly a&hlavou státu bude po mnoha letech op#t repre-
zentativní !lov#k. A&kdy$ u$ mluvíme o&reprezentaci, ta se sv%m zp(sobem p"enesla i&do 
únorového !ísla. Ve v#t'í mí"e zde toti$ dostávají prostor lidé a&jejich aktivity p"ed samot-
n%mi akcemi. Prostor byl po roce poskytnut sout#$i )eskolipsk% sportovec roku, která je 
od minulého roku !ist# v&re$ii místních bez nutnosti cizí po"ádající agentury. Jeliko$ nejen 
kulturou $iv je !lov#k, máte mo$nost získat díky rozsáhl%m nominacím p"ehled o& tom 
nejzásadn#j'ím sportovním d#ní v&na'ich kon!inách. Novinkou jsou také dva seriály, které 
vám bude ná' m#sí!ník co m#síc nabízet. První je o&aktivit# Totáln# lokáln#, která na so-
ciálních sítích p"edstavuje prodejce, "emeslníky a&obchodníky, jejich$ prodejny !i dílny 
míjíte v&centru m#sta. Druh% seriál má za cíl p"edstavovat formou rozhovor( a&aktuálních 
informací neziskovou organizaci Charita )eská Lípa, která v& leto'ním roce slaví 23 let. 
D#kujeme, $e spolu s&námi chcete vnímat ná' okres jako v'estranné místo plné inspirativ-
ních lidí. D#kujeme, $e nás !tete. 

Ji"í a&Va'e Lípa
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Cyklus 
komorních koncert!

nejen v!"eské Líp# 
P$edprodej vstupenek v%etn# zv&hodn#ného 

abonmá na cel& cyklus zahájen! Více informací:

www.clkc.cz

Schola Gregoriana Pragensis

Alinde Quintet

Jakub Kydlí"ek & Concerto Aventino

hudební a tane"ní soubor Malí#i

Zuzana Lap"íková & kvintet

Emil Viklick$
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'. ro%ník
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Cyklus 
komorních koncert!

nejen v!"eské Líp# 

3 ROZHOVOR

#eskolipan !t$pán K+ákal (1986), vá)niv( divadelník, 
re'isér a" ochotnick( herec, spolupo%adatel kulturních 
akcí, se fotografií zab(vá profesn$ jako fotograf um$lec-
kého skla, ale i"ve svém volném &ase, kdy zaznamenává 
ka'dodennost, p%írodu nebo regionální kulturní akce. Ke 
své tvorb$ vyu'ívá analogové i"digitální fotoaparáty, na 
které uplat+uje r*zné techniky v(roby a"úprav. Práv$ to je 
koncept jeho první samostatné v(stavy 4 , 5 = dvacet.

Pro& práv$ tento název v(stavy?
V(stava 4 , 5 = dvacet poukazuje na nesmrtelnost analogové-
ho focení a*také na to, "e analogová fotka má i*v*dne#ní digitál-
ní dob! po$ád své pevné místo. Na v(stav! bude mo"né vid!t 
fotografie 'ist! analogové, i*ty, které byly nafoceny na analogo-
v( fotoaparát, ale následn! digitáln! upraveny. Slo"ení vybra-
n(ch fotografií je ukázkou toho, jak se dá s*analogovou fotkou 
dále pracovat po jejím zdigitalizování a*co v#echno se z*nega-
tivu díky digitalizaci dá dostat. V(stava uká"e 'ty$i r&zné zp&-
soby práce s* analogov(m materiálem. Ka"dá technika bude 
reprezentována p!ti fotografiemi, proto 4 , 5 = dvacet.
Kdy se pro tebe focení stalo vá)ní?
Zále"í jaké focení. (smích) Ono to bylo v* takov(ch vlnách. 
Kdy" jsme provozovali hudební klub Progres, bavilo m! fotit 
koncerty a*musel jsem fotit v#echno s*kytarama. Pak se toho 
'lov!k p$ejí a*neví kudy kam. Potom se stalo focení prací a*ko-
likrát jsem byl rád, "e ve volném 'ase fo-ák nevidím. A*kdy" 

bylo nejh&$, dostal jsem od Krist(ny (man"elka, pozn. red.) 
k*vánoc&m Instax SQ 10 a*v*byt! po babi'ce jsem na#el d!do-
vu starou Flexaretu VI, tu jsem dal zrepasovat, nafotil první 
film, vyvolal ho a*u" to jelo. (smích) K*Instaxu p$ibyl Polaroid, 
u*kterého jsem zjistil, co v#e se dá s*fotkami d!lat, a*nedalo se 
to zastavit. Pak jsem zjistil, "e mi chybí temná komora. A*ta u" 
taky je. To kouzlo, kdy pono$íte papír do chemie a*objeví se 
vám fotka, je prost! krásn(. Do toho se objeví spousta variant, 
jak s*tou fotografií pracovat. A*kdy" víte, "e jste na za'átku 
objevování po 15 letech focení, tak vás to prost! bavit musí. 
P$itom se sta'ilo vypravit od digitálu zpátky. (smích)
Kdybys m$l prezentovat své fotografie vytvo%ené jen jednou 
technikou, která by to byla?
Je hrozn! t!"ké na to odpov!d!t, mo"ná proto se na to ptá#. 
(smích) Ka"dá technika má své, ale asi technika práce s*pola-
roidov(mi fotkami p$etahovan(mi na papír. V"dy vznikne 
originál, kter( se*nedá zopakovat. A*aby vznikla prezentova-
telná fotka, tak ta cesta je hodn! dlouhá.
Co pro tebe znamená fotografie jako'to prost%edek k"um$lec-
kému vyjád%ení? 
M&j pohled na v!c se m!nil, ale tak n!jak 'lov!k dosp!je 
k*tomu, "e fotografie je p$edání informace, samoz$ejm! i*p$íb!-
hu. A*kdy" to vztáhnu na analogovou fotku, tak to byl v*dob! 
covidu jedin( prost$edek, jak nad n!'ím kreativn! p$em(#let 
a*jak ve#kerou tu frustraci dostat ven. Je to prost$edek, kter(m 
m&"e# komunikovat s*ostatními lidmi, a*$íct jim, jak vidí# sv!t 
beze slov. A*jak víme, jedna fotka kolikrát vydá za tisíc slov.
Která první fotografie t$ napadne, kdybys m$l vybrat svou 
vlastní nejoblíben$j)í fotografii?
Já mám takové pravidlo, "e nejlep#í p$ítel fotografa je odpad-
kov( ko#. Tak"e nejoblíben!j#í fotku nemám. Jsou fotky, na 
které jsem schopen se t$eba dva roky dívat. (smích) Mám ob-
líbenou fotku, proto"e byla na prvním negativu, kter( jsem 
vyvolal. Nebo je to polaroidová fotka se skupinou lidí, se kte-
r(mi jsme vytvo$ili jednu krásnou divadelní hru. Tak"e to jsou 
fotky spojené s*osobní událostí. Dál to jsou fotky, které t$eba 
nemám, proto"e byly focené na Instax nebo na Polaroid 
a*hned jsem je daroval tomu, kdo byl na nich vyfocen(. Samo-
z$ejm! i*na v(stav! mám oblíbené fotky. 
S"jak(mi dojmy by m$l náv)t$vník z"v(stavy odcházet?
U*v(stavy jde hlavn! o*to, aby náv#t!vník pocítil, v*'em je krá-
sa analogového, klasického fotoaparátu. Zárove+ chci ukázat, 
v*'em mu m&"e digitální úprava pomoci. V*neposlední $ad! 
bude m(m cílem, aby si náv#t!vník uv!domil, "e analog nic 
neodpou#tí. (smích)

Vernisá' v(stavy fotografií !t$pána K+ákala: 
4 , 5 = dvacet, 1. 3., 17:30, galerie Chodba, 

VMG #L, v(stava trvá od 2. 3. do 1. 5.

JEDNA FOTKA 
KOLIKRÁT VYDÁ 
ZA TISÍC SLOV

't$pán K(ákal: 
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Leto)ní ro&ník tradi&ní ankety Sportovec #eskolipska 
2022 navazuje na úsp$)n( model z"lo+ského roku, p%ed-
staven( sportovní osobností a" hlavním organizátorem 
!t$pánem Slan(m. Anketa pro ocen$ní nejlep)ích sportov-
c* je v"leto)ním roce p%ipravována ve"stejném balení, se 
slavnostním vyhlá)ením 22. b%ezna 2023 v"KD Crystal. 
O"anket$ jsme si povídali s"místostarostou m$sta #eská 
Lípa, Jakubem Menclem, kter( má od %íjna lo+ského roku 
na radnici na starosti také rozvoj sportu.

Co vedlo organizátory k"uspo%ádání tohoto ro&níku ve stejné 
form$, lo+sk( model ankety se osv$d&il?
Rozhodn! ano, lo+sk( ro'ník byl nov( v*tom, "e do hlasování 
v* anket! se díky online zp&sobu volby zapojilo rekordní 
mno"ství hlasujících. To znamená, "e vedle klasického papí-
rového anketního lístku, kter( ve$ejnost najde také letos 
v*lednov(ch m!stsk(ch novinách, je mo"né hlasovat p$es in-
ternet. Po dvou sezónách covidu, které sportovní oddíly 
a*sout!"e hodn! zasáhly, se loni konalo slavnostní vyhlá#ení 
v*KD Crystal, kde si mohli závodníci nap$í' sporty kone'n! 
u"ít hromadnou spole'enskou událost. Tohle spole'né zavr-
#ení sezóny je ocen!ním sportovních v(sledk& jednotlivc& 
i* t(m&, ale také pod!kováním rodi'&m, trenérkám a* trené-
r&m. Slavnostní vyhlá#ení v(sledk& ankety Sportovec )esko-
lipska 2022 prob!hne letos ve st$edu 22. b$ezna. Za organiza-
ci ankety chci pod!kovat %t!pánovi Slanému, kter( ji 
s*)eskolipskou unií sportu zast$e#uje, dále t(mu m!stsk(ch 
p$ísp!vkov(ch organizací Sport )eská Lípa a*Kultura )eská 
Lípa. Anketu podporují také m!sto )eská Lípa, Libereck( kraj 
a*místní firmy.
U' jsou pro leto)ní rok nominace hotové?
Sportovní kluby nominovaly své sv!$ence do ankety v*minu-
l(ch t(dnech a*odborná komise následn! vybrala finální slo-
"ení, o*jeho" po$adí a*v(sledcích bude ve$ejnost a*odborníci 

hlasovat online formou, 'i vhozením vypln!ného hlasovacího 
lístku. Hlasovat bude mo"né a" do 5.*b$ezna 2023.
Jaké sporty jsou zastoupené v" leto)ním roce, do)lo ke zm$n$ 
slo'ení nominovan(ch?
V* nominacích je vid!t jistá obm!na a* #ikovné sportovce na 
)eskolipsku najdeme i*v*mén! tradi'ních sportech. Za zmín-
ku stojí t$eba paddleboarding nebo snowboard. Mezi nomi-
novan(mi jsou ji" tradi'n! zástupci karate, #ach&, fotbalu, 
florbalu, st$electví. Snad práv! anketa jako Sportovec )esko-
lipska m&"e mén! roz#í$en(m sport&m pomoci s*propagací 
a* t$eba i* náborem nov(ch 'len&. Smyslem ankety je jednak 
ocenit individuální i*kolektivní v(kony regionálních sportov-
c&, ale také p$isp!t k*popularizaci co nejvíce sport&.
Jsou n$jaké dal)í akce, které se v"rámci sportovních událostí 
v"#eské Líp$ budou konat, nebo p%ipravují?"
Rok 2023 bude na sportovní události v* )eské Líp! bohat(. 
Vedle toho nejd&le"it!j#ího, co" je celoro'ní 'innost desítek 
místních sportovních klub&, které pracují se stovkami mla-
d(ch i*dosp!l(ch sportovc&, se s*podporou m!sta )eská Lípa 
uskute'ní n!kolik akcí, které sv(m formátem a*velikostí )es-
kou Lípu p$esahují. V*'ervnu se uskute'ní 22. ro'ník meziná-
rodního tenisového turnaje "en Macha Lake, kter( se ze Sta-
r(ch Splav& vloni p$est!hoval do )eské Lípy. V* srpnu do 
centra na#eho m!sta zavítají stovky závodník& na*dvoudenní 
Sv!tov( pohár v*orienta'ním b!hu. V*sobotu 30. zá$í p$ivítá-
me na osmém ro'níku City Cross Run & Walk profesionální 
a*amatérské b!"ce.
Na za'átek #kolního roku, na zá$í 2023, p$ipravuje m!stská 
p$ísp!vková organizace Sport )eská Lípa Sportovní veletrh, 
na kterém bychom cht!li spole'n! s* místními sportovními 
kluby p$edstavit ve$ejnosti skute'n! #irokou mo"nost sporto-
vání na )eskolipsku. Chceme tím pomoci klub&m s*propaga-
cí jejich 'innosti a*úsp!ch& a*náborem nov(ch 'len&. V!$ím, 
"e se nám tím poda$í nastartovat novou sportovní tradici.

SPORTOVEC 
%ESKOLIPSKA 2022

ANKETA 
JE OCENĚNÍM 
SPORTOVCŮ, 
RODIČŮ I TRENÉRŮ

Jakub Mencl: 

SPORTOVEC %ESKOLIPSKA
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NOMINOVANÍ SPORTOVCI %ESKOLIPSKA V KATEGORII MLÁDE!NÍK JEDNOTLIVEC:

Bandas Mat"j
(st"electví – 
st. dorost, dorost)

1. místo M)R 
SM 3 * 20,
1. místo M)R 
VzPU 40 dru$stva,
1. místo M)R 
SM 3 * 20 dru$stva,
2. místo M)R SM 60 dru$stva

Ku#era Luká$
(box – kadeti)

ú!astník ME, 
2. místo M)R, 
2. místo mezinárodní 
turnaj Trutnov,
3. místo Olympijské 
nad#je Slovensko,
3. místo turnaj Srbsko,
1. místo Olympijské nad#je 
Ústí nad Labem

Ba#ina Tomá$
(white water 
paddle boarding)

3. místo 2. kolo )P,
1. místo M)R sprint

Martínková Karolína
(st"electví – 
st. dorost, dorost)

1. místo M)R 
SM 3 * 20, 
3. místo M)R SM 60,
3. místo M)R VzPu 40

Hadravová Kate%ina
(atletika – dorost, 
triatlon)

1. místo M)R 3000 m 
(10:26,25),
2. místo M)R 3000 m 
(hala),
3. místo EP triatlon jun.,
1. místo M)R dorost triatlon,
ú!ast ME dorost triatlon

Pekárek Ladislav
(florbal – junio"i, A t%m)

!len juniorského 
reprezenta!ního 
t%mu )R, úto!ník 
superligového 
t%mu

K%í& Vojt"ch
(fotbal – dorost, A t%m)

hrá! dorostu a t%mu 
mu$i A, kter% podává 
v&sout#$ích skv#lé 
v%kony, úsp#'n% 
st"elec branek

Ponocná Tereza
(ma$oretky – sólistka)

ú!ast na ME, 
2. místo M)R,
2 * 1. místo 
v&sout#$ních kolech

SPORTOVEC %ESKOLIPSKA
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NOMINOVANÍ SPORTOVCI %ESKOLIPSKA V KATEGORII MLÁDE!NÍK JEDNOTLIVEC:

Rasel Jan
(snowboard, wakeboard)

4 * 1. místo freestyle 
snowboarding, 3. místo 
M)R slopestyle, vít#z 
série Burton Young 
Punks, 2. místo Zezula 
Kidz Tour, 1. a 2 * 2. místo 
wakeboard, vít#z Junior Wake 
Tour do 15 let – wakeboard
1. místo M)R – wakeboard

T%e$tík Luká$
(futsal – junio"i)

opora a úsp#'n% 
st"elec juniorského 
t%mu 1. Futsal ligy, 
!len reprezenta!ního 
t%mu )R Futsal FIFA 
do 19 let

Stránská Sofie
(orienta!ní horská kola)

nejlep'í dorostenka )R 
v&MTBO, 5. místo MS 
mass start, 2. místo ME 
junior – relay, 1. místo 
ME dorost – sprint,
2. místo ME dorost – long

Vold%ichová Adéla
(lední hokej – st. $áci, 
1. liga $en Bílí Tyg"i LBC)

opora t%mu star'ích 
$ák(, podává skv#lé 
v%kony, st"ílí branky 
v&mláde$. a dosp. 
sout#$ích, nominace do 
kempu reprezentace )R 
dívek do 16 let

'vajcrová Lucie
(florbal – star'í $áci, 
dorost)

opora t%mu star'ích 
$ák(, dorostu,
ú!ast M)R, !lenka 
kempu talentované 
mláde$e

Znamená#ková Adéla
(karate)

1. místo MS FSKA – 
kumite, 
1. místo MS FSKA – 
kata-kumite,
3. místo MS FSKA – 
kata,
2. místo World Cup – 
kumite (jun.),
2. místo World Cup – kumite (sen.),
2. místo World Cup – kata duo,
1. místo European Games – kata, 
1. místo European Games – kata duo, 
2. místo European Games – kumite

Tome$ Ji%í
(jachting – star'í $áci)

reprezentant )R v&t"íd# 
Optimist, absolutní 
vít#z M)R, 1. místo 
M)R v&kategorii, mistr 
Polska U13, 2. místo 
pohár )R celkov#, 
1. místo pohár )R v kategorii

SPORTOVEC %ESKOLIPSKA



Abrhám Tomá$
(futsal)

ú!astník 1. Futsal ligy, 
nejlep'í st"elec t%mu

Jirák Karel
(triatlon, 
kategorie: 40–49)

1. místo MR XTERRA 
Praha ter.,
1. místo ME XTERRA 
+itava ter.,
1. místo M)R 
sil. duatlon,
3. místo +amberk sil. duatlon

Bogar Kry$tof
(orienta!ní horská kola)

1. místo MS Falun 
middle,
2. místo MS Falun 
long,
3. místo MS Falun relay,
1. místo MS Falun sprint,
3. místo MS Falun mass start

Kopi# Ond%ej
(florbal)

úto!ník florbalového 
superligového t%mu

Cmunt Ond%ej
(triatlon, 
kategorie: 18–19)

1. místo MR XTERRA 
Praha ter.,
1. místo ME XTERRA 
Prachatice ter.,
5. místo MS XTERRA 
Molveno ter.

Krajcigr Radek
(florbal)

úto!ník a opora 
florbalového 
superligového t%mu

(echlovská Krist)na
(atletika – hod diskem)

3. místo M)R Hodonín

Kubec Jan
(kickbox, K–1)

1. místo liga Lovosice,
3. místo Sv#tov% 
turnaj,
1. místo Noc Boje,
1. místo Full Fight Night

SPORTOVEC %ESKOLIPSKA

NOMINOVANÍ SPORTOVCI %ESKOLIPSKA V KATEGORII DOSP*LÍ JEDNOTLIVEC:

8



ÚNOR 20239

Ludvík Vojt"ch
(orienta!ní horská kola)

1. místo sportovec 
MTBO za rok 2022,
1. místo ME Ignalina 
mix relay, 1. místo ME 
Ignalina sprint, 3. místo 
MS Falun relay, 1. místo SP 
mix relay, 4. místo ME long, 
MS middle, 2 * 1. místo SP 
Bulharsko

Vondra Pavel
(lední hokej)

ú!astník regionální 
ligy junior(, hrá! 
A teamu HC )eská 
Lípa, 1. místo kanadské 
bodování hrá!( skupiny 
RLJ s&79 body v&24 zápa- 
sech, 2. místo v&po!tu gól( 
v&celorepublikové sout#$i RLJ 

Navara David
('achy)

1. místo ME Katovice 
v&bleskovém 'achu,
2. místo ME Katovice 
v&rapid 'achu

Weber Petra
(plavání – prsa, mot%lek)

1. místo M)R Plze, ,
2. místo M)R Praha,
3 * 1. místo ME -ím,
7 * 1. místo Masters 
)eská Lípa

Pomeisl Antonín
(st"electví)

3. místo M)R p"edovky 
Uhersk% Ostroh,
3. místo GP Itálie,
9. místo MS 

Znamená#ková 
Barbora
(karate)

2 * 1. místo MS Anglie 
kata senio"i a kata + 
kumite,
2 * 2. místo SP Rakousko 
kata $eny a kata duo, 
2. místo EG Itálie kata,
1. místo EG Itálie kata duo,
3. místo EG Itálie kumite,
2. místo AM)R kata $eny,
3. místo AM)R kumite $eny open,
3. místo M)R WKF kumite $eny,
2. místo NP kumite $eny,
2 * 3. místo NP kata $eny a kumite

'imon Mat"j
(fotbal)

úto!ník a opora 
A t%mu, úsp#'n% 
st"elec branek

SPORTOVEC %ESKOLIPSKA

NOMINOVANÍ SPORTOVCI %ESKOLIPSKA V KATEGORII DOSP*LÍ JEDNOTLIVEC:
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NOMINOVANÍ SPORTOVCI %ESKOLIPSKA V KATEGORII KOLEKTIV DOSP*L+CH:

NOMINOVANÍ SPORTOVCI %ESKOLIPSKA V KATEGORII KOLEKTIV MLÁDE!E:

FK,Arsenal (eská Lípa, star$í dorost (fotbal)
ú!astník republikové divize dorostu

FBC (eská Lípa, star$í &áci (florbal)
úsp#'n% t%m v&rámci sout#$e a ú!ast na M)R

Sportovn" st%eleck) klub Manu$ice (st"electví)
1. místo M)R vzduchové zbran#

TJ Lokomotiva, star$í &áci (volejbal)
1. místo v krajském p"eboru, ú!ast v !eském poháru

Triatlon (eská Lípa (triatlon)
7. místo v sout#$ním ro!níku, udr$ení republikové sout#$e

FK,Arsenal (eská Lípa (fotbal)
ú!astník republikové divize 

FBC (eská Lípa (florbal)
tradi!ní ú!astník nejvy''í florbalové sout#$e

FC Démoni (eská Lípa (futsal)
tradi!ní ú!astník nejvy''í futsalové sout#$e

Karate Sport Relax (karate)
ú!astník ME a 1. místo M)R

1. Novoborsk) $achov) klub ('achy)
vít#z Evropského klubového poháru, zisk 11 titul( mistra )eské 'achové extraligy

TJ Lokomotiva (eská Lípa (házená)
postup a ú!astník 2. ligy 

Bufka Zden"k (atletika)
mistr )eské republiky v krosu (T"ebí!), v b#hu do vrchu (Ple'ivec), 
silni!ním b#hu v&B#chovicích, vít#z 25. ro!níku Okresní b#$ecké ligy

Just Franti$ek (stolní tenis)
mistr republiky v kategorii M70

Brabec Karel (st"electví), Derka David (florbal), Jáno$ík Martin (fotbal), 
Procházka Radek (kickbox), Znamená#ek Pavel (karate)

NOMINOVANÍ SPORTOVCI %ESKOLIPSKA V KATEGORII VETERÁN NAD 60 LET:

NOMINOVANÍ SPORTOVCI %ESKOLIPSKA V KATEGORII TRENÉR:



ÚNOR 2023
au

to
r: 

-jk
-

11 SOUT)*E / K+Í*OVKA

KRÁLOVSK# BALET: 
JAKO VODA NA "OKOLÁDU
Jaké baletní p%edstavení 
z poslední doby vás pot"$ilo?
Odpov#zte libovoln# na otázku a vyhrajte 2 vstupenky na 
záznam Královského baletu v kin# 12. 2. od 17:30 v kin# 
Nov% Bor. Va'i odpov#. za'lete na e-mailovou adresu sou-
tez@prodeus.cz. Do p"edm#tu e-mailu napi'te SOUT/+ 
BALET. Nezapome,te uvést celé své jméno.
Sout"& probíhá do 9. 2. 2023 do 10:00. 
Z odpov#dí vylosujeme 2 vít#ze.

K$Í%OVKA S D&TMI NAGANA
Vyhrajte 2 vstupenky na rodinn% film D#ti Nagana 26. 2. od 
17:30 v kin# Crystal. Tajenku k"í$ovky za'lete na e-mailo-
vou adresu soutez@prodeus.cz. Do p"edm#tu e-mailu na-
pi'te K-Í+OVKA NAGANO. Nezapome,te uvést celé své 
jméno.
Sout"& probíhá do 20. 2. 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 3

TAJENKA 1

TAJENKA 2

slovenský 
hudební 
festival

škraboška

značka 
tlaku

druh 
salámu

hornina peřeje 
na řece 
Katanga

chemická 
značka 
síry

bavitamín části 
atlasu

houf druh 
papouška

mnišský 
oděv

té květní prášek

volně pro-
dejný lék

švédská 
automobilka

nemocnice 
v Praze

německý 
literát

zn. fosforu

osobní 
zájmeno

záchranka

podvádět

kůň ze 
Sázek 
a dostihů

ženské
jméno

podpora řecký bůh 
stád

hit kapely Era

sumerské 
město

pobřeží angl.

podpis 
anonyma

předplatitelka

východoslo- 
van. žen. jm.

plus intenzivní 
péče

asijský chléb

slota

český 
tanec

římsky 
padesát

knokaut

francouzská 
řeka

doktor všeob.

cca

značka 
času

Občanské 
fórum

MPZ Malty

ženské 
jméno

chemická 
značka
zlata

šachová 
remíza

římsky 
pět set

sídlo ve 
Španělsku

značka jodu

paryba

označení 
karty eso

mdle medika-
ment

spojka

Akademie 
věd

národ. park

velké 
bláto

kód letiště 
Káthmándú

značka litru

zn. kyslíku

domácky 
Atila



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. 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
Kino Máj, Doksy
9:30 Maxipes Fík a&dal'í pohádky | tradi!ní 
projekce za zlevn#né vstupné
17:30 Je mi ze sebe 'patn# | SCANDI 2023 | 
komedie
20:00 UFO 0védsko | SCANDI 2023 | dobro-
dru$n%

2. 2. &TVRTEK
Kino Crystal
15:30 Ú$asn% Mauric | animovan%
17:30 Ostrov | komedie
20:00 N#kdo klepe na dve"e | thriller
Centrum textilního tisku
17:00 Divokou p"írodou Islandu a& Finska | 
cestovatel J. Greschl je nejlep'ím d(kazem 
toho, $e i& s& handicapem lze plnohodnotn# 
poznávat sv#t | 100 K!
Knihovna
13:00 Tvo"íme… mandaly | v%tvarná dílna, 
materiál zaji't#n | Otev"en% klub 60+ | po-
bo!ka 0pi!ák
SP' (eská Lípa
16:30–19:00 Kurz pletení pedigu | ur!eno 
za!áte!ník(m i& pokro!il%m | 1 500 K!/cel% 
kurz (15 hodin), nebo 300 K!/1 lekce, plus 
materiál | p"ihlá'ky: info@clu3v.cz, 775 56 
36 83 | u!ebna CLU3V
Kino Nov) Bor
17:30 Ostrov | komedie
20:00 Ostrov | komedie
Divadlo Nov) Bor
19:00 T"ináct u&stolu | hrají: S. Sta'ová a&M. 
Etzler | 490 K! | vyprodáno
Kulturní centrum Sever, Cvikov
9:30 Univerzita t"etího v#ku – Leonardo da 
Vinci | ú!ast na p"edná'kách není podmín#-
na studiem v&p"edchozím semestru | galerie

3. 2. PÁTEK
Kino Crystal
15:30 Ú$asn% Mauric | animovan%
17:30 Ostrov | komedie
20:00 N#kdo klepe na dve"e | thriller
Kino Nov) Bor
17:30 Ostrov | komedie
20:00 Mu$ jménem Otto | komedie

4. 2. SOBOTA
Kino Crystal
15:00 Mumie | animovan%
17:00 Avatar: The Way of Water 3D | ak!ní
20:15 Ostrov | komedie
Knihovna
9:00–12:00 P"ilo$ ruku k&dílku | skládání pu-
zzle pro celou rodinu
Muzeum
14:00 Bombardování )eskolipska sov#tsk%m 
letectvem v&kv#tnu 1945 | p"edná'í M. Rádl | 
galerie Jídelna | po"ádá Vlastiv#dn% spolek 
)eskolipska
'UM
9:00–14:00 Keramická dílna | www.kulturni-
sum.cz
U,bíl)ho #ernocha
21:00 North Bohemian Quartet | koncert | 
hudební uskupení mlad%ch talentovan%ch 
hudebník( ze severních )ech
Kino Nov) Bor
15:30 Mumie | animovan%
17:30 Ostrov | komedie
20:00 Mu$ jménem Otto | komedie
Kino Máj, Doksy
15:00 Mumie | animovan%
17:30 Ostrov | komedie
20:00 EOS: Dánsk% sb#ratel – Delacroix a$ 
Gauguin | ART | dokument
Jazz klub Píchlá nota, Doksy
20:00 Filip 0imandl | akustick% recitál | www.
pichlanota.cz | zdarma

5. 2. NED$LE
Kino Crystal
15:00 Mumie | animovan%
17:00 Avatar: The Way of Water 3D | ak!ní
20:15 Ostrov | komedie
KD Crystal
15:00 Lotrando a&Zubejda | pohádka | Diva-
dlo Agáta | 100 K!
Kino Nov) Bor
15:30 Mumie | animovan%
17:30 Ostrov | komedie
20:00 Mu$ jménem Otto | komedie
Divadlo Nov) Bor
10:00 Kája a&Bambulá!ek – bambulková 'ou 
| p"edstavení plné písni!ek, tane!k( a&sout#-
$í | 350 K!
Kulturní centrum Sever, Cvikov
15:00 Rará'ci a& vesmír | hudebn# zábavná 
show | 80 K!, d#ti do 3 let zdarma | sál

6. 2. POND$LÍ
Kino Crystal
17:30 P"ání k&narozeninám | komedie
20:00 Plastic Symphony | ART | drama

KD Crystal
8:30 a&10:30 Cesta kolem sv#ta za 80 minut | 
p"edstavení pro druh% stupe, Z0 a& S0 | 
vstupné 100 K! (pedagog. doprovod zdar-
ma) | rezervace: produkce@cl-kultura.cz, 
739&688&096
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 
0pi!ák
Kino Nov) Bor
17:30 Ostrov | komedie
20:00 Mu$ jménem Otto | komedie
Knihovna Doksy
13:00–17:00 Tvo"ivá dílna pro d#ti | p"ij.te 
si do knihovny vyrobit klaunsk% klobouk | 
cena za materiál: 30 K!

7. 2. ÚTER"
Kino Crystal
17:30 P"ání k&narozeninám | komedie
20:15 Mu$ jménem Otto | komedie
Knihovna
10:00 a&13:00 Univerzita t"etí v#ku | jen pro 
p"ihlá'ené
10:00 Cvi!íme v&ka$dém v#ku | cvi!ení s&hud-
bou a&v&sed# | Otev"en% klub 60+ | pobo!ka 
0pi!ák
17:00 Procházka )eskou Lípou a&okolím pro-
st"ednictvím star%ch pohlednic | sbírkou po-
hlednic )eské Lípy po!átku 20. století nás 
provede L. Kadlec
Kino Nov) Bor
17:30 Ostrov | komedie
20:00 Jedna sekunda | ART | drama
Kulturní centrum Sever, Cvikov
17:00 Vernisá$ Putovní galerie 2022/23 | 4. 
zastavení v%stavy v%tvarn%ch d#l $ák( ZU0 
!eskolipského okresu | galerie | zdarma 
Kino Máj, Doksy
15:00 Il Boemo | projekce za zlevn#né vstup-
né | hudební drama
18:00 Ostrov | komedie
20:30 Paterson | p"ehlídka film( Jima Jar-
musche VIII | drama

8. 2. ST'EDA
Kino Crystal
15:00 Buko | promítáme pro seniory | kome-
die
17:30 Mu$ jménem Otto | komedie
20:00 N#kdo klepe na dve"e | thriller
KD Crystal
19:00 Marie Rottrová – Lady soul & host 
Petr N#mec | koncert | 890/790/690 K!
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Kino Nov) Bor
17:30 Asterix a&Obelix: -í'e st"edu | kome-
die
20:00 Ostrov | komedie
Navrátil-v sál, Nov) Bor
19:00 Degustace vína | 10 vzork( z&Vina"ství 
Blatel z&Blatnice pod Svat%m Antonínkem | 
250 K!
Kino Máj, Doksy
17:30 Nic | SCANDI 2023 | thriller
20:00 Posedlost | SCANDI 2023 | horor

9. 2. &TVRTEK
Kino Crystal
15:00 Asterix a&Obelix: -í'e st"edu | kome-
die
17:00 Titanic: 25. v%ro!í 3D + HFR | drama
20:15 Bez kalhot: Poslední tanec | komediál-
ní drama
Centrum textilního tisku
17:00 Havlí!ek z(stává na'ím programem | 
p"edstavení nové knihy Z. Pokorného, host 
M. Pra$áková - Feligová | vstupné dobrovol-
né
Knihovna
13:00 Mauricius – za sportem a&poznáním ve 
vypráv#ní I. Úlehlové | Otev"en% klub 60+ | 
pobo!ka 0pi!ák
SP' (eská Lípa
16:30–19:00 Kurz pletení pedigu | ur!eno 
za!áte!ník(m i& pokro!il%m | 1 500 K!/cel% 
kurz (15 hodin), nebo 300 K!/1 lekce, plus 
materiál | p"ihlá'ky: info@clu3v.cz, 775 56 
36 83 | u!ebna CLU3V
Kino Nov) Bor
17:30 Asterix a&Obelix: -í'e st"edu | kome-
die
20:00 Bez kalhot: Poslední tanec | komediál-
ní drama
Kulturní centrum Sever, Cvikov
16:00 Tradi!ní setkání senior( | k&tanci a&po-
slechu hraje F. Nebu$elsk% | galerie

10. 2. PÁTEK
Kino Crystal
15:00 Asterix a&Obelix: -í'e st"edu | kome-
die
17:00 Titanic: 25. v%ro!í 3D + HFR | drama
20:15 Bez kalhot: Poslední tanec | komediál-
ní drama
Kino Nov) Bor
17:30 Bez kalhot: Poslední tanec | komediál-
ní drama
20:00 Ostrov | komedie

11. 2. SOBOTA
Kino Crystal
15:00 Asterix a&Obelix: -í'e st"edu | kome-
die
17:00 Titanic: 25. v%ro!í 3D + HFR | drama
20:15 Ostrov | komedie

KD Crystal
20:00 Reprezenta!ní ples Kvítka | ples k&30. 
v%ro!í zalo$ení 'kolky | p"edtan!ení L. Jirá,o-
vá a&Enliven Centre; hraje skupina Pegas a&P. 
N#mec | po"ádá soukromá M0 Kvítko | 200 
K! (vstupenky v&Kvítku, Karla Polá!ka 1301; 
v&prodejn# CD ul. Sokolská 265)
Muzeum
14:00 Ru'ná k"i$ovatka dobrodruh( mezi 
Budy'ínem a&Prahou, Vále!né zlo!iny a&dob-
rodruzi na nejsevern#j'ím pomezí Lu$ice 
a&)ech v&dubnu a&kv#tnu 1945 | p"edná'í R. 
Andonov | galerie Jídelna | po"ádá Vlastiv#d-
n% spolek )eskolipska
U,bíl)ho #ernocha
21:00 Soul @ Funk 70’ | hudební ve!írek
Kino Nov) Bor
16:30 Titanic: 25. v%ro!í | 3D + HFR | drama
20:00 Ostrov | komedie
nám. Republiky v,Doksech – Staré Splavy
10:00 Doksk% a& starosplavsk% masopust | 
pr(vod projde z&dokského nám#stí, Jarmili-
nou stezkou k&hasi!ské zbrojnici ve Star%ch 
Splavech; zde doprovodn% program | hudba: 
dokské Krbové sdru$ení; ob!erstvení: místní 
"ezník | po"ádá sdru$ení Doksy ná' domov 
s&finan!ní podporou m#sta Doksy
Kino Máj, Doksy
15:00 Avatar: The Way of Water | ak!ní
20:00 Víly z&Inisherinu | drama
Jazz klub Píchlá nota, Doksy
20:00 Patrik Czuczor | koncert | virtuóz 
a& u!itel klasické kytary zahraje skladby pro 
koncertní kytaru a&vlastní covery písní od The 
Beatles | rezervace a& info: www.pichlanota.
cz | vstupné dobrovolné
KD Blí&evedly
20:00 Ples obce Krava"e a&Blí$evedly | mode-
ruje D. 0inkorová

12. 2. NED$LE
Kino Crystal
15:00 Asterix a&Obelix: -í'e st"edu | kome-
die
17:00 Avatar: The Way of Water 3D | ak!ní
20:15 Ostrov | komedie
Kino Nov) Bor
15:30 Kocour v&botách: Poslední p"ání | ani-
movan%
17:30 Královsk% balet: Jako voda na !okolá-
du | balet v&kin#
SOUT*! O VSTUPENKY 

13. 2. POND$LÍ
Kino Crystal
17:30 Mu$ jménem Otto | komedie
20:00 Célina a&Julie si vyjely na lodi | drama | 
FK
KD Crystal
19:00 Talk show Iva 0moldase | hostem imi-
tátor P. Jablonsk% | 290 K!
Knihovna
15:00–17:00 Falun Gong – kultiva!ní cvi!ení 
t#la i&ducha | Otev"en% klub 60+ | pobo!ka 
0pi!ák

Kino Nov) Bor
17:30 Bez kalhot: Poslední tanec | komediál-
ní drama
20:00 V'echno dob"e dopadne | dokument | 
ART

14. 2. ÚTER"
Kino Crystal
17:30 Mu$ jménem Otto | komedie
20:00 Bez kalhot: Poslední tanec | komediál-
ní drama
Knihovna
10:00 a&13:00 Univerzita t"etí v#ku | jen pro 
p"ihlá'ené
10:00 Cvi!íme v&ka$dém v#ku | cvi!ení s&hud-
bou a&v&sed# | Otev"en% klub 60+ | pobo!ka 
0pi!ák
17:00 Transsibi"ská odysea: Po stopách !es-
koslovensk%ch legioná"( | o&expedici podle 
sto let starého vále!ného deníku ve vypráv#ní 
I. Pí'ové podle knihy ocen#né jako Cestopis 
roku 2018
Kino Nov) Bor
17:00 Titanic: 25. v%ro!í 3D + HFR | drama
20:15 Bez kalhot: Poslední tanec | komediál-
ní drama

15. 2. ST'EDA
Kino Crystal
17:00 Titanic: 25. v%ro!í 3D HFR | drama
20:15 Bez kalhot: Poslední tanec | komediál-
ní drama
Kino Nov) Bor
17:00 Titanic: 25. v%ro!í 3D + HFR | drama
20:15 Bez kalhot: Poslední tanec | komediál-
ní drama
Kulturní centrum Sever, Cvikov
19:00 Fantastická $ena | hrají: P. Pagá!ová / 
D. 0olt%sová, O. Volejník / V. Krátk% ad. | 
250 K! | sál
Kino Máj, Doksy
17:30 Letní sv#tlo, a&pak p"ijde noc | SCAN-
DI 2023 | komediální drama
20:00 Dealer | SCANDI 2023 | krimi thriller
ZU' Doksy
17:00 Koncert $ák( | od nejmlad'ího po ty 
nejzku'en#j'í | sálek ZU0 | zdarma

16. 2. &TVRTEK
Kino Crystal
15:30 Mumie | animovan%
17:30 Ant-Man a&Wasp: Quantumania | ti-
tulky | ak!ní
20:00 Ostrov | komedie
KD Crystal
19:00 Mary'a | Divadlo A. Dvo"áka P"íbram 
a&jedno z&nejlep'ích a&nejslavn#j'ích !esk%ch 
dramat | hrají: A. Fixová, T. Töpfer ad. | 390 
K! | p"elo$ené p"edstavení z& 15. 5. 2022 | 
vstupenky z(stávají v&platnosti
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Knihovna
10:00 Veselé cvi!ení a& tvo"ení | dopoledne 
pro rodi!e s&d#tmi do 5 let | pobo!ka Lada
13:00 Mozkohrátky – cvi!ení pro lep'í pa-
m#1, dobrou mysl i&náladu | hry, rébusy, há-
danky | pobo!ka Lada
13:00 )eské 0v%carsko – st"ední !ást v&okolí 
Jet"ichovic | p"edná'í J. Re$ | Otev"en% klub 
60+ | pobo!ka 0pi!ák
ZU'
17:00 Únorov% koncert $ák( | foyer | zdarma
SP' (eská Lípa
16:30–19:00 Kurz pletení pedigu | ur!eno 
za!áte!ník(m i& pokro!il%m | 1 500 K!/cel% 
kurz (15 hodin), nebo 300 K!/1 lekce, plus 
materiál | p"ihlá'ky: info@clu3v.cz, telefon 
775&56&36&83 | u!ebna CLU3V
Kino Nov) Bor
17:30 Ant-Man a&Wasp: Quantumania 3D | 
ak!ní
20:00 Zkou'ka um#ní | dokument | ART
Kulturní centrum Sever, Cvikov
9:30 Univerzita t"etího v#ku – Leonardo da 
Vinci | ú!ast není podmín#na studiem 
v&p"edchozím semestru | cena kurzu je 400 
K! | galerie
Knihovna Doksy
15:00 )tení se sovou Eleonorou | !tení z&kni-
hy Princ Mamánek J. Buda"e
Restaurace Fortuna, Doksy
16:00–19:00 Zábavné odpoledne pro senio-
ry | hudba: J. Han$l | po"ádá Komise pro 
ob!anské zále$itosti p"i M#Ú Doksy

17. 2. PÁTEK
Kino Crystal
15:30 Mumie | animovan%
17:30 Ant-Man a&Wasp: Quantumania 3D | 
ak!ní
20:00 Ostrov | komedie
Kino Nov) Bor
18:00 Masopust v&duchu brazilského karne-
valu | program: vernisá$ v%stavy a& koncert 
fotografa a&violoncellisty J. Bárty a&Tam Tam 
Batucada Vibrasil Samba Show, filmové p"e-
kvapení
Kulturní centrum Sever, Cvikov
18:00 Kino v&Severu: Za v'ím hledej $enu | 
komedie | sál | 100 K!

18. 2. SOBOTA
Kino Crystal
15:30 Asterix a&Obelix: -í'e st"edu | kome-
die
17:30 Ant-Man a&Wasp: Quantumania 3D | 
ak!ní
20:00 Bez kalhot: Poslední tanec | komediál-
ní drama
KD Crystal
20:00 Charitativní ples Nemocnice )eská 
Lípa | hraje: Big ‚O’ Band Marka Ottla; do-
provodn% program: sv#telná show Ilusias, 
dra$ba um#leckého díla ad. | 500 K! (p"ed-
prodej www.nemcl.cz)

U,bíl)ho #ernocha
21:00 Mo/Fo Cat Clarion | moderní evropské 
blues, jazz, progresivní rock v&podání !eské-
ho tria
Kino Nov) Bor
17:30 Ant-Man a&Wasp: Quantumania 3D | 
ak!ní
20:00 Ostrov | komedie
Nám"stí Míru, Nov) Bor
13:30 Masopust v&duchu brazilského karne-
valu | program: Tam Tam Batucada; recesis-
tické závody na historick%ch ly$ích, ma$oret-
ky, kejklí"i, zumba; brazilské i& !eské 
masopustní ob!erstvení
Kino Máj, Doksy
15:00 Asterix a&Obelix: -í'e st"edu | komedie
17:30 Ant-Man a&Wasp: Quantumania | ak!ní
20:00 Osm hor | drama
Jazz klub Píchlá nota, Doksy
20:00 Scott Ibex Blues (US) | lah(dka jarní 
klubové sezóny | rezervace a&info: www.pich-
lanota.cz | vstupné dobrovolné

19. 2. NED$LE
Kino Crystal
15:30 Asterix a&Obelix: -í'e st"edu | komedie
17:30 Ant-Man a&Wasp: Quantumania | ak!ní
20:00 Bez kalhot: Poslední tanec | komediál-
ní drama
Kino Nov) Bor
15:30 Mikulá'ovy patálie | komedie
17:30 Ant-Man a&Wasp: Quantumania 3D | 
ak!ní
20:00 Ostrov | komedie
KD Blí&evedly
15:00 Ma'karní ples pro d#ti s&Balónkov%m 
Baronem

20. 2. POND$LÍ
Kino Crystal
17:30 Ant-Man a&Wasp: Quantumania
20:00 V'echno dob"e dopadne | ART | doku-
ment
Knihovna
15:00 Kouzelné nápady – dílna pro malé 
i&velké | pobo!ka Lada
15:00–17:00 Falun Gong – kultiva!ní cvi!ení 
t#la i&ducha | Otev"en% klub 60+ | pobo!ka 
0pi!ák
Kino Nov) Bor
17:30 Ant-Man a&Wasp: Quantumania 3D | 
titulky
20:00 Ostrov | komedie
Knihovna Doksy
13:00–17:00 Tvo"ivá dílna pro d#ti | p"ij.te 
si vyrobit zálo$ku do knihy na motivy pohád-
kov%ch Mimo,( | cena za materiál: 30 K!

21. 2. ÚTER"
Kino Crystal
17:30 Ant-Man a&Wasp: Quantumania
20:00 Avatar: The Way of Water | ak!ní
Knihovna
10:00 a&13:00 Univerzita t"etí v#ku | jen pro 
p"ihlá'ené

10:00 Cvi!íme v&ka$dém v#ku | cvi!ení s&hud-
bou a&v&sed# | Otev"en% klub 60+ | pobo!ka 
0pi!ák
17:00 Markéta Harasimová | beseda s&autor-
kou dobrodru$n%ch a&detektivních román(, 
povídání ze zákulisí tvorby, vydavatelské !in-
nosti i&divadelní a&televizní scenáristiky
Kino Nov) Bor
17:30 Ant-Man a&Wasp: Quantumania
20:00 Víly z&Inisherinu | FK | drama
Kino Máj, Doksy
17:30 Ostrov | komedie
20:00 Ant-Man a&Wasp: Quantumania

22. 2. ST'EDA
Kino Crystal
15:00 Grand Prix | promítáme nejen pro seni-
ory | komedie
17:30 Ant-Man a&Wasp: Quantumania 3D
20:00 Avatar: The Way of Water | ak!ní
Kino Nov) Bor
17:30 P"ání k&narozeninám | promítání nejen 
pro seniory | komedie
20:00 Ant-Man a&Wasp: Quantumania 3D

23. 2. &TVRTEK
Kino Crystal
15:30 Zoubková víla | animovan%
17:30 D#ti Nagana | rodinn%
20:00 Medv#d na koksu | thriller
Knihovna
10:00 Veselé cvi!ení a& tvo"ení | dopoledne 
pro rodi!e s&d#tmi do 5 let | pobo!ka 0pi!ák
13:00 Mozkohrátky – cvi!ení pro lep'í pa-
m#1, dobrou mysl i&náladu | Otev"en% klub 
60+ | pobo!ka 0pi!ák
Kino Nov) Bor
17:30 Avatar: The Way of Water 3D + HFR | 
ak!ní

24. 2. PÁTEK
Kino Crystal
15:30 Zoubková víla | animovan%
17:30 D#ti Nagana | rodinn%
20:00 Medv#d na koksu | thriller
U,bíl)ho #ernocha
21:00 Albatros (Electric Madness) | koncert 
| J. 0imek – kytara; M. Brunner – klávesy, 
wurlitzer, moog; R. Uhrík – baskytara; J. 
Horváth – bicí nástroje
Kino Nov) Bor
17:00 Avatar: The Way of Water 3D + HFR | 
ak!ní
20:15 Medv#d na koksu | thriller
D-m kultury (eská Kamenice
18:00 Kamen!ce Winter Edition | hudební 
festival | M,ága a&+.orp, PSH, Ventolin, La-
zer Viking, demowave | 550 K!

25. 2. SOBOTA
Kino Crystal
15:30 Ú$asn% Mauric | animovan%
17:30 D#ti Nagana | rodinn%
20:00 Láska podle plánu | komedie
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Kino Nov) Bor
15:30 0oumen krokod%l | rodinn%
17:30 Asterix a&Obelix: -í'e st"edu | kome-
die
20:00 Medv#d na koksu | thriller
Kino Máj, Doksy
15:00 Ú$asn% Mauric | animovan%
17:30 Babylon | drama
Jazz klub Píchlá nota, Doksy
20:00 Jan Kysela | koncert | rezervace a&info: 
www.pichlanota.cz | vstupné dobrovolné
Bistro u,Krakono$e, Krava%e
9:30 Mariá'ov% turnaj o&starostensk% flek
Vísecká rychta, Krava%e
10:00–16:00 Masopust na rycht# | maso-
pustní pr(vod, pohádka pro d#ti, poh"bívání 
basy, "emesln% jarmark, masopustní muzika, 
$ertovné hry a&tv(r!í dílni!ky

26. 2. NED$LE
Kino Crystal
15:30 Ú$asn% Mauric | animovan%
17:30 D#ti Nagana | rodinn%
SOUT*! O VSTUPENKY 
20:00 Láska podle plánu | komedie
Kino Nov) Bor
15:30 0oumen krokod%l | rodinn%
17:30 Titanic: 25. v%ro!í 3D + HFR | drama
Kulturní centrum Sever, Cvikov
15:00 D#tsk% karneval – Wonder Pája show | 
ma'karní karneval s&Pájou Papagájou | 80 K! 
| sál

27. 2. POND$LÍ
Kino Crystal
17:00 Avatar: The Way of Water 3D | ak!ní
20:15 Svat% pavouk | FK | krimi
Knihovna
15:00–17:00 Falun Gong – kultiva!ní cvi!ení 
t#la i&ducha | Otev"en% klub 60+ | pobo!ka 
0pi!ák
Kino Nov) Bor
17:30 Mu$ jménem Otto | komedie
20:00 Medv#d na koksu | thriller

28. 2. ÚTER"
Kino Crystal
17:00 Avatar: The Way of Water 3D | ak!ní
20:15 Medv#d na koksu | thriller

Knihovna
10:00 a&13:00 Univerzita t"etí v#ku | jen pro 
p"ihlá'ené
10:00 Cvi!íme v&ka$dém v#ku | cvi!ení s&hud-
bou a&v&sed# | Otev"en% klub 60+ | pobo!ka 
0pi!ák
17:00 0esti zem#mi kolem Baltu | p"edná'í 
M. Prokop
Centrum textilního tisku
19:00 )P 1398 + Vomi't# | speciální dvoj-
koncert dvou sp"átelen%ch kapel | 150 K!
Kino Nov) Bor
17:30 Medv#d na koksu | thriller
20:00 V'echny mé dopisy spal | ART | drama
Kino Máj, Doksy
17:30 Dealer 2 | SCANDI 2023 | drama
20:00 Dealer 3 | SCANDI 2023 | drama

1. 3. ST'EDA
Kino Crystal
17:30 Medv#d na koksu | thriller
20:00 Tár | hudební drama
Muzeum
17:30 0t#pán K,ákal: 4 x 5 = dvacet | verni-
sá$ fotografické v%stavy | galerie Chodba
U,bíl)ho #ernocha
18:00 P"eto!te d#jiny! | p"edná'ka s&videou-
kázkami historika a&vedoucího projektu Film 
a&d#jiny Petra Kopala | první !ást m#sí!ního 
cyklu na téma D#jiny na filmovém plátn#: 
skute!n#j'í ne$ skute!nost | po"ádá Vlasti-
v#dn% spolek )eskolipska za podpory Klubu 
p"átel filmu
Kino Nov) Bor
17:30 Medv#d na koksu | thriller
20:00 Plastic Symphony | drama

2. 3. &TVRTEK
SP' (eská Lípa
16:30–19:00 Kurz pletení pedigu | ur!eno 
za!áte!ník(m i& pokro!il%m | 1 500 K!/cel% 
kurz (15 hodin), nebo 300 K!/1 lekce, plus 
materiál | p"ihlá'ky: info@clu3v.cz, 775 56 
36 83 | u!ebna CLU3V
Kino Nov) Bor
17:30 Ostrov | komedie
20:00 Tár | ART | hudební drama
Kulturní centrum Sever, Cvikov
19:00 Daniel H(lka – recitál | 390 K! | rezer-
vace a&p"edprodej na www.evstupenka.cz

3. 3. PÁTEK
KD Crystal
20:00 Tata Bojs | koncert | 490 K!

V"STAVY
Knihovna – minigalerie v,chodb"
Nepál – tajemství království Mustang | v%-
stava fotografií man$el( A. a&T. Nyklov%ch, 
nad'en%ch cestovatel( a& amatérsk%ch foto-
graf(
Muzeum
0t#pán K,ákal: 4 x 5 = dvacet | fotografická 
v%stava | galerie Chodba
Krvav% román Josefa Váchala | v%stava jedno-
ho díla | galerie Jídelna
Druhohory )eskolipska a&Podje't#dska | v%-
stava z& vlastních sbírek paleontologick%ch 
nález( | Sí, Josefa Ma'tálka
Kino Nov) Bor
Ji"í Bárta: fotografie
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, Josef Jirásek – sklá"ské 
"emeslo | fotografie
Kulturní centrum Sever, Cvikov
1. 2. – 4. 2. )ernobyl | fotografie
7. 2. – 28. 2. Putovní galerie – v%stava prací 
$ák( ZU0

OSTATNÍ
Otev%en) klub 60+
M#stská knihovna, pobo!ka 0pi!ák,
ul. )erveného k"í$e 2563:
otev"eno ka$d% !tvrtek od 13:00 do 15:00
Vlastiv"dné muzeum 
a galerie v (eské Líp"
otev"eno od 1. 3. st"eda–ned#le 
a státní svátky 9–17 hod.

zm$ny vyhrazeny / sledujte i-noviny.cz15



MASOPUST
na Vísecké rychtě
v Kravařích

11:00 - Masopustní průvod
13:00 - Pohádka pro děti
14:30 - Pohřbívání basy
Řemeslný jarmark, Masopustní muzika

Žertovné hry a tvůrčí dílničky pro děti

Bohaté domácí občerstvení!

25. 2. 2023
10-16 hodin www.muzeumcl.cz
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MARIE ROTTROVÁ 
První dáma !eského soulu, ostravská roda!ka, skv#lá zp#-
va!ka, pianistka, skladatelka se tentokrát p"edstaví v&gala-
koncertu s& Bigbandem Septet Plus Orchestra a& hostem 
Petrem N#mcem. Mimo osv#d!ené hity zazní i&písni!ky ze 
za!átku jejich kariéry, za které si Marie Rottrová vyslou$ila 
p"ezdívku Lady Soul. Tato !eská hudební ikona za dopro-
vodu hudebního t#lesa zazpívá samoz"ejm# i&písn#, které ji 
vynesly na pomysln% Olymp. M($ete se tedy t#'it na hu-
dební klenoty jako Lásko voní' de't#m, Ten v(z u$ jel, Sko-
"ápky o"ech(, Markétka, Z"ejm# letos nikde nejsou kytky 
nebo S&tím bláznem si nic neza!ínej.

8. 2., 19:00, KD Crystal

D$JINY NA FILMOVÉM PLÁTN$: 
SKUTE&N$J#Í NE! SKUTE&NOST
Vlastiv#dn% spolek )eskolipska spojil síly s&Klubem p"átel 
filmu a& spole!n# p"ichystaly pásmo pravideln%ch setkání 

P"eto!te d#jiny! s& filmov%mi ukázkami a& zasv#cen%m ko-
mentá"em historika a& dlouholetého vedoucího projekt( 
Film a&d#jiny Petra Kopala z&Ústavu pro studium totalitních 
re$im(. První !ást pravidelného cyklu bude pat"it zkoumání 
dokumentárních metod a&technik historick%ch film(, které 
fungují jako stroje !asu, které mají v&divácích vyvolat co nej-
siln#j'í dojem bezprost"edního autentického pro$itku.

1. 3., 18:00, U"bíl(ho &ernocha

ALBATROS ELECTRIC MADNESS
Kytarista Ji"í 0imek p"ijede se sv%m projektem pojmenova-
n%m podle vlastní debutové desky Electric Madness, která 
obsahuje v%hradn# autorské skladby stylov# se pohybující 
na pomezí jazzu, funku, fusion a&drum’n’bassu. Nejen z&ní 
zazní písn# v& koncertním setu. T#'it se v'ak m($ete na 
skladby zbrusu nové, stejn# jako na n#kolik origináln# poja-
t%ch p"evzat%ch skladeb (Nirvana, Joy Division ad.). Ji"ího 
0imka doprovodí hv#zdná sestava s& bubeníkem Janem 
Horváthem, basistou Ras1o Uhríkem a& klávesistou Marti-
nem Brunnerem. 24. 2., 21:00, U"bíl(ho &ernocha

MARY#A
Slavné !eské drama, které je zárove, vrcholem tvorby brat-
"í Mr'tík(, vypráví nad!asov% tragick% p"íb#h mladé $eny, 
kterou zni!ily obecné konvence, rodinná a&spole!enská au-
torita, poslu'nost a&pravidla, jim$ se nevzep"ela. Divadlo  
A. Dvo"áka z&P"íbrami p"ivá$í klasické, le! osv#$ující zpra-
cování tohoto !eského klenotu. V&re$ii Milana Schejbala se 
p"edstavuje krom# kmenov%ch herc( p"íbramského soubo-
ru také jako host Tomá' Töpfer v&roli Lízala.

16. 2., 19:00, KD Crystal

KAMEN!CE 
WINTER EDITION
O&letním festivalu v&ulicích )eské Kamenice se ji$ po 
druhém ro!níku dost namluvilo. A&po jeho první zimní 
edici z& útrob m#stského kulturního domu se bude 
mluvit je't# víc. Festival jasn# cílí na milovníky popu-
lární mainstreamové i&alternativní hudby. Na progra-
mu jsou dv# postar'í legendy, jedna kytarová, druhá 
rapová – M,ága a&+.orp a&PSH. Tuto dvojici doplní 
sou!asná hv#zda elektronické tane!ní hudby Vento-
lin, beatov% nostalgik Lazer Viking a&nad#je ústecké 
hudební scény kapela demowave. Tohle bude velk% 
a&bude t#sno.

24. 2., 18:00, D*m kultury #eská Kamenice
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KORZET 
ŽIVOTOPISNÉ DRAMA
Císa"ovna Sissi je módní ikonou a&zt#lesn#ním mladistvé krá-
sy. Pí'e se rok 1877 a&blí$í se její 40. narozeniny. Spoutaná 
sv%m postavením i&nevybíravou kritikou okolí v'ak nemá vel-
ké d(vody k& oslavám. Chce si zachovat mladistv% vzhled, 
a&tak uzavírá své t#lo do stále pevn#j'ího korzetu. Jak% by ale 
mohla $ít $ivot, kdyby se oprostila od konvencí a&pedantské-
ho drobnohledu víde,ského dvora? Re$isérka Marie Kreu- 
tzer p"ichází s&nad!asov%m p"íb#hem o&odvá$n# $en# a&její 
nehynoucí touze po svobod#, kterému vévodí Vicky Krieps 
jako rebelující panovnice. Rakousko, Francie ad., 2022

MEDV$D NA KOKSU 
ČERNÁ KOMEDIE
Pa'eráci drog, policisté, turisti, zá'koláci, starostlivá matka 
jednoho z& nich a& hlavn# medv#d k& prasknutí nacpan% ko-
kainem jsou hrdiny lehce 'ílené !erné komedie, která se in-
spirovala skute!n%mi událostmi. Medv#di nev#dí, $e turisti 
nemaj zbran#, a&také, $e kdy$ najdou v&idylické p"írodní re-
zervaci plné turist( kokain, kter% p"i neúsp#'né p"edávce 

vypadl z& letadla pa'erák(m, nem#li by ho $rát. Re$isérka 
Elizabeth Banks nato!ila film jako hold Johnu Carpenterovi 
a& Samu Raimimu a& jejich snímk(m kombinujícím brutální 
násilí, komedii a&plnokrevné postavy, kter%m dr$íte palce za 
ka$dou cenu. USA, 2023

MODR" KAFTAN 
DRAMA
Marock% krámek s&od#vy je d#ji't#m ne!ekaného milostného 
trojúhelníku v&subtilním a&k"ehkém p"íb#hu o&r(zn%ch podo-
bách lásky. Re$isérka Maryam Touzani vypráví sv(j p"íb#h se 
stejnou pe!livostí, neusp#chaností a&láskou, s&jakou majitel 
obchodu Halim 'ije svoje kaftany. Její druh% film po úsp#'-
ném debutu Adam uvedeném v&Cannes p"ed t"emi lety p"i-
ná'í empatick% pohled na v&Maroku tabuizované téma ho-
mosexuality, ale i&svébytnou obhajobu instituce man$elství. 
Francie, Maroko ad., 2022

JE MI ZE SEBE #PATN$ 
NEROMANTICKÁ KOMEDIE
Re$isér Kristoffer Borgli v&této !erné, satirické komedii zob-
razuje toxick% vztah, kter% rychle eskaluje do d#siv%ch úrovní 
narcistické sebeprezentace. Signe a&Thomas jsou mlad% pár 
s& nezdravou vzájemnou sout#$ivostí, která nabere nebez-
pe!né sm#"ování, kdy$ se Thomas náhle prosadí jako um#-
lec. Signe v&reakci na to u!iní zoufal%, a$ sebezni!ující pokus 
o& op#tovné získání svého postavení tím, $e úmysln# one-
mocní, aby p"ilákala pozornost a&probudila soucit. Kristof-
fer Borgli brilantn# satirizuje sebeprezenta!ní tendence 
v&sou!asn%ch médiích a&impulzivní hledání pozornosti v&nás 
v'ech. Norsko, 2022

MU! JMÉNEM OTTO 
KOMEDIÁLNÍ DRAMA
Film Marca Fostera, jeho$ p"edlohou je celosv#tov% 
kni$ní bestseller Mu$ jménem Ove, vypráví p"íb#h 
mrzouta Otta Andersona (Tom Hanks), kter% po 
ztrát# man$elky ztratí smysl $ivota. Otto je p"ipraven 
v'echno ukon!it, ale plány mu naru'í mladá $ivá rodi-
na, která se nast#huje do sousedního domu. Dojemn% 
a& vtipn% p"íb#h o& lásce, ztrát# a& $ivot# ukazuje, $e 
rodinu lze najít na nejneo!ekávan#j'ích místech. 
USA, 'védsko, 2022



ství. Film vznikl na motivy stejnojmenného bestselleru 
Janne Tellerové, kter( vy#el ve 30 zemích a*prodalo se jej 
více ne" 1,5 milionu v(tisk&. 
• V*norském filmu Posedlost má kn!z za úkol rozhodnout 
o* umíst!ní nového kostela pro místní hornickou spole'-
nost. Má stát na starém sámském poh$ebi#ti. Poté, co jsou 
jejich poz&statky odklizeny, mrtví o"ívají a* pronásledují 
osadníky. I*kdy" se p$íb!h odehrává na za'átku 20. století, 
jeho poselství je mraziv! aktuální. 
• Silné a*hravé mistrovské dílo Letní sv$tlo, a"pak p%ijde noc 
zkoumá sny a*touhy oby'ejn(ch lidí na malém m!st! a*ote-
vírá otázky o*"ivot!, smrti a*lásce. Bylo nato'eno podle stej-
nojmenné knihy slavného islandského autora Jóna Kalma-
na Stefánssona.
• Jako bonus obohatí tyto úplné novinky naprost( skvost 
v* d!jinách sou'asné skandinávské kinematografie – kul-
tovní strhující trilogie DEALER v*hlavní roli s*Madsem Mik-
kelsenem, která se objeví na plátnech 'esk(ch kin v&bec 
poprvé. Re"isérem této fascinující 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 nebo 
jen na její &ást zakoupit finan&n( velmi v#hodnou permanentku. 

FILM 20

P%ehlídka t$ch nejlep)ích sou&asn(ch seversk(ch film* 
SCANDI 2023 byla v"kin$ Máj v"Doksech zahájena 18. 
ledna a"bude probíhat a' do konce února 2023. V"rám-
ci p%ehlídky mohou 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 co se mohou diváci t("it v$únoru? Bude to osm film', mezi kter#-
mi je opravdu velmi t()ké zvolit ten nejzajímav(j"í. 

• )erná, satirická a* nav(sost aktuální norská komedie Je 
mi ze sebe )patn$ zobrazuje mlad( pár s*nezdravou vzájem-
nou sout!"ivostí, která nabere nebezpe'n( sm!r, kdy" se 
Thomas náhle prosadí jako um!lec. Tento jejich toxick( 
vztah rychle eskaluje do d!siv(ch úrovní narcistické sebe-
prezentace. 
• %védsk( film UFO !védsko vizuáln! p$ipomíná slavn( sní-
mek E.T. a*tematicky je blízk( film&m Interstellar 'i Kon-
takt. Vzpurná dospívající dívka umíst!ná do p!stounské 
pé'e má podez$ení, "e její otec není mrtv(, ale byl unesen. 
Je odhodlaná zjistit pravdu s*pomocí sdru"ení UFO. 
• Dánsk( snímek Nic je neu'esan( p$íb!h o*skupin! mla-
d(ch lidí, kte$í se vydávají pry' z*bezpe'í, a*nevinnosti d!t-

SCANDI
2023
POKRA&UJE 
V ÚNORU
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SPRAVEDLNOST PRO EMMETA TILLA 
DRAMA
V&srdceryvném p"íb#hu je hlavním aktérem !trnáctilet% chla-
pec Emmett Till, kter% byl usmrcen brutálním lyn!ováním za 
to, $e v& 50. letech zapískal na bílou $enu. Jeho matka se, 
i&p"es velik% smutek, sna$í odhalit skute!nost o&rasismu a&bo-
jovat za spravedlnost pro v'echny stejnou. Snímek podle 
skute!né události, která zm#nil Ameriku v&boji proti rasistic-
ké nenávisti, nato!ila talentovaná Chinonye Chukwu. USA, 
2022

ANT-MAN A*WASP: QUANTUMANIA 
AKČNÍ
Oficiální zahájení páté fáze Filmového vesmíru Marvelu 
(MCU), v&n#m$ pokra!uje dobrodru$ství dvojice superhrdi-
n(, kte"í mají schopnost m#nit velikost. Ant-Man a& Wasp 
prozkoumávají fantaskní -í'i kvant, setkávají se se zvlá'tní-
mi nov%mi bytostmi a&pro$ívají dobrodru$ství, které je posu-
ne za hranice v'eho, co pova$ovali za mo$né. Ji$ t"etí díl sé-
rie o& Ant-Manovi, !lenovi Avenger(, nato!il i& tentokrát 
re$isér Peyton Reed. USA, 2023

LÁSKA PODLE PLÁNU 
ROMANTICKÁ KOMEDIE
Láska jako romantick% v%buch cit( nebo pragmatická otáz-
ka rozumu? Britská romantická komedie od producent( po-

pulárních komedií s&Bridget Jones nebo klasiky Láska nebes-
ká v&re$ii Shekhara Kapura, re$iséra legendárního velkofilmu 
Královna Al$b#ta. Mladá filma"ka Zoe $ije v&Lond%n#, hledá 
nám#t pro sv(j film a&"e'í, jak v&dne'ním sv#t# najít trvalou 
lásku. Po nezda"en%ch setkáních p"es seznamovací aplikace 
vysly'í hlas svého pákistánského kamaráda, s&ním$ v&roli do-
kumentaristky odletí na velkolepou exotickou svatbu s&ne-
v#stou, kterou $enich dle tradice potkává prvn# a$ na sa-
motné svatb#. M($e se z&odli'ného p"ístupu hledání lásky 
n#co p"iu!it? VB, 2022

N$KDO KLEPE NA DVE'E 
HOROR
Re$isér M. Night Shyamalan, tv(rce skv#l%ch thriller( s&'o-
kujícími koncovkami, nato!il intenzivní film o& jednom ne-
p"edstavitelném dilematu. Rodinná dovolená v&chat# daleko 
od ve'keré civilizace probíhala skv#le, ne$ se na prahu obje-
vila !tve"ice ze 'ílené nábo$enské sekty, která tvrdí, $e po-
kud se jeden z&rodiny neob#tuje a&nezabije se, sv#t skon!í. 
USA, 2023

TÁR
HUDEBNÍ DRAMA
Oscarová here!ka Cate Blanchett zá"í v&roli L%die Tár, 
jedné z&nejslavn#j'ích sv#tov%ch dirigentek. Film Tod-
da Fielda (V& lo$nici) je impozantní studie !lov#ka, 
kter% zji'1uje, $e "ídit obrovsk% orchestr m($e b%t pa-
radoxn# mnohem snaz'í ne$ "ídit vlastní $ivot. Cate 
Blanchett byla za roli L%die Tár ocen#na "adou pres-
ti$ních cen v!etn# ceny za nejlep'í hereck% v%kon 
z&benátského filmového festivalu. USA, 2022



MASOPUST 22

dy s*maskami na Hlinecku, které byly v*roce 2010 zapsány 
na Listinu sv!tového p$írodního a* kulturního d!dictví 
UNESCO.

I*)eskolipsko má své tradi'ní únorové akce. Ty nejsou úpl-
n! vázány na masopustní datum a* i* z* tradic si berou do 
programu dle libosti, ba dokonce 'erpají i*z*tradic jin(ch 
zemí. Nov( Bor ko$ení sv&j masopust brazilsk(mi rytmy, 
Ú#t!k kombinuje tradice s* jarmarkem, v* Doksech se jde 
dlouh( pr&vod a" do Star(ch Splav&, Krava$e staví své 
kouzlo mimo jiné na atmosfé$e Vísecké rychty. V* mnoha 
m!stech a*obcích navíc spojují akci s*tane'ními karnevaly 
pro d!ti v!t#inou v*kulturním dom!. Tak"e se po$ádn! roz-
hlédn!te kolem sebe a*vyberte si ten sv&j preferovan( ma-
sopust. 

Masopust je t$ídenní svátek, jako" i*slavnostní období mezi 
Vánocemi a*postní dobou. Zatímco jeho po'átek, kter( na-
stává po svátku T$í král& (6. ledna), má pevné datum, tak 
jeho konec na Popele'ní st$edu je závisl( na datu Velikonoc 
a*kon'í tak v*rozmezí od poloviny února do po'átku b$ez-
na. Masopustní zvyky mají z$ejm! p&vod v* p$edk$es-an-
sk(ch slovansk(ch oslavách konce zimy. Podobn! se slaví 
i*v*jin(ch slovansk(ch zemích, t$eba v*Rusku se tento svátek 
naz(vá maslenica a*figurují v*n!m i*n!které podobné posta-
vy jako v*'eském masopustu, nap$íklad kobyla nebo med-
v!d. Jin( v(klad p&vodu masopustu vychází z* $ímského 
nábo"enství, které s*p$edja$ím spojovalo vegeta'ní a*plod-
nostní bo"stva, jako je Bakchus.

V*p&vodním smyslu jde o*„opu#t!ní masa“ (slovo karneval 
pochází nejspí# z*italského carne levare, „dát pry' maso“). 
Masopust pak p$edstavoval období hodování a*veselí mezi 
dv!ma postními dobami. B!hem n!j probíhaly tane'ní zá-
bavy, zabija'ky a*také svatby. Vrcholí posledním 'tvrtkem 
tohoto období, zvan(m Tu'n( 'tvrtek, spojen(m se zabi-
ja'kou a*hostinou. Poslední t$i dny, tedy o*masopustní ne-
d!li, v*pond!lí a*úter(, které jsou zvány ostatky, kon'iny, 
fa#ank 'i p$ímo masopust, se konají r&zné rituální úkony, 
pr&vod masek, scénické v(stupy a*kon'í tane'ní zábavou.

V*sou'asném slova smyslu je v#ak v(znam karnevalu obec-
n( a*nevázan( na ur'ité období. Jde o*tane'ní zábavy, h($e-
ní, lidové zábavy v*maskách, ma#karní bály. Nejznám!j#ím 
tane'ním karnevalem ve sv!t! je karneval v*Rio de Janeiru, 
dal#ím znám(m je v*Santa Cruz de Tenerife. V*)eské repub-
lice se za nejtradi'n!j#í oslavu pova"ují Masopustní pr&vo-
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ASTERIX A*OBELIX: 'Í#E ST'EDU 
Páté hrané filmové dobrodru$ství dvou galsk%ch vále!ník( 
z&50 p". n. l. a&z&populárních francouzsk%ch komiks( nás ten-
tokrát zanese do )íny. Zde proradn% generál ba$ící po moci 
uv#znil !ínskou císa"ovnu. A&proto$e v#hlas nep"emo$itel-
n%ch Gal( p"ekvapiv# sahá a$ do Asie, princezna prchá ze 
zem# hledat pomoc do daleké Galie. Re$ii prvního pokra!o-
vání, které není podle komiksové p"edlohy, se ujal populární 
francouzsk% herec a&re$isér Guillaume Canet (Asterix), kter% 
pobavil i&!eské publikum komedií Rock’n Roll. Obelixe na-
opak poprvé neztvární Gérard Depardieu. I&p"esto v'ak !e-
kejte v%bornou, francouzsky ulítlou zábavu.

v"kinech od 2. 2.

MUMIE 
V&animovaném filmu od 'pan#lského re$iséra Juana Jesúse 
Garcíi Galochy z&produkce Warner Bros. Pictures se t"i mu-
mie a&jeden domácí mazlí!ek, krokod%l musí vydat ze svého 
podzemního egyptského m#sta mumií do sou!asného Lon-

d%na. Práv# tam byly toti$ p"evezeny trofeje z& vykopané 
egyptské hrobky, mezi nimi$ se nalézá také snubní prsten, 
dar faraóna. Tak za!íná dobrodru$ství, p"i n#m$ dojde 
k&mnoha komick%m moment(m a&také k&nalezení lásky mezi 
dv#ma mumiemi, pro které je plánovaná svatba více trestem 
ne$ radostí. v"kinech od 2. 2.

KÁJA A*BAMBULÁ&EK: 
BAMBULKOVÁ #OU
Kája je zpívající paní, která si !e'e culíky s&bambulemi. Paní 
má ma,áska Bambulá!ka s&bambulat%m kulí'kem na hlav#. 
Spole!n# to!í youtube videa ve stylu Kouzelné 'kolky s&pís-
ni!kami, humorem a&pou!ením. Písni!ky zve"ej,uje na stre-
amovacích slu$bách a&také je zpívá na koncertech. A&takov% 
koncert s&písni!kami Kuli!ka, Kakadu anebo Dalmatin, ale 
také s&písn#mi úpln# nov%mi bude ke zhlédnutí v&novobor-
ském divadle. D#ti budou s&Kájou zpívat, tan!it a&sout#$it. 
B#hem p"edstavení se zaru!en# nebudou bavit jenom d#ti, 
ale i&jejich rodi!e – pí'e Kája. Tak uvidíme. 

5. 2., novoborské divadlo

LOTRANDO A*ZUBEJDA
Divadlo Agáta p"ivá$í do )eské Lípy muzikálovou divadelní 
pohádku podle populární filmové p"edlohy scénáristy 
Zde,ka Sv#ráka a&re$iséra Karla Smyczka. P"edstavení plné 
radosti, lásky, chytrého humoru a&písní Jaroslava Uhlí"e, ve 
kterém p"íli' slu'n% lupi! Lotrando najde své 't#stí a$ v&da-
leké Solimánii, kam p"ijde vylé!it tamní nemocnou princez-
nu sv#$ím pohledem na sv#t, vykácením strom( a&chlebem 
s&tvarohem. 5. 2., KD Crystal

D$TI NAGANA 
Hran% rodinn% film Dana Pánka je prvním celove-
!erním filmem ohlí$ejícím se za jedním z&nejzásad-
n#j'ích okam$ik( !esk%ch d#jin 90. let. Odehrává 
se v&roce 1998 a&za!íná okam$ikem, kdy celá t"ída 
sleduje semifinále zápasu !esk%ch hokejist( na 
ZOH v&Naganu. P"ekvapivé vít#zství )ech( v&tur-
naji století následn# ovlivní celou "adu tehdej'ích 
d#tí. Tak"ka ka$d% kluk chce v&té dob# hrát hokej 
a&b%t nov%m Ha'kem, Jágrem, R($i!kou, Dopitou 
nebo 0légrem. A&dvanáctilet% Dominik Málek, kte-
rému "íkají Dome, není v%jimkou. Poj.me spole!n# 
pro$ít film o&p"átelství, sportu, hrdosti, euforii ze 
sportovní události a&hlavn# outsiderech, kter%m n#-
kdo dá 'anci vyniknout a&jít si za sv%mi sny. 

v"kinech od 22. 2.
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Totáln$ lokáln$ vzniklo jako 
spontánní nápad, do" kterého 

jsem postupn$ vtáhla své p%átele 
a"dal)í podporovatele lokálních ná-

kup* a"místních projekt*. Texty o"pod-
nikatelích jsou psané z"mého pohledu, tedy pohledu oby-
&ejného #eskolipáka, kter( u"místních nakupuje, a" jsou 
psané na"základ$ vlastní zku)enosti zákazníka.

Do t(mu pat$í Zuzana Haneková, která v!t#inu p$íb!h& od*za-
'átk& tohoto projektu fotila. Dnes se*ve focení st$ídám já, Tere-

za Hru#ková, a*Nikola Veselá. Mapu k*na#emu projektu nama-
lovala Alex Ha#ková a* grafiku má na* starosti Jakub Mencl. 
Uvidíme, koho dal#ího do*t(mu nám dovedou dal#í dny.

V*'ervenci 2019 vznikla facebooková a*instagramová stránka 
Totáln! lokáln!, na*které jsme postupn! zve$ej+ovali p$íb!hy 
místních drobn(ch podnikatel&, kte$í denn! bojují o*zachová-
ní sv(ch podnik&, tradice a* "ivobytí. Facebooková stránka 
postupn! sbírala internetové „lajky” od*)eskolipák& i*p$espol-
ních.

Rok 2022 dal vzniknout první ti#t!né Knize p$íb!h& Totáln! 
lokáln!, kde najdete 32 p$íb!h&, vypráv!n(ch slovem i foto-
grafií. P$íb!hy vznikaly postupn! b!hem dvou let.

Dal#ím milníkem je leto#ní propojení Totáln! lokáln! s*m!sí'-
níkem Lípa, kter( práv! te. dr"íte v*ruce a*kter( nám umo"ní 
vám postupn! p$edstavovat 'eskolipské podnikatele a* jejich 
obchody a*slu"by. Na*t!chto stránkách tedy následující m!síce 
najdete v"dy krátké p$edstavení n!kterého z*místních podni-
k&. Plné zn!ní p$íb!h& hledejte nap$íklad na*facebookov(ch 
stránkách Totáln! lokáln!.

Ti, na*kter(ch tento projekt a* jeho budoucnost nejvíce stojí, 
jsou místní odvá"ní a*vytrvalí "ivnostníci, a*vy, jejich zákazníci 
a*podporovatelé. Nakupujte u*místních, jako by bylo jen na 
vás, jestli zítra znovu otev$ou. Proto"e na*vás to zále"í!

Tereza Hru"ková

TOTÁLNĚ 
LOKÁLNĚ

NOV, SERIÁL M)SÍ%NÍKU LÍPA
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Klidná oáza uprost%ed m$sta? To je Tao &ajovna. Nachází 
se"v"horní &ásti Klá)terní ulice. Kdy' sestupujete po"scho-
dech dol* do" zahrady, p%ipadáte si tro)ku jako Alenka 
v"%í)i div*, proto'e tohle místo má svoje unikátní kouzlo.

)ajovnu má pod sv(mi k$ídly Pavel Klíma a* jeho t(m, kter( 
pracuje na*tom, aby 'ajovna z&stala onou oázou uprost$ed na-
#eho m!sta a*p$iná#ela náv#t!vník&m klid v*usp!chané dob!. 
Ka"d( jeden 'lov!k z*t(mu p$iná#í sv&j díl do*skláda'ky a*na-
konec vzniká uvnit$ 'ajovny ú"asná atmosféra, kterou pot$e-
bujete za"ít na*vlastní k&"i a*uchovat si ji. Pochopíte, "e 'aj 
není jen nápoj, "e má svoji kulturu a*"e Tao 'ajovna je jedno 
z* velmi unikátních míst, které nám )eská Lípa nabízí. Byla 
bych ráda, kdybychom její kouzlo jako )eskolipané dokázali 
ocenit a*'ajovnu si tu udr"et. )ajová kultura Vás mo"ná pohltí 
natolik, "e se*stane sou'ástí Va#eho "ivota. Ní"e si m&"ete p$e-
'íst pohled Pavla Klímy, kter( Vám nastíní p$íb!h magického 
místa. Cel( p$íb!h najdete na* facebookov(ch a* instagramo-
v(ch stránkách Totáln! lokáln!.

„U" roky p$edtím ne" jsem za'al podnikat, jsem nav#t!voval 
'ajovny po*celé Evrop!. Líbil se*mi ten klidn( orientální styl, 
kter( je v#echny spojoval, a*p$esto byly v#echny originál. Jako 
bych si #el odpo'inout n!kam, kde to dávno znám. Ve*chvíli 
kdy jsem 'eskolipskou 'ajovnu vid!l poprvé, n!kdy v* roce 
2010, bylo mi jasné, co p$ijde. N!jak m! to sem p$itahovalo. 
V*první $ad! doufám, "e pro lidi vytvá$íme jedine'né energické 
místo, jak(ch jsem ve*sv!t! moc nena#el. Chceme nabídnout 
klidn( podnik, kam si lidé mohou p$ijít popovídat, zrelaxovat 

se, u'it se, nebo t$eba pracovat. Uv!domuji si, "e je to stále 
dost alternativní zále"itost. Chodí k*nám zákazníci v#ech v!-
kov(ch kategorií, objevují 'ajovou kulturu a*za'ínají chápat, 
"e 'aj neznamená pytlík v*hrne'ku s*obarvenou vodou. Je to 
p$íb!h lístk& od*ke$ík& v*ml"n(ch horách, p$es obrovské úsilí 
lidí p$i zpracování, a" po*'aj ve*speciální konvi'ce. )aj je chví-
le, kdy má 'lov!k 'as pro sebe nebo své blízké, podporuje tvo-
$ení a*zastavuje 'as. Zkrátka v*tom #álku 'lov!k m&"e najít cel( 
sv!t. B(t si v!dom hodnoty v!cí a*mít pokoru – to se*v*'ajovn! 
sna"íme lidem dát tím, "e prodáváme nejlep#í 'aj, kter( 
na*trhu najdeme. Ukazujeme lidem tradi'ní zp&sob p$ípravy 
'aje a*s*tím spojené nádobí. Kdy" potkáme n!koho, kdo tvo$í 
neoby'ejné v!ci, sna"íme se*najít kus spole'né cesty. Zkrátka 
d!láme to, co nás baví. Tvo$íme kousek sv!ta, podle na#ich 
p$edstav.

Je#t! bych rád zmínil jednu v!c, která m! t!#í. Od*za'átku jsme 
si $ekli, "e 'ajovna bude o*'aji, a*po$ád to tak máme. )aj je pro 
nás spojen( se*zdrav(m "ivotním stylem. V!t#ina podobn(ch 
podnik& se*udr"ela jen díky tomu, "e svou nabídku postavili 
na*d(mkách, p$ípadn! jsou spí# kavárna nebo bar. Ne$íkám, "e 
to je #patn!, je to jen jinak. Chodím rád na*taková místa, ale my 
se*zkrátka soust$edíme jen na*neobvykle tradi'ní 'aj.

Tao )ajovna a*v#e kolem je t(mová spolupráce nad#en(ch lidí 
a* to je myslím nejd&le"it!j#í hodnota – v#echny nás to baví 
a*vidíme v*tom smysl.“

TAO &ajovna a"&ajov( obchod, Klá)terní ulice 273, #eská Lípa
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