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VÁCLAV NECKÁŘ A BACILY
17.12.2021, KD Crystal Česká Lípa

PŘÍBĚHY, PÍSNĚ A BALADY



KINO CRYSTAL

29.11.Po – 1.12.St – vždy v 17.30                                                                    
/109 min./od 140,-/česky/příst./

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
ČR. Ukázkově rozkmotřená rodina snažící se 
znovu a znovu usmířit. Nezodpovědný 
floutek, jehož životní náplní je obšťastňování 
žen, zjišťuje, že existuje i otcovská a 
partnerská odpovědnost. Spokojenému 
manželskému páru, kterému pouze zdánlivě 
nic nechybí, postaví osud do cesty malou 
uprchlici z dětského domova. Úspěšný a 
sebevědomý manažer svou spřízněnou duši 
už našel, ale představit ji rodičům je pro něj 
noční můra. Romantická komedie režisérky 
Marty Ferencové (Všechno nebo nic, Příliš 
osobní známost). Hrají: Richard Krajčo, Eva 
Holubová, Jaroslav Dušek, Jiří Langmajer, 
Anna Polívková, Matěj Hádek, Táňa 
Pauhofová, Hana Vagnerová, Petr Vaněk, 
Veronika Khek Kubařová..

29.11.Po – pouze ve 20.00                                                 
Art kino uvádí:
POMPEJE – MĚSTO HŘÍCHU                                             
/83 min./od 120,-/titulky/příst.12+/

Itálie. Pompeje jsou unikátním místem, které 
každoročně navštíví více než čtyři miliony lidí 
z celého světa. O jeho utajované, 
nespořádané historii se ale obecně mnoho 
neví. Napravuje to dokumentární snímek 
Pompeje – město hříchu, vydávající se na 
cestu zpět po proudu času, za mýty a 
postavami, jež byly považovány za zvrhlé 
dříve, než byla vůbec zvrhlost objevena. 
Příběh skandálů, obscénnosti, ambicí a 
tvůrčího génia, který se katolická církev 
marně pokoušela skrýt. Cesta života skrze 
mytologii, ideály, sny a vztah k 

nesmrtelnosti...

30.11. Út – 1.12.St – vždy ve 20.00                                                            
/90 min./od 140,-/česky/příst.12+/

KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
ČR. Hvězdně obsazená komedie Radka 
Bajgara (Teorie tygra). Film pro partnerské 
dvojice se smyslem pro humor. Pro ty, kteří 
po sobě chtějí spíš toužit, než se láskou 
udusit nebo rovnou uškrtit. V příběhu není 
protagonistou tygr na útěku, ale žena se 
sebeúctou. Hrají: Vojta Kotek, Jiří Bartoška, 
Lenka Vlasáková, Stanislav Majer, Šárka 
Vaculíková, Ondra Bauer, Josef Polášek, Eva 
Leinweberová, Vasil Fridrich, Petra 
Nesvačilová, Lucia Šipošová, Lukáš Latinák, 
Ondřej Nosálek, Jana Kotrbatá, Ivana 
Uhlířová, Jana Plodková, Radek Holub..

2.12.Čt – 3.12.Pá – vždy v 15.30
O ČERTOVI A JINÉ VÁNOČNÍ POHÁDKY

2.12.Čt – 5.12.Ne – vždy v 17.30
RESIDENT EVIL: RACCOON CITY

2.12.Čt – 5.12.Ne – vždy ve 20.00
KLAN GUCCI

4.12.So – 5.12.Ne – vždy v 15.30                                                             
/90 min./od 130,-/česky/příst./

ADDAMSOVA RODINA 2
USA. Vyrazte na letní dovolenou s 
Addamsovou rodinou, kteří svým nevšedním 
a podivným chováním terorizují nové kraje. 
Addamsova rodina 2 opět v kinech... 

6.12.Po v 17.30, 7.12.Út – ve 20.00
RESIDENT EVIL: RACCOON CITY
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6.12.Po – pouze ve 20.00                                                             
Art kino uvádí:
BUDIŽ VODA                               
/112 min./120,-/českyúpříst./

7.12.Út  –  v 17.30, 8.12.St – ve 20.00
BENEDETTA

8.12.St – pouze v 17.30
KLAN GUCCI

9.12.Čt – 12.12.Ne – vždy v 15.30
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2

9.12.Čt – 10.12.Pá – vždy v 17.30                                     
/140 min./od 130,-/titulky/příst./

KRÁL RICHARD: ZROZENÍ ŠAMPIÓNEK

9.12.Čt – 12.12.Ne – vždy ve 20.00
WEST SIDE STORY

11.12.So – 12.12.Ne – vždy v 17.30                                                              
/90 min./od 120,-/česky/příst./

GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT

13.12.Po – 15.12.St – vždy v 17.30                                               
/109 min./od 140,-/česky/příst./

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI

13.12.Po – pouze ve 20.00  
Art kino uvádí:
MUŽ ZBAVENÝ TÍŽE

14.12.Út – 15.12.St – vždy ve 20.00                                       
/98 min./od 150-/česky/příst./

VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ 3D

15.12.St – pouze v 15.00                                             
Promítáme pro seniory:

KAREL             
/127 min./70,-/česky/příst./

ČR. Celovečerní dokumentární film Karel 
přináší ojedinělý pohled do soukromí a do 
duše Karla Gotta. Renomovaná režisérka 
Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem po 
dobu celého jednoho roku a díky jeho 
upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní 
až intimní pohled na život slavného zpěváka, 
jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho 
skalním příznivcům, nenaskytl. Zároveň v 
něm nechybí Gottův nadhled a humor...

16.12.Čt – 19.12.Ne – vždy v 15.30
DRAČÍ PRINCEZNA

16.12.Čt – 19.12.Ne – vždy v 17.30 
18.12.So – slavnostní premiéra s delegací 
včetně psích mazlíčků..
TADY HLÍDÁME MY

16.12.Čt – 19.12.Ne – vždy ve 20.00/Čt a Ne  
ve  2D od 130,-/
SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA 3D

20.12.Po – 22.12.St – vždy v 17.30
SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA

20.12.Po – pouze ve 20.00                                                                         
Art kino uvádí:
SNĚŽIT UŽ NIKDY NEBUDE                                    
/113 min./130,-/titulky/příst.15+/

21.12.Út – 22.12.St – vždy ve 20.00
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ

23.12.Čt a 26.12.Ne – vždy v 15.30
ZPÍVEJ 2
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23.12.Čt – pouze v 17.30
KINGSMAN: PRVNÍ MISE

23.12.Čt a 26.12.Ne – vždy ve 20.00
MATRIX RESURRECTION

26.12.Ne – pouze v 17.30
TADY HLÍDÁME MY

27.12.Po – 29.12.St – vždy v 17.30
SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA

27.12.Po – 29.12.St – vždy ve 20.00
MATRIX RESURRECTION

30.12.Čt – 31.12.Pá – vždy v 15.30
ZPÍVEJ 2

30.12.Čt – 31.12.Pá – vždy v 17.30
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2

30.12.Čt – pouze ve 20.00
KINGSMAN: PRVNÍ MISE

2.1.Ne – pouze v 15.30
ZPÍVEJ 2

2.1.Ne – pouze v 17.30
MATRIX RESURRECTION

2.1.Ne – pouze ve 20.00
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2

KOSTEL MISTRA J. HUSA
v městském parku

neděle 5. 12. 10.00 hod. 

2. ADVENTNÍ MATINÉ 

MARTIN PROKEŠ, tenor

EVA NAVRÁTILOVÁ, varhany

biblické texty a zamyšlení Marie a Petr 
Truncovi

neděle 12. 12. 10.00 hod.   

3. ADVENTNÍ MATINÉ

ŠÁRKA NEPRAŠOVÁ, koloraturní soprán

DAVID MAŠEK, varhany

biblické texty a zamyšlení Marie a Petr 
Truncovi

pátek 24. 12. 22.00 hod.   

J. J. RYBA: II. ČESKÁ MŠE PŮLNOČNÍ

a české pastorely a koledy a biblická 
zamyšlení

rodina Petra Trunce a jejich přátelé





KULTURA ČESKÁ LÍPA

6. prosince v 19 hodin
Legendy v hlavních rolích!
OSCAR PRO EMILY
Konverzační komedie s překvapivými zvraty. 
Stárnoucí manželský pár Emily a Henry 
čekají na předávání Oscarů. Oba doufají, že 
jejich celoživotní herecké dílo bude 
odměněno. Čas do večerního ceremoniálu si 
krátí diskusemi o vhodném oblečení a 
vzpomínkami. Jakmile se objeví Jeff z 
donáškové služby, mají konečně publikum, 
které tolik potřebují. Mladý poslíček ovšem 
svými zvídavými otázkami brzy odhalí, že ne 
vše, co si myslí a říkají, je pravda. 
V hlavních rolích Petr Kostka a Carmen 
Mayerová. Dále hraje Václav Jílek nebo Ivan 
Lupták.
Studio Dva Praha

Vstupné 390,-Kč

8. prosince v 19 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT BIG BANDU CL
A DPS TALENT ZUŠ ČESKÁ LÍPA
Jste srdečně zváni BIG BANDEM CL a 
Dětským pěveckým sborem Talent ZUŠ 
Česká Lípa na společný Vánoční koncert do 
KD Crystal od 19 hodin. Na koncertě zazní 
známé swingové skladby světových autorů, 
ale i české skladby a koledy v "big bandové" 
úpravě. Zpěv - Zuza Nová, Daniela 
Pacovská, Laura Matoušková, Tomáš Kostka. 
Přijďte si užít vánoční atmosféru a příjemně 
se hudebně naladit.

Vstupné 130,-Kč v předprodeji, v den akce 
150,-Kč

PRONÁJEM

KD Crystal - hrad Lipý

KD Crystal

10. prosince ve 20 hodin
KOMUNÁL + NATŘIJE
Naše přední rock-metalová kapela s novým 
koncertním programem.

Vstupné 330,-Kč
PRONÁJEM

11. prosince v 19 hodin
MUZIKÁL VÁNOČNÍ HVĚZDA
Písně z muzikálu Huberta Bittmana a Daniela 
Rause v koncertním provedení. Vrátíme se 
do fascinující doby na počátku našeho 
letopočtu. Jaký byl tehdejší svět? Co se dělo 
v Římě? Proč se mudrcové vydali za 
hvězdou? Jak skončil judský král Herodes? 
Strhující dění popisuje rodinný muzikál, u 
kterého se nebudete nudit ani minutu. 
Postarají se o to sólisté a dětský sbor 
Severáček. Postavy císaře Augusta, jeho 
dcery Julie, vestálky, mudrců nebo Herodovy 
sestry Salome zpívají Michal Konečný 
(zpěvák kapely Kern), Šárka Neprašová, 
Michaela Mervartová, Vlastík Šitta, Vítek 
Svoboda (skupina Optimik II), Lucie 
Hadravová, Lena Böhm. Jako vypravěč 
vystoupí Jarek Hylebrant. 
www.muzikalhvezda.cz

Vstupné 200,-Kč v předprodeji, v den akce 
230,-Kč

PRONÁJEM

14. prosince v 19 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT FEŠÁKŮ
Fešáci jezdí pravidelné do České Lípy již od 
roku 1974. Tehdy ještě i s Michalem Tučným. 
V loňském roce se vánoční saloon Fešáků 



KULTURA ČESKÁ LÍPA

díky Covidové situaci neuskutečnil. Bylo to 
poprvé od roku 1974. V tomto roce chtějí 
Fešáci oslavit v rámci vánočního vystoupení i 
několik zásadních jubileí: 6.2 oslavil Tomáš 
Linka (hlavní zpěvák skupiny) své 75. 
narozeniny, 23.9. oslavil své 80. narozeniny 
další zpěvák a dlouholetý člen Fešáků Robert 
Moucha a 29.4. by se dožil 75 let další 
zásadní postava Fešáků zpěvák a bandžista 
Pavel Brümer. Moderovat bude opět Pavel 
„BEZI“ Bezouška hlavní dramaturg Country 
radia a hostem bude naše bývalá členka a 
zpěvačka Hana Mladá.

Vstupné 290,-Kč

17. prosince v 19 hodin
VÁCLAV NECKÁŘ A BACILY
Vánoční koncert legendárního zpěváka 
Václava Neckáře se skupinou Bacily a jako 
speciální host hraje smyčcové kvarteto! 
Přesunutý koncert z 12. prosince 2020. 
Vstupenky zůstávají v platnosti.

Vstupné 380,-Kč

4. prosince v 10 hodin
TRADIČNÍ VÁNOCE NA HRADĚ LIPÝ
Tradiční vánoční jarmark v kulisách hradu 
Lipý. Hlavní program: 12.00 – Zahájení, 
Vánoční pohádka, 13.30 Řemdih, 15.00 
Solideo, 16.30 Komedie o hvězdě, 17.30 
Ohňová show. Moderuje Petr „Brambor“ 
Nárovec. Doprovodný program: vánoční a 
řemeslný jarmark, soutěže pro děti, živý 
betlém Adélčin dvoreček ad. 
Vstupné: 50,- Kč

9. prosince v 17 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT: VĚRA & HER 
PEOPLE
Vánoční koncert českolipské zpěvačky Věry 
Kláskové a její kapely v kouzelné atmosféře 
hradu Lipý.

Vstupné 100,-Kč

hrad Lipý

www.cl-kultura.cz

 5. ledna – HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA

                                                         

 

(Kulturní dům Crystal)  

PŘIPRAVUJEME:



ROZHOVOR

Kultura Česká Lípa představuje: Jindřich Pavliš -  

kapelník ansámblu Clarinet Factory  

„Zajímavý projekt by mohlo být složit hudbu k 

celovečernímu filmu. Myslím, že to by pro nás byla 

zajímavá výzva.”

Originalita, neotřelost a hlavně 

energie. To vše srší z uskupení 

Clarinet Factory, které se nebojí jít ve 

své hudbě napříč žánry a odmítá se 

nechat zaškatulkovat. Klarinetové 

kvarteto, které svoji tvorbu popisuje 

jako “hudbu bez hranic” a které se 

pouští do všemožných projektů od 

vytváření hudby pro balet až po 

zahraniční jazzové festivaly zavítalo 

do České Lípy.  Jak se o jejich 

dlouholeté spolupráci vyjádřil 

kapelník Jindřich Pavliš, se můžete 

dočíst v následujícím rozhovoru.

ale nakonec se nikdy neuskutečnil?
Samozřejmě, zvlášť poslední dva roky se 
toho neuskutečnilo hodně, hlavně cesty do 
zahraničí. Na druhou stranu jsme díky tomu 
mohli pracovat na nových nápadech.
Vyzkoušeli jste všechno možné od filmu 
až po filharmonii. Je nějaký zářez na 
pažbě, který vám ještě chybí?
Je pravda, že jsme vyzkoušeli leccos. Naše 
hudba byla použita ve filmu, skládali jsme 
hudbu k baletu, to pro nás byla velmi 
obohacující zkušenost, máme za sebou práci 
s filharmonií...bylo toho opravdu hodně. 
Zajímavý projekt by mohlo být složit hudbu k 
celovečernímu filmu. Myslím, že to by pro nás 
byla zajímavá výzva.
Hrajete velké množství hudebních žánrů 
od klasické hudby po etno. Není pro vás 
někdy těžké je skloubit dohromady?

Jste seskupení s originálními nápady. Je 
nějaký projekt, který jste chtěli zrealizovat, 
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To bylo spíš dříve. My jsme si prošli všemi 
těmi žánry, vzali si z nich to, co nás oslovilo a 
vytvořili si z toho naši vlastní hudbu.
Když se vás zeptám, jaký projekt se vám 
za těch téměř třicet let povedl nejvíce 
nebo který vám udělal největší radost, co 
se vám vybaví jako první?
To je, jako byste se mě zeptala, které svoje 
dítě mám radši. Spousta věcí byla spíš na 
zkoušku, některé zase byly opravdu 
povedené. Třeba spolupráce s Lenkou 
Dusilovou, práce se stálými hosty nebo třeba 
s dětským folklorním souborem byly velmi 
vydařené. Každý projekt měl ale nějaký 
přínos, i když to bylo třeba jen poučení.
Máte nějakou svoji metodu, jak si udržet 
tvůrčího ducha i po tak dlouhé době?
V tomhle nemůžu mluvit za všechny, ale 
podle mě to nejde dělat metodicky. Nápad na 
přání nepřijde. Jistě, můžete napnout 
všechny své síly na tvorbu, to ale ještě 
neznamená, že nápad přijde nebo že bude 
dobrý.
Vy jste všichni časově velmi vytížení. 
Kromě hraní v kapele někdo z vás 
přednáší na konzervatoři, někdo je členem 
orchestru, někdo členem rodiny, máte 
někdy čas se zastavit a takříkajíc nedělat 
nic?
Samozřejmě se o to snažíme. Je pravda, že 
musíme fungovat na několika frontách. Po 
nějakém čase se však naučíte pracovat 
efektivně a organizovat si čas, takže volné 
chvíle se najdou vždycky.
A jak to vaše nic vypadá?
Pokaždé jinak. Někdy je to sport, někdy 
manuální práce, pobyt v přírodě, občas si 
zajít posedět na pivo a někdy je to opravdu 
nic. 

ROZHOVOR

Prostě jen tak odpočívat, nechat myšlenky 
volně plynout a na nic konkrétního se 
nesoustředit.
Napadá vás nějaký hudební žánr, který v 
Čechách ještě nebyl objeven?
Hodně. Je to tím, že Česko má, oproti třeba 
západu, méně hluboký vhled. Což není 
způsobeno tím, že bychom tady byli nějací 
nevzdělanci, ale tím, že jsme malá země. V 
takovém Německu se tyhle věci vytvářejí 
lépe, protože je tam tolik lidí, že si ten daný 
žánr posluchače prostě najde. Navíc jsem si 
všiml, že se tam lidé neváží jen k jednomu 
žánru. Někdo má rád třeba pop, ale občas si 
pustí i ten jazz nebo třeba etno. To u nás 
podle mě tolik není.
Trávíte spolu dost času, ať už na 
zkouškách nebo na turné, jak se vám daří 
se jeden z druhého nezbláznit?
Právě díky tomu, že spolu tolik toho času 
netrávíme, pokud se zrovna nejedná o práci. 
Hodně času spolu trávíme, když se blíží turné 
nebo když pracujeme na nějakém novém 
projektu. V těch případech spolu zvládáme 
tak výborně vycházet proto, že respektujeme 
svoje soukromí a osobnosti. Známe se už 
opravdu dlouho, takže víme, co od sebe 
navzájem můžeme čekat.



DDM LIBERTIN

úterý 7. prosince 2021 od 17.00
Pobočka Špičák, Červeného kříže 2563

VIA SACRA: SAKRÁLNÍ PAMÁTKY DOLNÍ 
LUŽICE 
Ing. Jana Vančatová 

čtvrtek 9. prosince 2021 od 10.00
Pobočka Lada, Komenského 3006

VESELÉ CVIČENÍ A TVOŘENÍ  
Dopoledne pro rodiče s dětmi do 5 let.

čtvrtek 9. prosince 2021 od 13.00
Pobočka Lada, Komenského 3006  

MOZKOHRÁTKY 
Cvičení pro lepší paměť, dobrou mysl i 
náladu. 

úterý 14. prosince 2021 od 17.00 
Pobočka Špičák, Červeného kříže 2563

TAJEMSTVÍ PRAŽSKÝCH KLÁŠTERŮ – 
HRAD A HRADČANY 
Zákoutí a tajemství klášterů na Pražském 
hradě a nejbližším okolí spolu se 
stejnojmennou knihou představí Josef 
Pepson Snětivý. Autorské setkání s 
hudebním doprovodem.

30 LET VLASTIVĚDNÉHO SPOLKU 
ČESKOLIPSKA A 30 ROČNÍKŮ SBORNÍKU 
BEZDĚZ
Minigalerie v chodbě, nám. TGM
Výstava prezentující aktivity českolipského 
spolku, jehož vlastivědná činnost navazuje na 
historickou tradici od sklonku 19. století. 

Otevřený klub 60+
Městská knihovna, pobočka Špičák, 
ul. Červeného kříže 2563:
OTEVŘENO KAŽDÝ ČTVRTEK OD 13.00 
DO 15.00

čtvrtek 9. prosince 2021 od 13.00
TVOŘÍME … vánoční dekorace z těsta

čtvrtek 16. prosince 2021 od 13.00
MOZKOCVIČNA 
Cvičení pro lepší paměť, dobrou mysl i 
náladu. 

každé pondělí 15.00 – 17.00
FALUN GONG – Kultivační cvičení těla i 
ducha

každé úterý od 10.00
CVIČÍME V KAŽDÉM VĚKU 
Cvičení s hudbou a v sedě (!) pro každého.

 

KNIHOVNA
Realizace programu Městské knihovny v České Lípě závisí na epidemiologické situaci v době konání akce  a  podmínky 
účasti na akcích knihovny budou odpovídat aktuálním opatření dle nařízení Vlády ČR a mohou se v průběhu měnit. Aktuální 
pokyny jsou k dispozici na www.knihovna-cl.cz nebo na místě. S ohledem na kapacitu prostor budou se nejbližší akce konat 
především na pobočce Špičák. Děkujeme za pochopení .

www.knihovna-cl.cz
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3. 12. 2021| KD Crystal                    
Mikulášské představení s taneční 
pohádkou Ledové království | 9:00 – 17:30 
Každoroční Mikulášské představení vám 
nabídne taneční pohádku Ledové království. 
Od 8:30 do 11:00 pro mateřské školky, od 
16:00 do 17:30 pro veřejnost | 
veris@libertin.cz 

4. 12. 2021 | DDM Libertin                   
Otevřená sobota | 9:00 – 12:00            
Tradiční otevřená sobota tak jak ji znáte. 
Navštivte zvířátka v Zookoutku a nebo si 
přijďte pohrát do Jojo Klubu | 
s.mimrova@libertin.cz, benedek@libertin.cz | 
Vstupné: 20 Kč / osoba

4. 12. 2021 | DDM Libertin                 
Otevřená keramická dílna | 9:00 – 12:00  
Umažte se od hlíny a vyrobte si něco na 
památku | s.mimrova@libertin.cz |            
Vstupné: 20 Kč / osoba

4. 12. 2021 | DDM Libertin                          
Vánoční dílnička s ochutnávkou cukroví | 
9:00 – 12:00                                               
Vyrobte si ozdobičky či drobné dárky v naší 
dílničce| veris@libertin.cz |                          
Vstupné: 50Kč / osoba

4. 12. 2021 | DDM Libertin                     
Workshop – vyrábíme fotoalbum | 9:00 – 
12:00                                                             
Na workshopu si vyrobíte vlastní fotoalbum, 
které si odnesete domů. Přihlášky na 
libertin.cz/akce | schiffner@libertin.cz |          
Cena workshopu je 150 Kč 

15. 12. 2021 | KD Crystal                              
Vánoční show Tutti Frutti | 18:00                
Účinkuje Tutti Frutti, přístup pro veřejnost | 
pořádá DDM Libertin a taneční skupina Tutti 
Frutti | s.mimrova@libertin.cz |                     
vstupné: 180 Kč

17. 12. 2021 | ZŠ Partyzánská                    
Vánoční besídka Adelline | 16:30 – 18:00 
Ukázka všech složek, taneční pohádka, 
vánoční nadílka, hry a soutěže pro členky 
Adelline | veris@libertin.cz

každý čtvrtek| DDM Libertin                     
Gravidjóga | 10:30 – 11:30                      
Cvičení pro těhotné pod vedením Vlasty 
Bičišťové. S sebou ručník na podložku, teplé 
pohodlné oblečení | s.mimrova@libertin.cz | 
Vstupné: 50 Kč
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16.12. 20 hod.                                 
JazzBakers – old school

18.12. 21 hod.                                             
Jiří Šimek & electric madness / fusion
Uslyšíte nejen očekávané, ale také zbrusu 
nové. Uslyšíte fúzi jazzu, drum'n'bassu, 
country, písně Nirvany, Joy Division, Billa 
Frisella plus zcela nové autorské skladby. Jiří 
Šimek nedávno v rozhovoru pro Český 
rozhlas přiznal, že se jedná o elektrické 
šílenství, o nemoc kytaristů, hledajících ten 
nejlepší kytarový zvuk pomocí tajemných 
krabiček. Dovoluji si podotknout, že jejich 
význam však v některých případech znají jen 
oni sami. 
https://www.ubilyhocernocha.cz/Rezervace-
141

26.12. 21 hod. 
Hudební večírek – soul & funk 70´
DJ ToBudeTanec 

2.12. 19:30 hod.
Cestovatelský klub - Guatemala a 
Kolumbie - Pavel Svoboda
Nejnovější přednáška z dílny fotografa a 
svérázného vypravěče Pavla Svobody 
Dvě výpravy za krásami Střední a Jižní 
Ameriky. Přijďte si na přednášku pro nový 
kalendář na rok 2022!

Vstupenky na místě 130 Kč

4.12. 21 hod.
Hudební večírek – soul & funk 70´
DJ ToBudeTanec 

9.12. 19 hod.  
Mark Baker - Čas proměn 
Americký novinář, který potkal Allena 
Ginsberga i Václava Klause. 
Novinář Mark Baker měl možnost sledovat 
poslední roky komunistického režimu, 
listopadovou revoluci a počátky nového 
systému zblízka – a zažil věci, které jsou 
dnes stěží představitelné. 

11.12. 21 hod. 
Los Chuperos / ska 
Kapela Los Chuperos vznikla v listopadu roku 
2006 a je složena z muzikantů, kteří prošli 
náročnou rumovou kůrou a následnou 
čertovskou terapií za podpory cimbálové 
muziky. Repertoár je tvořen temperamentními 
žánry jako je ska, latino nebo reggae, ale  
můžete zde objevit také prvky romské muziky 
a Mexika.

15.12. 18 hod.
Ztracený příběh Krále Šumavy …aneb co 
nám nejen jeho autor zamlčel.
Pořádá Vlastivědný spolek Českolipska.

www.ubilyhocernocha.cz
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Kulturu do kapsy vydává Kultura Česká Lípa, příspěvková organizace, 

Boženy Němcové 2942, 470 01 Česká Lípa. Vychází jako měsíčník a je neprodejný.

E-mail: produkce@cl-kultura.cz, oficiální web: www.cl-kultura.cz, Facebook: Kultura Česká Lípa.

NÁŠ KALENDÁŘ NALEZNETE ZDE: 

Regionální turistické informační centrum • Kino Crystal • KD Crystal  • Městská knihovna a její pobočky

Hrad Lipý a Centrum textilního tisku • Vlastivědné muzeum a galerie • Tabák Mariánská ulice • Knihkupectví Kanzelsberger

DDM Libertin • Šambhala vegetariánská jídelna • Antikvariát Domeček • CK Invia, Raw magic, Café Reunion, lékárna

na náměstí TGM, Hotel Morris, Knihkupectví Rubický, Valdemar Grešík - natura, Tabák ul. Jindřicha z Lipé, Kavárna 

Knihomil, obchod Fantazie Sokolská ulice

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

Hradišťan & Jiří Pavlica

5.1.2022, KD CRYSTAL ČESKÁ LÍPA
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