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KINO CRYSTAL

1.10.Čt – 2.10.Pá – vždy v 17.30                                                      
/106 min./od 140,-/titulky/příst.12+/

1.10.Čt – 4.10.Ne – vždy v 15.30

1.10.Čt – 2.10.Pá – vždy ve 20.00
/87 min./70,- a 90,-/titulky/příst.12+/ 

3.10.So – 4.10.Ne – vždy ve 20.00, 5.10.Po – 
6.10.Út – vždy v 17.30            

AFTER: PŘIZNÁNÍ

BÁBOVKY

 /97 min./od 140,-/česky/příst.12+/

24.9.Čt – 30.9.St  – vždy v 17.30 a 20.00 /Pá 

BÁBOVKY                                                                                                  

Hvězdně obsazená romantická komedie…

28.9.Po – pouze ve 20.00                                                                                      

Art kino uvádí:

Hvězdně obsazená romantická komedie…
/97 min./od 140,-/česky/příst.12+/

PINOCCHIO

a Po – pouze v 17.30/ 

DĚDA POSTRACH RODINY

RYTMUS: TEMPOS 

PALM SPRINGS

Dokáže láska překonat minulost?

Jeho dům, jeho pravidla...

3.10.So – 4.10.Ne – vždy v 17.30                                                              
/98 min./od 120,-/česky/příst./

/90 min./120,-/česky/příst./
KRAJINA VE STÍNU

7.10.St – pouze v 15.00  

Promítáme pro seniory:

Dokáže láska překonat minulost?

5.10.Po – pouze ve 20.00    

Filmový klub uvádí:

6.10.Út – 7.10.St – vždy ve 20.00                                          
/135 min./od 130,-/česky/příst.15+/

CORPUS CHRISTI

Výpravný film Bohdana Slámy…

BOURÁK

7.10.St – pouze v 17.30                                                                    
/106 min./od 130,-/titulky/příst.12+/

AFTER: PŘIZNÁNÍ

MÁŠA A MEDVĚD: MÁŠINY PÍSNIČKY

8.10.Čt – 9.10.Pá – vždy v 17.30                                                               
/98 min./od 120,-/česky/příst./

8.10.Čt – 9.10.Pá – vždy v 15.30                                       
/78 min./od 120,-/česky/příst./

Jeho dům, jeho pravidla...

DĚDA POSTRACH RODINY

PRO BALÍK PRACHŮ

10.10.So – 11.10.Ne – vždy v 17.30                          

10.10.So – 11.10.Ne – vždy v 15.30

TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ

8.10.Čt – 9.10.Pá – vždy ve 20.00  

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!  www.kinocrystal.cz



KINO CRYSTAL

/100 min./od 130,-/děti sleva 20,- Kč 
/česky/příst./

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE

10.10.So – 11.10.Ne – vždy ve 20.00                                 
/97 min./od 140,-/česky/příst.12+/

ŠARLATÁN

GREENLAND: POSLEDNÍ ÚKRYT

ČERVENÝ STŘEVÍČEK A SEDM 

STATEČNÝCH

SMEČKA

19.10.Po – pouze v 17.30, 20.10.Út – 21.10.St 
– vždy ve 20.00

13.10.Út – 14.10.St – vždy ve 20.00                                                       
/118 min./od 140,-/česky/příst.12+/

KAREL

BÁBOVKY

15.10.Čt – 18.10.Ne – vždy v 15.30

15.10.Čt – 18.10.Ne – vždy ve 20.00

15.10.Čt – 18.10.Ne – vždy v 17.30

12.10.Po – 14.10.St – vždy v 17.30

Hvězdně obsazená romantická komedie…

ŽÁBY BEZ JAZYKA

SVĚT PODLE MUCHY

12.10.Po – pouze ve 20.00  

Art kino uvádí:

Ivan Trojan v hlavní roli životopisného dramatu 
Agnieszky Holland...

SBOHEM SYNU

KAREL

PINOCCHIO

BÁBOVKY

22.10.Čt – 23.10.Pá – vždy ve 20.00

KAREL

24.10.So – 25.10.Ne – vždy ve 20.00

19.10.Po – pouze ve 20.00                                                                

Filmový klub  uvádí:

20.10.Út – 21.10.St – vždy v 17.30

21.10.St – pouze v 15.00                                                                                             

Promítáme pro seniory:
Co byste obětovali pro pravdu a lásku…                                               
/90 min./70,-/česky/příst.12+/

HAVEL

22.10.Čt – 25.10.Ne – vždy v 15.30

22.10.Čt – 23.10.Pá – vždy v 17.30

SMRT NA NILU

24.10.So – 25.10.Ne – vždy v 17.30

NIGHTLIFE: NA TAHU

26.10.Po – 28.10.St – vždy v 17.30

KAREL

26.10.Po – pouze ve 20.00                                                                                                 

Art kino uvádí:

ALCHYMICKÁ PRÁCE

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!  www.kinocrystal.cz



KINO CRYSTAL

GREENLAND: POSLEDNÍ ÚKRYT

29.10.Čt – 1.11.Ne – vždy v 15.30

100% VLK

29.10.Čt – 30.10.Pá – vždy v 17.30

AFTER: PŘIZNÁNÍ

29.10.Čt – 30.10.Pá – vždy ve 20.00

27.10.Út – 28.10.St – vždy ve 20.00

NIGHTLIFE: NA TAHU

KAREL

BÁBOVKY

31.10.So – pouze ve 20.00

31.10.So – 1.11.Ne – vždy v 17.30

SMRT NA NILU

1.11.Ne – pouze ve 20.00

PĚVECKÝ KONCERT OZVĚNY DUŠE

neděle 4. října 10.00 hod.

SWINGBAND ZDEŇKA HŮLY
kapelnice Iveta Konečná
biblické texty a zamyšlení Marie Truncová

JAN KŘTITEL

tenorista JAROSLAV KOVACS
sólista opery Severočeského divadla Ústí nad 
Labem

pořádá Církev československá husitská

připravila Mgr. Marie Truncová

MATINÉ K DÍKŮVZDÁNÍ ZA ÚRODU

Biblický příběh – komponovaný pořad s 
promítáním

čtvrtek 15. 10. 17.00 hodin       

místo realizace - fara

sobota 24. 10. 16.00 hodin

KOSTEL MISTRA J. HUSA
v městském parku

PAMÁTKA ZESNULÝCH

pěvecký sbor CANTEMUS, sbormistryně 
Vlasta Hejnicová

biblické texty a zamyšlení Mgr. Marie 
Truncová

pěvecký sbor EVERGREEN ČESKÁ LÍPA, 
sbormistr Václav Filip 

VZNIK SAMOSTATNÉHO 

ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

klarinet Alena Kellerová a Pavel Hric

neděle 1. 11. 10.00 hodin

neděle 25 10. 10.00 hodin

Karel Čapek: HOVORY S TGM, úryvky čtou 
Petr a Štěpán Truncovi, biblické texty a 
zamyšlení Mgr. Marie Truncová

klavír Jiří Knotte





Českolipský divadelní podzim je tradiční 
divadelní přehlídka v České Lípě, kterou 
pořádá Divadelní klub Jirásek z České Lípy.  

13. – 17.10. 2020 

44. ČESKOLIPSKÝ DIVADELNÍ PODZIM 

2020

Na pokladně KD Crystal, Jiráskova divadla a 
online je možné zakoupit jednotlivé vstupenky 
a také Nepřenosnou permanentku na Hlavní 
program v hodnotě 555 Kč. Nepřenosná 
permanentka umožňuje jednomu držiteli 
vstup na všech sedm představení z Hlavního 
programu.

KULTURA ČESKÁ LÍPA

2. října v 19 hodin

Vstupné 490,-Kč

Koncert jedné z nejpopulárnějších českých 
skupin hrající v originálním pojetí české, 
moravské a slovenské lidové písně.

ČECHOMOR - KOOPERATIVA TOUR 2020

Produkční a umělecká agentura REAS 
AGENCY a Kultura Česká Lípa p.o. uvádějí 
Dětské zábavné odpoledne. Přijďte se 
pobavit celá rodina! Moderují: Kateřina 
Průšová a Petr Svoboda. Speciální host: 
skupina MAXIM TURBULENC, dále vystoupí: 
Taneční skupina TUTTI FRUTTI, DANCE 
C.LOCK 7EVEN, Českolipské mažoretky 

25. října v 15 hodin

DĚTSKÉ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE

ADELLINE, dětská módní přehlídka REAS 
AGENCY. Soutěže pro děti, malování na 
obličej, občerstvení, dětská diskotéka. 
Představení přesunuto z 26. 4. 2020. 
Vstupenky zůstávají v platnosti. 

Vstupné 120,-Kč

KD Crystal - Jiráskovo divadlo - Centrum textilního tisku - Hrad Lipý

KD Crystal

Jiráskovo divadlo

úterý 13.10. | 19:00

Bezruký Frantík (44. ČDP/HLAV/+14) 
Černo-černá komedie oceněného Divadla 
roku 2018 podle skutečného příběhu o 
klukovi, který nemohl obejmout svou milou.
Divadlo pod Palmovkou v Hlavním programu 
44. Českolipského divadelního podzimu  

Vstupné 200 Kč

Panoptikum (44. ČDP/HLAV)
Cirkusová, pohybová a iluzorní freak show 
Lenky Vágnerové & Company a oceněného 

středa 14.10. | 19:00



KULTURA ČESKÁ LÍPA

Městská divadla pražská v Hlavním programu 
44. Českolipského divadelního podzimu

Vstupné 200 Kč

Divadla roku 2019.

Il Congelatore – Zmrazovač (44. 

ČDP/HLAV)

Spitfire Company z Prahy v Hlavním 
programu 44. Českolipského divadelního 
podzimu.

Populární hudebně divadelní soubor přiváží 
legendární mafiánskou parodii na operu. 

Vstupné 130 Kč

Kočovné divadlo Ad Hoc v Hlavním programu 
44. Českolipského divadelního podzimu.

 

pátek 16.10. | 19:00

Vstupné 130 Kč

čtvrtek 15.10. | 19:00

Rádobydivadlo Klapý v Hlavním programu 
44. Českolipského divadelního podzimu

Fyzické a výtvarné divadlo s prvky 
improvizované klauniády ovlivněné Audiencí 
Václava Havla.

Jacobowski a Stjerbinski (44. ČDP/HLAV)
Komedie jedné tragédie se silně 
humanistickým posláním v podání jednoho 

Vstupné 130 Kč

z pilířů českého ochotnického divadla. 

Antiwords (44. ČDP/HLAV)

pátek 16.10. | 21:00

Divadelní klub Jirásek v Hlavním programu 
44. Českolipského divadelního podzimu

Derniéra oblíbené crazy komedie 
pořádajícího souboru uzavře dveře staré 
budovy milovaného Jiráskova divadla. 

Vstupné 130 Kč

Divadelní klub mladých v Hlavním programu 
44. Českolipského divadelního podzimu

Premiéra baladické hry v podání 
českolipského středoškolského souboru.

Chleba o dvou kůrkách (44. ČDP/HLAV)

Commedia à la carte (44. ČDP/HLAV)

Vstupné 100,- Kč

sobota 17.10. | 14:00

Vstupné 130 Kč

Losers Cirque Company v Programu pro děti 
44. Českolipského divadelního podzimu. 

v představení i pro ty nejmenší.

sobota 17.10. | 18:00

sobota 17.10. | 20:00

Jedinečný nový cirkus s akrobacií, 
pantomimou a humorem poprvé v historii 

Mimjové (44. ČDP/DĚT/+5)

www.cldp.cz



KULTURA ČESKÁ LÍPA

Centrum textilního tisku

LIDÉ TRVALÝCH HODNOT – PŘED 350 
LETY ZEMŘEL JAN AMOS KOMENSKÝ 
Přednáška Mgr. Zdeňka Pokorného u 
příležitosti letošního půlkulatého výročí úmrtí 
učitele národů.

Vstupné: 60,- Kč 

8. října v 17 hodin 10.-11. října 9-20 hodin

Zveme návštěvníky festivalu všech věkových 
kategorií na víkend plný zajímavých akcí se 
zajímavými lidmi a lektory, kteří žijí a tvoří 
srdcem v České Lípě a okolí. Čeká vás 
hudba, masáže, různá cvičení a terapie, 
tance, tvořivé dílny pro malé i velké, koncerty, 
lampionový průvod, ohnivá show a mnohé 
další. Více informací najdete již brzy na 
www.vsehost.cz 

Vstupné 100,- Kč

VŠEHOST
Festival života Česká Lípa

9. listopadu – MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD

(Kulturní dům Crystal)  PŘESUN ZE 6.4.2020

VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI  

PŘIPRAVUJEME:

www.cl-kultura.cz

Uvádíme v Centru textilního tisku:





Líbila by se mi psychoterapie nebo práva anebo 
různé obory medicíny. Víte těch zajímavých 
oborů je tolik, že mi až přijde, že na ně jeden 
život nestačí. Skvělé by bylo vystudovat třeba i 
režii nebo kameru na FAMU. Ale takových 
zajímavých zaměření je, že se nedají ani 
všechna vyjmenovat.

K čemu byste chtěla, aby vaše tvorba lidi 

inspirovala?
Pokud bych tvořila přímo za tím účelem 

Kdybyste si měla vybrat jeden specifický 

obor, na co byste chtěla být expert?

Určitě lásky.

k něčemu inspirovat, pak bych chtěla, aby 
moje tvorba inspirovala lidi k nalezení 
koníčku, který bude zároveň jejich prací a 
bude je živit. Jako se to povedlo mně. 
Protože to přináší velké množství štěstí do 
života.

Čeho podle vás v životě nemůže být 

moc?

Jaký první dojem podle vás v lidech 

vzbuzujete?
To netuším, ale ráda bych to věděla. 
Myslím, že zapůsobit na první dojem mi 
moc nejde, stává se mi, že i když chci, tak 
prostě nejsem milá. Třeba castingy. Tam 
mě nebaví, že musím obhajovat sebe 
sama. A je mi velmi nepříjemné chovat 

ROZHOVOR

Kultura Česká Lípa představuje: BARBORA POLÁKOVÁ

„Chtěla bych, aby moje 

tvorba inspirovala lidi 

k nalezení koníčku, který 

bude zároveň jejich prací 

a bude je živit”

Jméno Barbora Poláková slyšel 
každý  min imálně  jednou.  
Výborná herečka a zpěvačka, 
která se nesmazatelně zapsala do 
povědomí českého národa 
singlem Nafrněná, vystoupila s 
kapelou v České Lípě. Pro všechny 
n á v š t ě v n í k y  t o  b y l
nezapomenute lný  záž i tek .
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ROZHOVORROZHOVOR

Kdyby se pro všechny kromě vás na 24 

hodin zastavil čas, co byste po ten jeden 

den dělala?

Zajímala vás hudba už od mala? 

Pamatujete si na první CD, které jste si 

koupila?
Ano, to rozhodně. A první cédéčko co jsem si 
koupila úplně sama? To bylo od kapely East 
17 jejich album It's alright. To mi bylo myslím 
dvanáct.

Pokud bych k tomu měla nějaké 
superschopnosti jako létání nebo teleportaci, 
tak bych procestovala svět a viděla místa, 
která normálně nemám možnost navštívit 
nebo bych se podívala do vesmíru. Kdyby 
všechno zůstalo, tak jak je, tak bych vyřešila 
věci, které nestíhám a nemám na ně čas. 

Co děláte, když se chcete něčím odměnit, 

třeba po dobře odvedené práci nebo když 

si chcete jen tak udělat radost?
Bohužel vám musím říct, že nic. Před 
nějakou dobou jsem si uvědomila, že na 
tohle už docela dlouho zapomínám. Stávalo 
se, že když jsem měla turné, tak jsem hned 
po vystoupení spěchala, abych byla třeba do 
hodiny doma a mohla se věnovat dětem a 
když jsem si v rozvrhu vyhrazovala na něco 
čas, bylo to buď na práci nebo kvůli dětem. 
Nebyl pak prostor, abych se taky někdy 
věnovala sama sobě nebo si vůbec mohla 
připustit svoje úspěchy. Takže se to teď 
učím, protože je to pro psychické zdraví 
velmi důležité. Potěší mě koupit si něco 
nového a plánuji jet s rodinou na hory a s 
kamarádkou do lázní. Na oboje se už moc 
těším.



DDM LIBERTIN

dopoledne pro rodiče s dětmi do 4 let 

pobočka Špičák, ul. Červeného kříže

ODHALENÝ   VESMÍR 8

v 19.00, 19.30, 20.00 a 20.30 

NOC LITERATURY  

KOUZELNÉ  NÁPADY

Čítárna městské knihovny 

JAN NEPOMUK HRABĚ HARRACH - 

ZE ŽIVOTA ČESKÉHO KAVALÍRA. Osobnost 
šlechtice, který se zasloužil o rozvoj české kultury i 
politiky představí autor stejnojmenné publikace 
PaedDr. Jan Luštinec.

Nám. T.G.Masaryka

MOZKOHRÁTKY 

Čítárna městské knihovny 

Čtenářský happening - čtení z novinek evropské 
literatury 

Dílna pro malé i velké. Malujeme na kameny

Mars  rover  2020, letní  kometu  Neowise a 
očekávané astronomické úkazy na obloze v roce 
2021 přiblíží Milan Zigo.

Středa  7. října  19,00 – 21,00

Úterý 6. října  2020 od 13.00

ČTEME, CVIČÍME A TVOŘÍME  

Úterý 13. října 2020 od 17.00

Úterý 20. října 2020 od 17.00

Úterý 6. října 2020 od 17.00

paralelně na 4 místech České Lípy, začátky 

Čtvrtek 8. října  2020 od 10.00 hod 

VIA SACRA: SAKRÁLNÍ PAMÁTKY HORNÍ 
LUŽICE – jedinečné sakrální památky a 
Hornolužické architektonické skvosty představí Ing. 
Jana Vančatová.

cvičení pro lepší paměť, dobrou mysl i náladu. 

Oddělení dětské literatury, nám.T.G.Masaryka
Pondělí 12. října 2020  od 16.00

Čtvrtek 22. října  2020 od 10.00 hod
Oddělení dětské literatury, nám.T.G.Masaryka 

VESELÉ CVIČENÍ A TVOŘENÍ  
dopoledne pro rodiče s dětmi do 4 let.

Úterý 6.10./13.10./20.10./27.10. od 10.00 a 13.00

VIRTUÁLNÍ  UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 

Čítárna městské knihovny (jen pro přihlášené)

cvičení pro lepší paměť, dobrou mysl i náladu. Hry, 
rébusy, hádanky.

Výstava fotografií Knihovny PF UK, které byly 
pořízeny na studijních cestách po zajímavých 
evropských knihovnách. 

ZAHRANIČNÍ KNIHOVNY OČIMA KNIHOVNIC

Kultivační cvičení těla i ducha

Kultivační cvičení těla i ducha

MOZKOCVIČNA 

MÖLKKY 

ISRAEL - SAR-EL 

Kultovní hra Vikingů... 

Čtvrtek 22. října  2020 od 13.00

Otevřený klub 60+

Městská knihovna, pobočka Špičák, ul. Červeného 

kříže 2563: OTEVŘENO KAŽDÝ ČTVRTEK OD 13.00 

DO 15.00

TVOŘÍME … podzimní dekorace

Čtvrtek 1. října  2020 od 13.00

Čtvrtek 8. října  2020 od 13.00

Čtvrtek 15. října  2020 od 13.00

Minigalerie v chodbě

Výtvarná dílna, materiál zajištěn

Jaké je to být dobrovolníkem v Izraelské armádě? 

Každé pondělí 15.00 – 17.00

FALUN GONG 

Každé pondělí 15.00 – 17.00

FALUN GONG 

KNIHOVNA
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ZUŠDDM LIBERTIN

vstupné dobrovolné

info: tumova@libertin.cz |

Vstupné: 50 Kč

JOJO klub pro maminky s dětmi

Návštěva u zvířátek pro děti a rodiče

Vstupné 20 Kč + cena za materiál a výpal

Otevřená keramická dílna

8., 15., 22. 10. | DDM Libertin | 10:15-11:15  

Gravidjóga 

8:15 vlakové nádraží | info: 
jerman@libertin.cz | Výletníček pořádá pro 
zájemce všech věkových kategorií cestu za 
dobrodružstvím, pořádá DDM Libertin 

24. 10. | Kaňon Labe – děčínské vyhlídky 

Výlet do Děčína 

 info: netolicka@libertin.cz, 
benedek@libertin.cz 

3. 10. | DDM Libertin | 9:00-12:00 

3. 10. | DDM Libertin | 9:00-12:00 

info: s.mimrova@libertin.cz | 
Vstupné 20 Kč / hodina

info: s.mimrova@libertin.cz | Cvičení pro 
těhotné pod vedením Vlasty Bičišťové

3. 10. | DDM Libertin | 9:00 – 12:00 

28. - 31. 10. | Vlčí hora 

pobyt | info: s.mimrova@libertin.cz 
jerman@libertin.cz  | pro děti 7 - 13 let, 
ubytování v turistické chatě, doprava, plná 
penze, program, cena 1000 Kč | pořádá DDM 
Libertin

Podzimní výsadek s Libertinem

info: benedek@libertin.cz | Prohlídka ZOO 
koutku s výkladem a ukázkou krmení hadů | 
vstupné dobrovolné

29. 10. | DDM Libertin | 10:00-12:00

Prázdniny v ZOO koutku 

29. 10. 

Toulky po okolí Prysku 
 8:30 sraz na autobusové zastávce u soudu v 
České Lípě | info: tumova@libertin.cz |Návrat 
bude upřesněn. Během výletu si opečeme 
buřta, s sebou svačinu a pití, pevnou obuv | 
Akce pro děti od 6 – 15 let | cena: 120 Kč

29. 10. | DDM Libertin | 9:00 – 12:00 

Otevřená keramická dílna
info: tumova@libertin.cz |

30. 10. | DDM Libertin | 10:00-12:00

Prázdniny v ZOO koutku

Vstupné 20 Kč + cena za materiál a výpal

30. 10. | DDM Libertin | 9:00 – 12:00

Otevřená keramická dílna
 info: tumova@libertin.cz |
Vstupné 20 Kč + cena za materiál a výpal

6. 11. | Městský park

Halloweenská stezka odvahy 

info: benedek@libertin.cz |  Prohlídka ZOO 
koutku s výkladem a ukázkou krmení hadů | 
vstupné dobrovolné

vstupné 20 Kč

info: tumova@libertin.cz |
Start Altánek 18:00 – 19:00 | Akce pro děti, 
strašidelná stanoviště s úkoly, děti mohou mít 
lampiónky, odměna v cíli 
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U BÍLÝHO ČERNOCHA



KD CRYSTAL 9.11. 2020 
PŘELOŽENO Z 6.4.2020

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 • Jiráskovo divadlo • 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

MŮJ 
BÁJEČNÝ 
ROZVOD

Geraldine Aron

režie Jana Kališová

všechny postavy ve hře hraje Eliška Balzerová


