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Milí čtenáři,
Základní umělecká škola Česká Lípa zahajuje tímto měsícem oslavy 90. narozenin. V anketě mi 
byla položena otázka ‘Co si představím, když se řekne českolipská ZUŠ?´ a mně jako první věc 
vyvstal na mysl “strach”. V roce 1990 jsem jako malý houslista, prvňák, totiž nechtěl chodit na 
nauku. Přišlo mi, že jsou tam všichni napřed a já si připadal jako hlupák. Tak jsem se raději scho-
vával venku vedle vchodu za nájezdem dole za květináči a tam jsem si hrál. Dělal jsem to tak 
dlouho, než domů přišel dopis, jestli budu pokračovat ve studiu. Tak jsem dostal világoš a na 
nauce jsem pak byl po deseti absencích ještě více pozadu. Hned druhá představa, která tu první 
postupně vytěsňuje, je však stále intenzivnější vnímání zušky jako jednoho z významných elemen-
tů kultury v České Lípě. Je vidět, je o ní slyšet mezi širokou veřejností. Žáci i učitelé hrají význam-
nou roli v kulturním dění, propojují se s dalšími kulturními spolky a organizacemi, vystupují na 
rozličných akcích, pořádají reprezentativní i benefiční akce pro veřejnost ve vlastní budově i mimo 
ni. Společně vytvářejí projekty, bez kterých by Česká Lípa rozhodně nebyla tím všestranně kultur-
ním městem, jak ji známe nyní. A já bych z pozice organizátora kulturních akcí neměl kolem sebe 
tak ochotné a schopné lidi. Těším se na okamžik, kdy na piedestalu po Leninovi vztyčí zuška vý-
tvor, symbol toho všeho, co jsem výše popsal. Pak věřím, že se mi strach z hlavy nadobro vytratí.

Milá ZUŠ, přejeme vám mnoho neutuchajícího elánu a chuti být stále kreativnější. Vše nejlepší!
Jiří a Vaše Lípa



Na výletě se oddělil s tím,
že půjde vlastní cestou.
Nezapomínejte zlobit.

Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.
www.volkswagen.cz/troc

Volitelný pohon všech kol 4MOTION Vás podrží i ve chvíli, kdy se rozhodnete  
pro neočekávanou zkratku. Čtveřice jízdních profilů a sportovní podvozek  
s progresivním řízením zajistí, že pánem vozu zůstanete na sněhu i nezpevněných 
cestách. Každá vyjížďka může být skvělá zábava. Zdravě sebevědomý T-Roc  
se postará, abyste neuklouzli.

Volkswagen T-Roc.
Zdravě sebevědomý.

Kombinovaná spotřeba a emise CO� modelu T-Roc: �,�–�,� l/��� km, ���–��� g/km.  
Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.
Česká Lípa, tel.: 487 805 111, www.auto-horejsek.cz
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a co bude za vteřinu. Říkám lidem na jevišti: „Umřeš. Ni-
kdo tě nezná. Všechno, co si myslíš o sobě a o světě, exis-
tuje jenom ve tvojí hlavě.“ A oni se smějí. Úzkost se dere 
ven skrz bránici. Humor je pravda a bolest.
Jak jsi se změnami spokojen nyní? Trpíš hlady?
Není to jednoduché. Tím, že přestaneš chodit do práce, 
přijdeš o velkou část identity. Když sedíš v kanclu a děláš, 
co ti říkají, život není záhadný, smutný, strašidelný, ma-
toucí ani melancholický. Je to praktické jeviště pro jedno-
značnou akci. Já jsem teď doma. Civím do prázdnoty. 
A můžu být cokoli. A vidím ten cvrkot venku. Který není 
v mnoha případech ničím jiným než právě útěkem před 
tímhle prázdnem. Hlavně se udržet zaNEprázdněný. Ně-
jak se zabavit na další hodinu. Já teď chci dělat věci pro ty 
věci samé. Ne jenom vyhodit čas a dostat za něj peníze.
Hlady netrpím. Dostávám nárazová pozvání na konferen-
ce, kam přijdu, řeknu lidem, co nechtějí slyšet, a oni se 
smějí. Na HR konferenci říkám personalistům, že jejich 
práce je zbytečná a vymysleli ji v Institutu pro vymýšlení 
práce, aby je nějak zabavili, než umřou. Na copywriter-
ském sedánku vysvětluju reklamním textařům, že je 
smutné, že kreativní lidi zasvětili svoje životy vytváření 
falešných potřeb. Moderuju marketingovou konferenci 
a uvedu na pódium člověka z Philip Morris slovy, že jeho 
společnosti zabíjí lidi a ještě si za to nechává platit. Přijdeš 
na pódium, řekneš pravdu a lidi se smějí. To je na pováže-

Jiří Charvát není spisovatel, komik, copywriter, perfor-
mer, kreslíř ani scenárista. Je vědomí. Říká lidem, co 
nechtějí slyšet. A oni se smějí. Tak je psáno na jeho 
webu iwrite.cz. Dvakrát vyhrál Mistrovství ČR ve slam 
poetry, napsal knihy Eskejp: Na útěku z kanceláře 
a Qejci: Existenciální sperma komiks. Na konci měsíce 
přijede po druhé do České Lípy se svou Stand-up Facto-
ry vol. 2. 

Co se u tebe událo za profesní změny od posledního „čes-
kolipského“ rozhovoru, který s tebou vydal Milan Bárta 
v dubnu 2017 na i-novinách? 
Na podzim jsem vykouřil halucinogenní žábu a zjistil, že 
život je jenom lunapark, kde si můžeš prožít cokoli chceš. 
Není tu co získat. Není tu co ztratit. Jsi tu jen na mžik. 
A nejde tu o nic jiného než o ten příběh, který si prožiješ. 
Seděl jsem v práci. Zíral do inboxu, kam pršely další a dal-
ší e-maily. A já věděl, že tam budou pršet pořád. Se mnou 
i beze mě. Dal jsem výpověď. Uvědomil jsem si vlastní 
smrtelnost (nebo aspoň té postavy, které se říká Jiří Char-
vát) a obrovskou potřebu vypadnout z toho bláznivého 
tempa. Do klidu. K sobě. Do prázdna. Chci přestat utíkat 
a začít tvořit. Chci psát a říkat, co mám na srdci. Těšit lidi, 
ulehčovat jim. Ne jim coby reklamní textař ještě nakládat. 
Chci vynášet na světlo všechen ten vnitřní chaos, nejisto-
ty, strachy. To, že nevíme, kdo jsme, kde jsme, co se děje 
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čEskolipský rodák 
pŘijEdE podruhé sE 
staNd-upovou show

Jiří Charvát: 

Český stand-up 
nemá nic na 
srdci. 
světové 
špiČky jsou 
vtipní filozofové.



jste zrovna hlubocí. Když se lidi nesmějí při stand-upu, 
víte, že jste v rejži.
Konference se přihodily náhodou. V září mě pozvali na 
Culture Rocks, konferenci o firemní kultuře. Já udělal 
přednášku Jak přilákat zaměstnance, když jim nemáte co 
nabídnout. Líbilo se to a rozkřiklo. Teď mě de facto zvou, 
abych je urážel a platí mi za to. Konference jsou vděčné 
v tom, že tam máte specializované publikum. Nemusíte 
hledat nejnižšího společného jmenovatele. Můžete být 
ve svých fórcích odborní. A lidi na konferenci primárně 
nečekají legraci. Přicházíte jako přednášející. Každé pře-
šlápnutí čáry pak o to lépe funguje. A po pěti přednáš-
kách, během kterých usínali, jsou za vás vděční. Navíc 
odměna za vystoupení na konferencích a firemních ak-
cích vás na rozdíl od vystupování pro veřejnost může 
opravdu nakrmit. Minulý týden jsem moderoval módní 
přehlídku, kde jsem urážel modely. „Lily má k smrti nud-
nou práci a žádnou osobnost a kompenzuje si tento defi-
cit extravagantním oblečením. Neudělala v životě nic za-
jímavého, a tak se zoufale snaží alespoň zajímavě 
vypadat.“ Běžně jsou módní přehlídky koncipované tak, 
že se před vámi producírují polobohyně, a když si koupí-
te to, co mají na sobě, máte šanci se jim přiblížit. Mají za 
úkol se neusmívat, protože to by jim ubralo na nadřaze-
nosti. Tak jsem to otočil. Aby bylo jasné, že i ti, co chodí 
po molu, jsou úplně stejně nejistí a rozbití jako vy. Sál se 
otřásal úlevným smíchem.  
Co je ti bližší – impro, nebo stand-up? V čem se ti tyto dvě 
protichůdné formy navzájem obohacují?
Stand-up je sólová disciplína. Přicházím s naučeným vý-
stupem, který jsem si sepsal a nacvičil tak, aby rozesmál 
lidi. A ideálně i něco sdělil, i když na to se v Česku bohu-
žel moc nehraje.
V impru nikdy nejsi sám. Jste organismus. Jdeš na pódium 
a děje se to. To je radost. Spolupráce. Ale zase tu není moc 
prostor něco sdělit.
Impro obohacuje stand-up v tom, že tě učí reagovat na 
nečekané, na poznámky z publika apod. A tahle sebejis-

nou. Vyvstává otázka, v jakém módu potom komunikuje-
me normálně.
Požádal jsem svoje fanoušky, jestli mě podpoří přes 
crowdfundingovou platformu Patreon. Určí si, kolik jsou 
ochotni mi dát za jeden kus „umění“, a když napíšu nebo 
natočím něco, co podle mě stojí za to, částka se jim strhne 
z karty. A už se našlo 42 dobrých duší, které se skládají, 
abych mohl tvořit.
Pozoruju to. Sleduju, jestli to bude na uživení. Sleduju, co 
se bude dít. Když to nezkusím, nikdy nezjistím, jak by to 
dopadlo. Navíc mám finanční polštář. Přesně vidím, kolik 
peněz mi zbývá. Kolik mi zbývá času, to nevidím.
Mám tě zavedeného jako slampoetrystu, ale děláš i jiné 
jevištní formy – impro, stand-up, vystupování na konfe-
rencích.
Jako dvojitý mistr ve slam poetry jsem se vyšachoval z dal-
ších republikových klání, která se konají jednou do roka. 
Pořád si můžu veršovat na exhibicích a dělám to.
S imprem jsem začal ještě před svými slamovými vavříny. 
A právě díky impru jsem se ke slamu po pětileté pauze 
vrátil. Chtěl jsem si vyzkoušet, jestli díky němu dovedu 
být na pódiu sebevědomější, protože předtím mě slam 
víc stresoval, než těšil. A posun byl opravdu znát. Hned na 
první exhibici nás zaskočili tím, že přidali třetí kolo, kde 
jsme museli básničku vymyslet na místě. Dřív bych se 
z toho sesypal. Teď jsem ji tam vystřihl a vyhrál. Impro 
vám dá schopnost reagovat. Na nečekané situace, na pu-
blikum. Utišíte vnitřního autocenzora a nebojíte se říct, 
co vás napadne.
Se stand-upem jsem začal proto, že za mnou pár minut 
po druhém vítězství ve slam poetry přišel Daniel Čech 
z Na stojáka, dal mi vizitku a zeptal se mě, jestli si to ne-
chci zkusit. A já se bál, tak jsem to zkusil. Stand-up je ještě 
o něco větší stres než slam poetry. Protože když se při sla-
mu lidi nesmějí, je to v pohodě. Je to přece poezie. Třeba 
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tota pomáhá celému výstupu. Musí to vypadat, že jsi na 
pódiu v pohodě, protože publikum zrcadlí tvoje emoce. 
Když vidí, že se trápíš, je mu nepříjemně s tebou a říká si: 
„Bože. Už ho odneste pryč, ať se můžu přestat takhle cí-
tit.“
Stand-up neobohacuje impro v ničem. Je spíš na překáž-
ku. Jak jsou stand-up komici zvyklí si svoje výstupy při-
pravovat, mají i v impru tendenci vymýšlet, být vtipní 
a tím se blokují.
Kde se vzal konkrétně váš projekt Stand-up Factory?
Martin Jirman – tehdy můj kolega v Seznam.cz, se kterým 
jsme se ale neznali – začínal koketovat se stand-upem. 
Hostoval opakovaně Nastojákům, ale nic mu neplatili, 
tak se rozhodl, že si založí vlastní skupinu. Když zjistil, že 
začínám koketovat taky, tak mě přizval. Dneska jsme – 
ještě s Jiřím Jakimou a Marií Radostovou – čtyři.
Jak se vám daří obstát v konkurenci taktéž s kočovnými 
pořady typu Na stojáka, v nichž vystupují lidé již známí 
z televizních obrazovek? Myslíš, že lidé chodí na formát, či 
na protagonisty, resp. nejsi ty vlastně již také populární 
protagonista? Návštěvnost v České Lípě na vol. 1 nebyla 
špatná, že? Jak je to v jiných městech?
Obstáváme tak, že jsme z toho sami překvapeni. Stand- 
-up Factory funguje sotva rok, a přitom podniky nezřídka 

vyprodáváme. Natočili jsme stejnojmenný pořad pro in-
ternetovou televizi OBBOD a jednáme s Českým rozhla-
sem.
Myslím, že poprvé jdou lidi na formát. Když se jim to ne-
líbilo, už nepřijdou. Když ano, začnou si nacházet oblí-
bence a pak chodí na ně.
Svou popularitu si netroufám hodnotit a ani ji neřeším. 
Ono jak dřepíte neustále uprostřed svého života, kamkoli 
se hnete, dost špatně se to posuzuje. Soustředím se na to, 
abych se měl rád hlavně já, což je ta největší fuška. Vypo-
zoroval jsem, že když něco udělám, stane se něco dalšího. 
Tak to dělám. 
Český stand-up má podle mě před sebou ještě dlouhou 
cestu. Myslím, že jeho hlavním problémem je, že nemá 
nic na srdci. Když se podíváte na špičky světového stand- 
-upu: Bill Hicks, George Carlin, Louis C. K., to jsou v pod-
statě filozofové, kteří jsou jako bonus ještě vtipní. Řeší, 
proč jsme tady. Jestli existuje Bůh. Co obnáší být člově-
kem. Co je to vědomí. Když se díváte na český stand-up, 
říkáte si: „Jojo, tohle mělo být vtipné, chápu. Ale proč mi 
to říkáš?“ To chci změnit. Chci, abyste se na stand-up cho-
dili i zamyslet. Jakkoli je to nepříjemné. –jg–

Stand-up Factory vol. 2, 28. 3.,19:30, U bílýho černocha 
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edith Piaf, 
Milovat  
k sMrti
Světlana Nálepková ve 
strhujícím příběhu sle-
dujícím životní cestu vel-
ké zpěvačky, která byla 
vždy a za všech okolností pevně rozhodnuta žít naplno, 
zpívat naplno, milovat naplno až k samotné smrti. V in-
scenaci zazní 15 nejslavnějších písní v českém překladu 
za živého doprovodu. 13. 3., novoborské divadlo 

shirley 
valentine
Legendární one woman 
show Simony Stašové je 
bravurní komedií o hle-
dání vlastní identity ne-
jen pro všechny ženy 
středního věku, které pomalu ztrácejí životní elán. Ve 
skvěle napsaném monodramatu Willyho Russella hereč-
ka ztvárňuje nejen Shirley, ale zároveň všechny postavy 
jejího mikrosvěta. 28. 3., novoborské divadlo

Čarodějnický 
uČeň
V temném kraji plném 
různých skřetů, divo-
kých víl a tajemných by-
tostí žijí odedávna dvě 
čarodějnice, k nimž zne-
náhla připluje po řece košík s malým chlapcem. Fanta-
sy muzikálový příběh Metropolitního divadla Praha se 
světelnými efekty a kouzly, které vytvořil Michal Koží-
šek, je určený především dětem z 3.–5. tř. ZŠ.

17. 3., Jiráskovo divadlo

legenda 
o lesích 
a lidech
Repríza rodové ságy Di-
vadelního klubu Jirásek 
inspirovaná knižní trilo-
gií Trygve Gulbranssena 
(Věčně zpívají lesy ad.). Ačkoli se může zdát příběh 
z norských hor z 19. st. dnešnímu člověku a jeho situa-
ci vzdálený, vězte, že František Zborník ví, jak oslovit 
dnešního diváka. 8. 3., Jiráskovo divadlo

kocour 
ModrooČko
Pohádku Divadla Krapet, 
která vznikla dramatiza-
cí populární knížky Jose-
fa Koláře, jsme mohli vi-
dět loňský rok v podání 
místního Divadelního klubu mladých. Příběh koťátka, 
které objevuje zajímavost, krutost, ale především krásu 
života za doprovodu písní Marka Ebena, však nikdy ne-
omrzí. 10. 3., novoborské divadlo

Pardon Me, 
PriMe Minister. 
co takhle ke 
zPovědi…
Petr Nárožný v hlavní 
roli anglické komedie 
s pověstným anglickým 
humorem. Na adrese Downing Street 10 se schovávají 
političtí kostlivci, polonahé slečny, sousta pro noviná-
ře, munice pro opozici, příležitost pro stranické od-
půrce a k tomu všemu zvědavá manželka. 

26. 3., novoborské divadlo
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skoro každý rok, v současnosti máme asi kolem 40 kostý-
mů, které používáme na představení. Myslím, že zlomo-
vým okamžikem byl vstup Marka Kučery do našeho spo-
lečenství a jeho hudba, kterou nám k pašijím složil, a také 
orchestr ZUŠ, který nás doprovází. Samozřejmě velký vliv 
měla i postupná výměna herců, především v roli Krista.
Jsou nějaké okamžiky, které ti zůstanou navždy v pa-
měti?
První, co mě napadne, je chvíle, kdy se pod Pepou Fár-
kem, coby novým Kristem zlomil kříž, na to jen tak neza-
pomenu, a určitě k těm jedinečným zážitkům patří neu-
tuchající aplaus po prvních pašijích v roce 2004, který nás 
pohnul k tomu, abychom pokračovali dál. Pak je toho 
ještě spousta, každý ročník byl nějak zajímavý, vydalo by 
to na knížku. (smích)
Jak sis na začátku vysníval pašijové hry? Jak se předsta-
va přiblížila realitě?
Už od začátku jsem měl vizi s vlastní autorskou hudbou 
hranou živým orchestrem. Po deseti letech se sen stal sku-
tečností. Ale hlavně se nám podařilo na nějaký čas důstoj-
ně obnovit tradici, která Českou Lípu už v dávných do-
bách proslavila. Vize, která se stále nezrealizovala, je 
večerní rockové představení.
Přinese s sebou poslední ročník pašijí nějakou grandi-
ózní tečku?
Grandiózní finále nechystáme, budu nadmíru spokojený, 
když to vše půjde tak, jako v předchozích letech. Spíše už 
přemýšlím o tom, jak udělat ty další ročníky, ale na to se 
potřebuju trochu nadechnout a nechat si své nápady 
a vize patřičně uležet. Na co se každopádně těším, je vzni-
kající dokument o českolipských pašijích s kompletním 
záznamem našeho představení. Jsem moc zvědav, jak to 
bude vypadat.

Pašijové hry, vodní hrad Lipý, 30. 3., 15:00

Tradiční představení o posledních dnech Ježíše Kris-
ta v lidské schránce se opět odehraje na Velký pátek 
a opět půjde o jedno z nejkolosálnějších uvedení her 
v naší republice díky 40 zkušeným i začínajícím her-
cům a šermířům v dobových kostýmech, vše za do-
provodu živého orchestru ZUŠ Česká Lípa. Od svého 
začátku v roce 2004 stojí za inscenací členové diva-
delního souboru Osli, resp. Petr Brambor Nárovec se 
svou ženou Ivankou.

Brambore, je možné, že spolu děláme rozhovor naposle-
dy?
Já si myslím, že spolu ještě nějaký rozhovor o pašijích udě-
láme. Na druhou stranu je pravda, že jsme se se ženou již 
před časem rozhodli, že si po letošních pašijích dáme rok 
nebo dva pauzu. Už nám zkrátka došly síly, nadšení a in-
spirace a nějak tak cítím, že už tomu nemám co dát a dě-
lám to jen proto, abych udržel tradici. Proto jsme se roz-
hodli pašije na nějaký čas přerušit.
Co ti za těch čtrnáct let pašijové hry daly, co ti vzaly? 
Rozhodně jsem za posledních patnáct let trávil Velikono-
ce úplně jinak, než normální člověk, a to stavbou a bourá-
ním prakťáků, aparatury, balením kostýmů a rekvizit, 
sháněním lidí a řešením neskutečných problémů, ale také 
hraním s úžasnými osobnostmi pro jedinečné publikum, 
vše za jakéhokoliv počasí. Radši o tom nebudu víc pře-
mýšlet. (smích)
Když se podíváš na první pašije, co se na nich změnilo?
No je toho opravdu hodně. Nedávno, když jsme natáčeli 
film o pašijích, jsem někde vyhrabal video z těch prvních, 
no, nestačil jsem se divit. Neměli jsme skoro nic, zato vel-
ké nadšení. Scéna se postupně vylepšovala, místo jedno-
ho kříže tři, každý rok jsme sháněli nějaké kostýmy, pro 
Piláta, pro stráže, pro služky, pro římské vojáky. Mnohé 
z nich jsme museli postupně udělat i třikrát, pro Krista 

DIVADLO9
15. paŠijové hry 

Na vodNím hradě lipý

Petr Nárovec: 

po letošních 
pašijích si 

dáme pauzu
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jElEN
jaké dojmy jste měli, když jste 
prvně slyšeli kapelu jelen?
Odpovězte libovolně na otázku a vyhrajte volný vstup na kon-
cert kapely Jelen 15. 3. v KD Crystal. Vaši odpověď zašlete na 
e-mailovou adresu soutez@prodeus.cz. Do předmětu e-mailu 
napište SOUTĚŽ JELEN. Nezapomeňte uvést celé své jméno.
Soutěž probíhá do 13. 3. 2018 do 12:00. 
Z odpovědí vylosujeme 4 vítěze.

co takhlE kE Zpovědi…
jaká je vaše oblíbená role Petra nárožného?
Odpovězte libovolně na otázku a vyhrajte 2 vstupenky na di-
vadelní představení Co takhle ke zpovědi… s Petrem Nárož-
ným v hlavní roli 26. 3. od 19:00 v novoborském divadle. Vaši 
odpověď zašlete na e-mailovou adresu soutez@prodeus.cz. 
Do předmětu e-mailu napište SOUTĚŽ NÁROŽNÝ. Nezapo-
meňte uvést celé své jméno.
Soutěž probíhá do 20. 3. 2018 do 12:00. 
Z odpovědí vylosujeme 2 vítěze.

kŘížovka s Body studiEm
Vyhrajte zeštihlující a detoxikační zábal v hodnotě 1 490 Kč 
od českolipského Body Studia. Tajenku křížovky zašlete na e-
mailovou adresu soutez@prodeus.cz. Do předmětu e-mailu 
napište KŘÍŽOVKA BODY. Nezapomeňte uvést celé své jmé-
no.
Soutěž probíhá do 20. 3. 2018 do 12:00. 
Z odpovědí vylosujeme 1 vítěze.

michal hrůZa 
co vám nahání hrůzu? 
Odpovězte libovolně na otázku a vyhrajte volný vstup na kon-
cert Michala Hrůzy a kapely Hrůzy 30. 3. v KD Crystal. Vaši 
odpověď zašlete na e-mailovou adresu soutez@prodeus.cz. 
Do předmětu e-mailu napište SOUTĚŽ HRŮZY. Nezapomeň-
te uvést celé své jméno.
Soutěž probíhá do 20. 3. 2018 do 12:00. 
Z odpovědí vylosujeme 4 vítěze.

Jak probíhá soutěž? Vaší na e-mail zaslané libovolné odpovědi (vyjma tajenky křížovky) na otáz-
ku u jednotlivých soutěží je přiřazeno pořadové číslo. Online generátor náhodných čísel vybere 
vítěze ceny. Z toho vyplývá, že jakákoli odpověď je automaticky vřazena do slosování.

Výherci z únorového čísla: Adam H., Barbora N., Jana B., Milen H., Monika K., Petr K., Roman M., Stanislava Z.
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PROgRAM DEN PO DNi
kd crystal Česká lípa: 487 522 300, kino crystal: 487 524 840, Pokladna kd crystal: 739 345 034, lipý Česká lípa, p.o.: 732 324 711, Muzeum Česká lípa: 487 824 145, knihovna 
Česká lípa: 487 883 444, zuŠ Česká lípa: 487 827 323, libertin Česká lípa: 487 823 404, divadlo nový bor: 487 725 539, kino nový bor: 487 722 369, kulturní ŠuM: 603 740 717, sport 
Česká lípa p.o. 487 827 835, u bílýcho černocha: 777 863 702, kino Máj doksy: 776 550 862, dům kultury ralsko: 487 863 642, kultura zákupy: 487 857 171, kultura cvikov: 606 652 870

1. 3. Čtvrtek
Kino Crystal
15:30 Coco | animovaný
17:30 Padesát odstínů svobody | drama
20:00 Winchester: Sídlo démonů | horor
Centrum textilního tisku
17:00 Dřevomalby | vernisáž T. Zárobce 
Šatlava
15:50 Historicko-antropologický seminář | 20 
lekcí pro zájemce o archeologii, historické 
vědy a památkovou péči | klubovna muzea | 
zdarma
Muzeum
17:00 Václav Lahovský – fotografie a fotogra-
fie | vernisáž
MC Pumpkin
18:30 PowerYoga
U bílýho černocha
19:30 Lowcost cestování | cestovatelský klub
Kino Nový Bor
15:30 Triky s trpaslíky | animovaný
17:30 Winchester: Sídlo démonů | horor
20:00 Padesát odstínů svobody | drama
Kino Ralsko, Mimoň
15:00 Coco | animovaný
17:30 The Florida Project | drama

2. 3. Pátek
Kino Crystal
15:30 Coco | animovaný
17:30 Padesát odstínů svobody | drama
20:00 Winchester: Sídlo démonů | horor
Centrum textilního tisku
18:00 Martin Benda – Songy 60. let | koncert 
| kytara, zpěv | 80 Kč
U bílýho černocha
20:00 Rudy Linka Trio (USA/CZ) | koncert | 
jazz | kytara, basa, bicí
Kino Nový Bor
15:30 Triky s trpaslíky | animovaný
17:30 Winchester: Sídlo démonů | horor
20:00 Padesát odstínů svobody | drama
Kino Ralsko, Mimoň
15:00 Čertoviny | pohádka
17:30 Black Panther 3D | akční
20:00 Winchester: Sídlo démonů | horor

3. 3. sobota
Kino Crystal
15:30 Triky s trpaslíky | animovaný
17:30 Padesát odstínů svobody | drama
20:00 Sex Pistols: Anglie tu bude navždy | 
koncerty v kině
Jiráskovo divadlo
15:30 Pole Sport Contest 2018 | soutěž v pole 
dance (tanec na tyči) | pořádá: B. Szabová, 
B-Pole Studio Česká Lípa | www.polesportse-
ver.cz | 150 Kč

Bývalý pivovar v Moskevské ulici
10:00 Stará Lípa a její území | vycházka Klubu 
přátel muzea, vede L. Smejkal | pořádá Vlasti-
vědný spolek Českolipska
Vlastivědný spolek Českolipska
14:00 Českolipsko ve válečné tetralogii iV., 
rok 1918 | přednáška | L. Smejkal
Krav Maga Nico klub, U Kartounky 670
9:00–13:00 Seminář pro úřednice, soc. pra-
covnice | Zažila jste ve své práci nepříjemnou 
situaci, v níž jste byla jen Vy a potencionální 
agresor? | pořádá United Krav Maga N. Slo-
vák, info: slovak.nikola@gmail.com
Kino Nový Bor
15:30 Pračlověk | animovaný
17:30 Noční hra | komedie
20:00 Rudá volavka | thriller
Kulturní dům Bohemia, Nový Bor
19:00 Oldies ples – Jam & Bazar | přijďte se 
pobavit se skvělou skupinou a známými hity | 
150 Kč
KD Zákupy
13:45–15:45 Maškarní pro děti | Olympijské 
hry s Asterixem a Obelixem
Dům kultury Ralsko, Mimoň
10:00–16:00 Tvořivé dílničky | korálkování, 
pletení z papíru a pedigu, zdobení perníčků, 
filcové šití, výroba skřítků, květinářka s jarními 
dekoracemi a pekařka se sladkým a slaným 
pečivem | 20 Kč + cena za materiál
Kino Ralsko, Mimoň
20:00 Noční hra | komedie | 1+1 vstupenka 
zdarma
Kino Máj Doksy
15:00 Ferdinand | animovaný
17:30 Věčně tvá nevěrná | komedie
20:00 Sex Pistols: Anglie tu bude navždy | 
koncerty v kině
Hotel Bezděz, Staré Splavy
20:00 Hasičský bál | hraje skupina Noční můry 
| pořádá Sbor dobrovolných hasičů SS | 100 Kč
Kulturní centrum Sever, Cvikov
16:00 Krajina Tamitady | vernisáž V. Bakeše 
a R. Růžičky | fotografie krajin, rovin a kopců 
jedním srdcem | galerie

4. 3. neděle
Kino Crystal
15:30 Triky s trpaslíky | animovaný
17:30 Jumanji: Vítejte v džungli! 3D | rodinný
20:00 Věčně tvá nevěrná | komedie
KD Crystal
14:00–16:00 Karneval pro děti | indiánská 
karnevalová diskotéka, DJ Veselá Huba | po-
řádá DDM Libertin | 10 Kč
Krav Maga Nico klub, U Kartounky 670
9:00–13:00 Auto-sebeobrana v dopravních 
prostředcích | seminář vhodný pro civilisty, 
profesionální řidiče, řidiče taxi služby či řidiče 

zdravotní dopravy | pořáda United Krav 
Maga N. Slovák, info: slovak.nikola@gmail.
com
Kino Nový Bor
15:30 Pračlověk | animovaný
17:30 Noční hra | komedie
20:00 Rudá volavka | thriller
Kino Ralsko, Mimoň
15:00 Triky s trpaslíky | animovaný

5. 3. Pondělí
Kino Crystal
17:30 Noční hra | komedie
20:00 S láskou Vincent | ART | animovaný
Šatlava
15:50 Historicko-antropologický seminář | 20 
lekcí pro zájemce o archeologii, historické 
vědy a památkovou péči | klubovna muzea | 
zdarma
Knihovna
15:00–17:00 Falun gong – kultivační cvičení 
těla i ducha | Otevřený klub 60+ | pobočka 
Špičák
MC Pumpkin
9:00 Braň se! | základy sebeobrany pro ma-
minky
Kino Nový Bor
17:30 Prezident Blaník | komedie
20:00 Rudá volavka | thriller

6. 3. Úterý
Kino Crystal
17:30 Ewa Farna 10: Neznámá známá | doku-
ment
20:00 Rudá volavka | thriller
Knihovna
10:00 Cvičíme v každém věku | cvičení s hud-
bou a v sedě pro každého | Otevřený klub 60+ 
| pobočka Špičák
16:00 Nejlepší čtenář je nejmladší čtenář! | 
slavnostní vyhlášení ceny Čtenář roku 2018
MC Pumpkin
16:00 Cvičení pro těhotné | lektorka P. Jahno-
vá
U bílýho černocha 
18:00 Erik Tabery | beseda se šéfredaktorem 
Respektu
Kino Nový Bor
17:30 Prezident Blaník | komedie
20:00 Nikdys nebyl | FK | drama
Kino Máj Doksy
17:30 Nejtemnější hodina | drama
20:00 Prezident Blaník | komedie
Kulturní centrum Sever, Cvikov
18:00 Autostopem na ruském severu – povo-
dím severní Dviny | cestovatelská beseda s L. 
Drahoňovským | 50 Kč | galerie

změny vyhrazeny / sledujte i-noviny.cz 12
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7. 3. středa
Kino Crystal
15:00 Kvarteto | promítáme pro seniory | ko-
medie
17:30 Prezident Blaník | komedie
20:00 Rudá volavka | thriller
Náměstí T. G. Masaryka
16:00 Veřejné občanské shromáždění ke 168. 
výročí narození T. g. Masaryka
ZUŠ
9:00–18:00 Olympiáda hudebních nauk 2018 
| soutěžní klání deseti týmu ve znalostech 
z hudební nauky | malý sál
17:00 Finálové kolo | malý sál
MC Pumpkin
9:00 a 10:00 Hrátky se zvířátky
15:30 Yoga pro děti bez rodičů
17:30 Cvičení na gymballech
18:30 PowerYoga
Muzeum
16:30 Hudba v životě české menšiny 1918–
1938 | vernisáž výstavy u příležitosti 90. výro-
čí založení české hudební školy v České Lípě
Kino Nový Bor
17:30 Tvář vody | fantasy
20:00 Tři billboardy kousek za Ebbingem | 
Oscarová středa | drama
Kino Ralsko, Mimoň
17:30 Akta Pentagon: Skrytá válka | drama
Kulturní centrum Sever, Cvikov
15:00 Klíč | spolek invalidů Cvikov, výroční 
členská schůze | sál

8. 3. Čtvrtek
Kino Crystal
15:30 Včelka Mája: Medové hry | animovaný
17:30 Tátova volha | komedie
20:00 Tátova volha | komedie
Jiráskovo divadlo
19:00 Legenda o lesích a lidech | repríza nej-
novější inscenace DK Jirásek, rodové ságy in-
spirované severským románem Věčně zpívají 
lesy | 100 Kč
Knihovna
9:30 Veselé cvičení a tvoření | pro rodiče 
s dětmi do 4 let | pobočka Špičák
13:00 Osobní styl a image pro každý věk | se 
stylistkou a vizážistkou D. Beranovou při pří-
ležitosti MDŽ | Otevřený klub 60+ | pobočka 
Špičák
Šatlava
15:50 Historicko-antropologický seminář | 20 
lekcí pro zájemce o archeologii, historické 
vědy a památkovou péči | klubovna muzea | 
zdarma
Centrum textilního tisku
10:00–16:00 K Mezinárodnímu dni žen | 50% 
sleva na vstupné pro ženy
Muzeum
17:00 Dámy aneb móda v portrétní malbě | 
vernisáž výstavy | portréty ze sbírek muzea
Libertin
10:00–11:00 gravidjóga | cvičení pro těhotné 
pod vedením V. Bičišťové, přihlášky na s.mim-
rova@libertin.cz | 50 Kč

ZUŠ
10:00 a 17:00 Dracula | muzikál DPS Talent | 
velký sál
MC Pumpkin
16:00 První pomoc u miminek a malých dětí | 
lektorka D. Mališová Dürichová
18:30 PowerYoga
U bílýho černocha
20:00 Kristina Barta Trio | koncert | jazz
Kino Nový Bor
15:30 Včelka Mája: Medové hry | animovaný
17:30 Tátova volha | komedie
20:00 Tátova volha | komedie
Divadlo Nový Bor
19:00 Radůza s kapelou | zpěvačka, skladatel-
ka a harmonikářka s novým albem Studna 
v poušti | 320 Kč
Kino Ralsko, Mimoň
17:30 Tátova volha | komedie
Muzeum Mimoň
17:00 Život četníka za první republiky na Mi-
moňsku a v jeho okolí | přednáší V. Vlková | 
30 Kč
Seniorklub Doksy
14:00 MDŽ v Seniorklubu s hudbou

9. 3. Pátek
Kino Crystal
15:30 Včelka Mája: Medové hry | animovaný
17:30 Tátova volha | komedie
20:00 Tátova volha | komedie
Kino Nový Bor
15:30 Včelka Mája: Medové hry | animovaný
17:30 Tátova volha | komedie
20:00 Tátova volha | komedie
Kino Ralsko, Mimoň
17:30 Věčně tvá nevěrná | komedie
20:00 Přání smrti | akční
Kulturní centrum Sever, Cvikov
20:00 7. taneční zábava HC Cvikov | sportov-
ní ples FK Cvikov | hrají Promal Music, bohatá 
tombola | předprodej vstupenek M. Jakobi 
tel.: 723 960 930 | 150 Kč | sál

10. 3. sobota
Kino Crystal
15:30 Včelka Mája: Medové hry | animovaný
17:30 Tátova volha | komedie
20:00 Tátova volha | komedie
KD Crystal
20:00 21. erotický ples | hraje skupina Konec-
konců, dámská a pánská striptýzová vystou-
pení, travesti show Screamers a Techtle 
mechtle | 350 Kč
Libertin
9:00–12:00 Otevřená keramická dílna | info: 
kroupova@libertin.cz | 10 Kč + platba za ma-
teriál a výpal
9:00–12:00 Chovatelská a terarijní poradna | 
info: netolicka@libertin.cz, benedek@liber-
tin.cz | vstupné dobrovolné
ZŠ Partyzánská
8:00–19:00 Taneční soustředění s přenocová-
ním | tvorba choreografií, tanec, zábava, hry 
a soutěže | info: vavruskova@libertin.cz | po-
řádá DDM Libertin | zdarma 

Restaurace Wildcook
13:00–17:00 Módní přehlídka aneb když se 
hodí Koza Do gala | výtěžek pro Útulek Bona 
v Kozlech | pořádá Vobchůdek Koza Mimoň 
a Ateliér Dogala | dobrovolné 
Vlastivědný spolek Českolipska
14:00 Setkání M. Sovadiny a L. Smejkala 
o vlastivědné práci od Excursions Clubu až 
k Vlastivědnému spolku Českolipska
Krav Maga Nico klub, U Kartounky 670
10:00–14:00 Teleskopický obušek | seminář 
zaměřený na efektivní práci a zvládnutí tele-
skopu, základních návyků sebeobrany a pre-
vence | pořáda United Krav Maga N. Slovák, 
info: slovak.nikola@gmail.com
Kino Nový Bor
15:30 Včelka Mája: Medové hry | animovaný
17:30 Tátova volha | komedie
20:00 Tátova volha | komedie
Divadlo Nový Bor
10:00 Kocour Modroočko | pohádka | 80 Kč
Dům kultury Ralsko, Mimoň
10:00 Mimoňský střevíček | soutěž pro páry 
Hobby Dance všech věkových kategorií | do-
spělí 100 Kč, děti 50 Kč. 
Kino Ralsko, Mimoň
20:00 Winchester: Sídlo démonů | horor
Kino Máj Doksy
15:30 Včelka Mája: Medové hry | animovaný
17:30 Tátova volha | komedie
20:00 Akta Pentagon: Skrytá válka | drama
Hotel Port, Doksy
20:00 Vi. Reprezentační ples města Doksy | 
moderuje J. Čenský, host i. Csáková | hrají 
skupiny Fajn orchestr, Natruc a Fjertůšek | 450 
Kč, předprodej v infocentru

11. 3. neděle
Kino Crystal
15:30 Coco | animovaný
17:30 Tátova volha | slavnostní premiéra s de-
legací, od 17:00 autogramiáda
20:00 Tátova volha | komedie
Kino Nový Bor
15:30 Včelka Mája: Medové hry | animovaný
18:00 Tátova volha | slavnostní premiéra
20:00 Tátova volha | komedie
Kino Ralsko, Mimoň
15:00 Včelka Mája: Medové hry | animovaný
Kino Máj Doksy
19:00 O sexu převážně nevážně | vypráví R. 
Uzel, hraje písničkář P. Štross | pro ženy 
z Doks, Starých Splavů, Obory, Zbyn, Žďáru 
a Kruhu v rámci oslav MDŽ zdarma/muži 100 
Kč | vstupenky si lze vyzvednout v infocentru 
nebo zarezervovat na www.kulturadoksy.cz

12. 3. Pondělí
Kino Crystal
17:30 Tátova volha | komedie
20:00 The Florida Project | FK | drama
Jiráskovo divadlo
19:00 Pátá dohoda | J. Dušek | vyprodáno
Šatlava
15:50 Historicko-antropologický seminář | 20 
lekcí pro zájemce o archeologii, historické 
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vědy a památkovou péči | klubovna muzea | 
zdarma
Knihovna
15:00–17:00 Falun gong – kultivační cvičení 
těla i ducha | Otevřený klub 60+ | pobočka 
Špičák
MC Pumpkin
9:30 Sraz
Kino Nový Bor
17:30 Tátova volha | komedie
20:00 Tátova volha | komedie

13. 3. Úterý
Kino Crystal
17:30 Padesát odstínů svobody | drama
20:00 Tátova volha | komedie
Jiráskovo divadlo
19:00 Sborovna | česká komedie | hrají P. 
Trávníček, U. Kluková ad. | přeložené předsta-
vení z 31. 10. 2017
Knihovna
10:00 Cvičíme v každém věku | cvičení s hud-
bou a v sedě pro každého | Otevřený klub 60+ 
| pobočka Špičák
10:00 Virtuální univerzita třetího věku | pro 
přihlášené
13:00 Wikiklub anebo senioři píší wikipedii | 
klub pro seniory
17:00 gorilí rodina v pražské ZOO | přednáš-
ka | chování gorilí rodiny přiblíží J. Bedřich
MC Pumpkin
16:00 Vaříme pro děti od 1 do 3 roků s blo-
gerkou Máma v kuchyni | B. Charvátová
Kino Nový Bor
17:30 Tátova volha | komedie
20:00 Na tělo | ART | dokument
Divadlo Nový Bor
19:00 Milovat k smrti | příběh Edith Piaf | 
hrají S. Nálepková ad. | 320 Kč
Kino Máj Doksy
15:00 Špindl | snížené vstupné | komedie
17:30 Největší showman | muzikál
20:00 Tátova volha | komedie
ZUŠ Doksy
17:00 Pletení z pedigu – oplétání vajec | tvo-
řivé kurzy pro veřejnost, lektorka P. Šolcová | 
kurzovné 300 Kč (zaoba termíny)

14. 3. středa
Kino Crystal
17:30 Padesát odstínů svobody | drama
20:00 Tátova volha | komedie
MC Pumpkin
9:00 a 10:00 Hrátky se zvířátky
15:30 Yoga pro děti bez rodičů
17:30 Cvičení na gymballech
18:30 PowerYoga
Kino Nový Bor
17:30 Věčně tvá nevěrná | komedie
20:00 Věčně tvá nevěrná | komedie
Kino Ralsko, Mimoň
20:00 Tátova volha | komedie
Kino Máj Doksy
9:45 Pohádky z hor | projekce pro nejmenší za 
zlevněné vstupné

15. 3. Čtvrtek
Kino Crystal
15:30 Triky s trpaslíky | animovaný
17:30 Tátova volha | komedie
20:00 Oni 2: Noční kořist | horor
KD Crystal
19:00 Jelen | koncet | 390 Kč/450 Kč
SOUTĚŽ O VSTUPENKY
ZUŠ
18:00 Večer s Jazzovou farmou (vol. 26) | 
hosté Big Band ZUŠ Děčín, Žákovský Big 
Band ZUŠ Liberec | velký sál
Libertin
10:00–11:00 gravidjóga | cvičení pro těhotné 
pod vedením V. Bičišťové, přihlášky na s.mim-
rova@libertin.cz | 50 Kč
Knihovna
13:30 Velikonoční zvyky v Lužici | vypráví J. 
Rež | Otevřený klub 60+ | pobočka Špičák
Šatlava
15:50 Historicko-antropologický seminář | 20 
lekcí pro zájemce o archeologii, historické 
vědy a památkovou péči | klubovna muzea | 
zdarma
MC Pumpkin
16:00 Cvičení pro těhotné | lektorka P. Jahno-
vá
18:30 PowerYoga
Kino Nový Bor
17:30 Cesta za králem trollů | rodinný
20:00 Oni 2: Noční kořist | horor
Kino Ralsko, Mimoň
17:30 Darebák a závodnice | drama
Kulturní centrum Sever, Cvikov
16:00–19:30 Jarní setkání s písničkou | k tanci 
a k poslechu hraje F. Nebuželský; 17:00 Zpě-
vandule | 30 Kč | sál

16. 3. Pátek
Kino Crystal
15:30 Čertoviny | pohádka
17:30 Tátova volha | komedie
20:00 Oni 2: Noční kořist | horor
Kino Nový Bor
15:30 Cesta za králem trollů | rodinný
17:30 Tomb Raider | akční
20:00 Oni 2: Noční kořist | horor
KD Zákupy
20:00 Městský karneval | hraje impulz, DJ Le-
nert, vystoupení Enliven Centre | předprodej 
na MěÚ v Zákupech 26. 2. a 28. 2.| 150 Kč
Kino Ralsko, Mimoň
17:30 Tomb Raider | akční
20:00 Oni 2: Noční kořist | horor

17. 3. sobota
Kino Crystal
15:30 Cesta za králem trollů | rodinný
17:30 Tomb Raider | akční
20:00 Tátova volha | komedie
Jiráskovo divadlo
15:00 Čarodějnický učeň | pohádka | 80 Kč
Libertin
10:00–13:00 Cínovaný šperk | workshop | 
s pomocí kamene, drátku a cínu vytvoříme 

šperk | přihlášky do 9. 3. na kroupova@liber-
tin.cz, max. 6 účastníků | 100 Kč/ks
Krav Maga Nico klub, U Kartounky 670
10:00–14:00 Bankomat – výběr hotovosti, 
vložení většího obnosu do banky | seminář 
zaměřený na problematiku výběru z peněz 
z bankomatu z pohledu sebeobrany | pořáda 
United Krav Maga N. Slovák, info: slovak.ni-
kola@gmail.com
Kino Nový Bor
15:30 Cesta za králem trollů | rodinný
17:30 Tomb Raider | akční
20:00 Oni 2: Noční kořist | horor
Navrátilův sál, Nový Bor
17:00 31. setkání s flétnou a klavírem | téma 
Staré tance | koncert žáků ZUŠ Nový Bor | 
vstupné dobrovolné
Kino Máj Doksy
15:00 Expediční kamera | filmový festival nej-
lepších cestovatelských a outdoorových filmů 
| předprodej kino Máj a iC města Doksy 50/80 
Kč, na místě 70/100 Kč
Dům kultury Ralsko, Mimoň
19:00 Ani za milion! | divadlo | detektivní ko-
medie | hrají M. Kuklová a L. Langmajer | 270 
Kč
Kulturní centrum Sever, Cvikov
15:00 Jak se krotí princezna | pohádka | 30 Kč 
| předprodej na www.evstupenka.cz, telefon 
725 438 172 | sál
Terezín
8:15–17:30 Výlet do Terezína | Výletníček, 
info: jerman@libertin.cz | pořádá DDM Li-
bertin | 110 Kč + vstup do expozic

18. 3. neděle
Kino Crystal
15:30 Cesta za králem trollů | rodinný
17:30 Tomb Raider | akční
20:00 Tátova volha | komedie
Kino Nový Bor
15:30 Pračlověk | na přání diváků | animovaný 
17:30 Tomb Raider | akční
20:00 Tlumočník | komediální drama
Kino Ralsko, Mimoň
15:00 Cesta za králem trollů | rodinný
Autodrom Sosnová
9:00 Dakar setkání | největší setkání dakar-
ských závodníků a jejich strojů v ČR

19. 3. Pondělí
Kino Crystal
17:30 Tomb Raider | akční
20:00 Lady Bird | ART | komediální drama
Jiráskovo divadlo
19:00 Deštivé dny | drama | R. Krajčo a D. 
Švehlík | vyprodáno
Šatlava
15:50 Historicko-antropologický seminář | 20 
lekcí pro zájemce o archeologii, historické 
vědy a památkovou péči | klubovna muzea | 
zdarma
Knihovna
15:00–17:00 Falun gong – kultivační cvičení 
těla i ducha | Otevřený klub 60+ | pobočka 
Špičák
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16:00 Kouzelné nápady – dílna pro malé i vel-
ké | velikonoční dekorace
Kino Nový Bor
17:30 Tátova volha | komedie
20:00 Tlumočník | komediální drama
ZŠ na náměstí, Doksy
9:00–17:00 Velikonoční prodejní výstava ruč-
ních prací | pořádá Místní organizace Svazu 
tělesně postižených; příjem výrobků k výstavě 
a prodeji v neděli 18. 3. od 9:00 do 11:00

20. 3. Úterý
Kino Crystal
17:30 Oni 2: Noční kořist | horor
20:00 Tátova volha | komedie
KD Crystal
15:00–16:00 Den zdraví – vystoupení mažo-
retek Adelline | info: vavruskova@libertin.cz | 
spolupořádá DDM Libertin | zdarma
Centrum textilního tisku
19:00 Zemlinského kvarteto | koncert Klubu 
přátel hudby | večer věnovaný hudebním au-
toritám Mozartovi a Dvořákovi regionálně 
zaštiťuje osobnost F. Mohaupta (1854–
1916)
Knihovna
10:00 Cvičíme v každém věku | cvičení s hud-
bou a v sedě pro každého | Otevřený klub 60+ 
| pobočka Špičák
17:00 Bolest a světlo | pásmo zhudebněných 
a recitovaných básní O. Březiny, jehož dílo 
netradičním způsobem přiblíží P. Kopejska
ZUŠ
17:00 Koncert nejmladších klavíristů | malý sál
MC Pumpkin
16:00 Povídání o porodu s dulou | V. Bičišťová
U bílýho černocha
20:00 Alex goodman Quintet (USA) | kon-
cert | jazz 
Kino Nový Bor
17:30 Tátova volha | komedie
20:00 Lady Bird | FK | komediální drama
Navrátilův sál, Nový Bor
18:00 Jan Pipal: Jižním Vietnamem | přednáš-
ka s promítáním | 50 Kč
Kino Máj Doksy
17:30 Tátova volha | komedie
20:00 Nit z přízraků | ART | drama
ZŠ na náměstí, Doksy
9:00–17:00 Velikonoční prodejní výstava ruč-
ních prací | pořádá Místní organizace Svazu 
tělesně postižených; příjem výrobků k výstavě 
a prodeji v neděli 18. března 9:00 až 11:00
ZUŠ Doksy
17:00 Pletení z pedigu – oplétání vajec | tvo-
řivé kurzy pro veřejnost, lektorka P. Šolcová | 
kurzovné 300 Kč (oba termíny)
Hotel Heller, Doksy
16:00 Odpoledne s hudbou | Komise pro ob-
čanské záležitosti zve na zábavné odpoledne 
s hudbou 

21. 3. středa
Kino Crystal
15:00 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci | promí-
táme pro seniory | komedie

17:30 Tátova volha | komedie
20:00 Tlumočník | komediální drama
KD Crystal
17:00–19:00 V. slavnostní zahájení sezóny 
mažoretek Adelline | info: vavruskova@liber-
tin.cz | pořádá DDM Libertin | 80 Kč dospělí, 
40 Kč děti
MC Pumpkin
9:00 a 10:00 Hrátky se zvířátky
15:30 Yoga pro děti bez rodičů
17:30 Cvičení na gymballech
18:30 PowerYoga
U bílýho černocha
19:30 Bitcoin a další kryptoměny | přednáška
Kino Nový Bor
15:00 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci | kino 
Senior | komedie
17:30 Black Panther | titulky | akční
20:00 Rudá volavka | thriller
Navrátilův sál, Nový Bor
18:00 Jarní koncert ZUŠ | tradiční jarní setká-
ní s žáky naší ZUŠ a jejich uměním | vstupné 
dobrovolné
Dům kultury Ralsko, Mimoň
15:00–19:00 Taneční zábava pro seniory | 
skupina Vivasong | 50 Kč
ZŠ na náměstí, Doksy
9:00–17:00 Velikonoční prodejní výstava ruč-
ních prací | pořádá Místní organizace Svazu 
tělesně postižených; příjem výrobků k výstavě 
a prodeji v neděli 18. března 9:00 až 11:00
ZUŠ Doksy
17:00 Koncert žáků | sálek

22. 3. Čtvrtek
Kino Crystal
15:30 Coco | animovaný
17:30 Pacifik Rim: Povstání | akční
20:00 Padesát odstínů svobody | drama
KD Crystal
19:00 Ondřej Havelka a jeho Melody Makers 
| 490 Kč
Ekoporadna Orsej
Celý den: Den vody | přednáška na téma Voda 
kolem nás, vědomostní a tvůrčí stanoviště,
prohlídky přírodovědných expozic muzea | 
pro žáky všech typů škol
Libertin
10:00–11:00 gravidjóga | cvičení pro těhotné 
pod vedením V. Bičišťové, přihlášky na s.mim-
rova@libertin.cz | 50 Kč
Knihovna
13:00 gastronomické procházky regiony 
Francie | s D. Chopard Pištorovou o regionál-
ních jídlech, jídelních zvyklostech, svérázných 
regionech a Francii vůbec | Otevřený klub 60+ 
| pobočka Špičák
ZUŠ
16:30 Vernisáž k 90. výročí a Jarní koncert 
žáků | salonek a velký sál
MC Pumpkin
16:00 Cvičení pro těhotné | lektorka P. Jahnová
18:30 PowerYoga
U bílýho černocha 
19:30 Pavel Svoboda: Nepál | cestovatelský 
klub 

Kino Nový Bor
15:30 Králíček Petr | rodinný
17:30 Pacific Rim: Povstání 3D | akční
20:00 Přání smrti | akční
Navrátilův sál, Nový Bor
18:00 Cena Ď | 18. ročník udělování výročních 
cen určených mecenášům a dobrodincům v LK 
| zdarma
Kino Ralsko, Mimoň
17:30 Tlumočník | komediální drama
Kulturní centrum Sever, Cvikov
19:00 Křeslo pro hosta s Jitkou Asterovou | 
povídání, ve kterém žádné téma není tabu | 
80 Kč, předprodej na www.evstupenka.cz, 
725 438 172 | galerie

23. 3. Pátek
Kino Crystal
15:30 Králíček Petr | rodinný
17:30 Pacific Rim: Povstání 3D | akční
20:00 Padesát odstínů svobody | drama
KD Crystal
20:00 Doga, Komunál a Booters | koncert | 
předprodej 350 Kč, na místě 399 Kč
Knihovna
17:00–20:00 Noc s Andersenem a s Povídá-
ním o pejskovi a kočičce | 18. ročník meziná-
rodní akce na podporu dětského čtení
Kino Nový Bor
15:30 Králíček Petr | rodinný
17:30 Pacific Rim: Povstání 3D | akční
20:00 Přání smrti | akční

24. 3. sobota
Kino Crystal
15:30 Králíček Petr | rodinný
17:30 Pacific Rim: Povstání 3D | akční
20:00 Tátova volha | komedie
Vodní hrad Lipý
11:00–17:00 Velikonoční jarmark na hradě | 
cimbálová muzika Dušana Kotlára, vinný sklí-
pek, zabíjačkové hody – výroba přímo od 
řezníka, P. Bratršovský, Evergreen Česká Lípa, 
skupina hist. šermu Tartus, ZUŠ Česká Lípa, 
DKM – div. představení Špalíček ad. | 50 Kč
Libertin
10:00 Model Show 2018 | veřejná nepostu-
pová soutěž plastikových modelářů a okresní 
přebor žáků v plastikovém modelářství + vý-
stava papírových modelů | sál DDM Libertin
ZŠ Sever
9:00–14:00 Den otevřených dveří | můžete si 
užít střelbu, plavání, hernu, tanec, karaoke, 
PC, workshop
ŠUM
9:00–14:00 Keramická dílna pro mládež a do-
spělé i | workshop
14:00–17:00 Keramická dílna pro mládež 
a dospělé ii | workshop
Kino Nový Bor
16:30 Expediční kamera | 2 bloky outdooro-
vých filmů, 18:30 přednáška o Zanzibaru (P. 
Chlub a P. Kvarda), cca 21:20 losování cen
Kino Máj Doksy
15:00 Cesta za králem trollů | rodinný
17:30 Tátova volha | komedie
20:00 Máří Magdaléna | drama
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25. 3. neděle
Kino Crystal
15:30 Králíček Petr | rodinný 
17:30 Pacific Rim: Povstání 3D | akční
20:00 Tátova volha | komedie
Kino Nový Bor
15:30 Králíček Petr | rodinný
17:30 Planeta Česko | dokument
20:00 Přání smrti | akční
Kino Ralsko, Mimoň
15:00 Králíček Petr | rodinný

26. 3. Pondělí
Kino Crystal
17:30 Máří Magdaléna | drama
20:00 Na konci světa | romantické drama
Šatlava
15:50 Historicko-antropologický seminář | 20 
lekcí pro zájemce o archeologii, historické 
vědy a památkovou péči | klubovna muzea | 
zdarma
Knihovna
15:00–17:00 Falun gong – kultivační cvičení 
těla i ducha | Otevřený klub 60+ | pobočka 
Špičák
MC Pumpkin
9:30 Sraz + bazárek
Kino Nový Bor
17:30 Planeta Česko | dokument
20:00 Nit z přízraků | drama
Divadlo Nový Bor
19:00 Co takhle ke zpovědi… | komedie | 
hrají P. Nárožný, J. Čenský ad. | 390 Kč
SOUTĚŽ O VSTUPENKY

27. 3. Úterý
Kino Crystal
17:30 Pacific Rim: Povstání | titulky | akční
20:00 Máří Magdaléna | drama
Knihovna
10:00 Cvičíme v každém věku | cvičení s hud-
bou a v sedě pro každého | Otevřený klub 60+ 
| pobočka Špičák
10:00 a 13:00 Virtuální univerzita třetího věku 
| pro přihlášené
17:00 Od Vltavy k Severnímu moři | cyklo- 
stezky Německa přiblíží L. a M. Jonovi
Kino Nový Bor
17:30 Pacific Rim: Povstání | akční
20:00 Dej mi své jméno | ART | rom. drama
Kino Ralsko, Mimoň
15:00 Přání k mání | promítáme pro seniory | 
rodinný
Kino Máj Doksy
17:30 Pacific Rim: Povstání | akční
20:00 The Florida Project | ART | drama
ZUŠ Doksy
17:00 Rodinný koncert | rodiče, sourozenci, 
babičky, kamarádi, všichni si mohou se žáky 
ZUŠ vyzkoušet, jaké je veřejné vystupování | 
sálek

28. 3. středa
Kino Crystal
17:30 Věčně tvá nevěrná | komedie
20:00 Máří Magdaléna | drama
MC Pumpkin
9:00 a 10:00 Hrátky se zvířátky
15:30 Yoga pro děti bez rodičů
17:30 Cvičení na gymballech
18:30 PowerYoga
ZUŠ
17:00 Koncert žáků houslové třídy Z. Čermá-
kové | foyer
U bílýho černocha 
19:30 Stand-up Factory vol. 2 | komedie
Kino Nový Bor
17:30 Pacific Rim: Povstání | titulky | akční
20:00 S láskou Vincent | animovaný
Divadlo Nový Bor
19:00 Shirley Valentine | přeložené představe-
ní z února
Kino Ralsko, Mimoň
20:00 Tomb Raider | akční

29. 3. Čtvrtek
Kino Crystal
15:30 Sherlock Koumes | animovaný
17:30 Ready Player One: Hra začíná | akční
20:00 Dej mi své jméno | romantické drama
Libertin
10:00–13:00 Velikonoční dílna | workshop | 
velikonoční dekorace, pomlázky – vlastní 
proutky s sebou, barvení vajíček – vyfouknutá 
nebo vařená vajíčka s sebou, přihlášky do 26. 
3. na kroupova@libertin.cz | 40 Kč
Šatlava
15:50 Historicko-antropologický seminář | 20 
lekcí pro zájemce o archeologii, historické 
vědy a památkovou péči | klubovna muzea | 
zdarma
Knihovna
13:00 Mozkohrátky | hry, rébusy, hádanky | 
Otevřený klub 60+ | pobočka Špičák
MC Pumpkin
16:00 Cvičení pro těhotné | lektorka P. Jahnová
18:30 PowerYoga
Kino Nový Bor
15:30 Sherlock Koumes 3D | animovaný
17:30 Ready Player One: Hra začíná 3D | akční
20:00 Ready Player One: Hra začíná 3D | akční
Kino Ralsko, Mimoň
20:00 Pacific Rim: Povstání | akční

30. 3. Pátek
Kino Crystal
15:30 Sherlock Koumes 3D | animovaný
17:30 Ready Player One: Hra začíná 3D | akční
20:00 Eric Clapton | dokument
Lipý
13:00 Otevření hradu | stánkový prodej | 
14:00 Řemdih | koncert, středověký bigbeat
15:00 Pašijové hry | divadelní drama | DS Osli 
| 100Kč/50Kč/děti do 15 let zdarma

KD Crystal
19:00 Michal Hrůza a kapela Hrůzy | tour 
k nové desce Sám se sebou | 290 Kč
SOUTĚŽ O VSTUPENKY
Kino Nový Bor
15:30 Sherlock Koumes 3D | animovaný
17:30 Ready Player One: Hra začíná 3D | akční
20:00 Eric Clapton | dokument 
Zámek Zákupy
Po celý den: Dny památek | mimořádné pro-
hlídky | více na zamek-zakupy.cz
Kino Ralsko, Mimoň
17:30 Cesta za králem trollů | rodinný
20:00 Rudá volavka | thriller
Kulturní centrum Sever, Cvikov
19:00 Třináctý večer při svíčkách a petrolejce 
– U nás v Lužických horách | M. Žák s těmi, 
které má rád, hosté M. Čepelka, Old-time 
Country Band Stará Almara | 120 Kč, před-
prodej na www.evstupenka.cz, 725 438 172

31. 3. sobota
Kino Crystal
15:30 Sherlock Koumes 3D | animovaný
17:30 Ready Player One: Hra začíná 3D | akční
20:00 Padesát odstínů svobody | titulky | 
drama
Centrum textilního tisku
10:00–12:00 Myslivec Slába – Příběh lišky 
Míny | komentovaná projekce | jak se chovat 
správně v lese, ukázka vábniček, trofejí, malo-
vání zvířátek na tělo | 30 Kč
Víceúčelová hala
9:00–21:00 iii. ročník taneční a mažoretkové 
soutěže Českolipská hůlkománie, info: vavrus-
kova@libertin.cz, hulkomanie.webnode.cz | 
pořádá DDM Libertin | 50 Kč dospělí, 20 Kč 
děti
Kino Nový Bor
15:30 Sherlock Koumes 3D | animovaný
17:30 Ready Player One: Hra začíná | akční
20:00 Prezident Blaník | komedie
Zámek Zákupy
Po celý den: Dny památek | mimořádné pro-
hlídky | více na www.zamek-zakupy.cz
Kino Ralsko, Mimoň
17:30 Ready Player One: Hra začíná | akční
20:00 Přání smrti | akční
Kino Máj Doksy
15:30 Králíček Petr | rodinný 
17:30 Já, Tonya | životopisný
20:00 Eric Clapton | dokument
Restaurace U Rybníčku, Doksy
20:00 Velikonoční zábava | P. Macko, bohatá 
tombola | 70 Kč
Vísecká rychta, Kravaře
Celý den: Velikonoce na Vísecké rychtě | vy-
stoupení taneční skupiny Patašpička s hudeb-
ním doprovodem skupiny Lusatia Consort, 
dílničky pro děti a prodejní stánky s veliko-
noční tématikou

změny vyhrazeny / sledujte
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1 . 05. - 2 . 05. 201 4 00
2 . 05. - 0 . 06. 201 4 900

Cena zahrnuje autobus , ubytování na 7 nocí / (ceny pro
vyžádání v CK), polopenz , a osušky, uvítací polévk ,

-Fi , služby delegáta  proti úpadku 
a navíc možnost užívání varné konvice a mikrovlnné trouby

0 . 06. - 1 . 06. 201 0
Cena zahrnuje ubytování na noc / osoba, a osušky, jízdních kol,
Wi-Fi , služby delegáta proti úpadku, možnost užívání varné 
konvice a mikrovlnné trouby

CK Eva Šulcová, s.r.o.
 z 

Tel.: +420 487 761 001 E-mail: info@ckevasulcova.cz 

www.ckevasulcova.cz 
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rudy linka trio 
(Čr/usa)
Mezinárodně uznávaný 
kytarista Rudy Linka 
a jeho NY Trio představí 
kompozice z nového 
energického a melodické-
ho alba American Trailer. Členy tria jsou Rudy Royston, 
jeden z nejlepších bubeníků na dnešní jazzové scéně, 
a kontrabasista Peter Herbert, spoluhráč jazzových klasi-
ků. 2. 3., Doo-Bop Union

kristina barta 
trio
Koncert české skladatelky 
a klavíristky a její kapely. 
Krom výjimečných kom-
pozic mohou hovořit 
o jejích kvalitách napří-
klad vítězství v soutěži JazzPrix 2015, zisk ceny za nejlep-
ší kompozici OSA, účast ve finále Euroradio Jazz Compe-
tition v Nizozemsku či soutěže Pianista roku.

8. 3., U bílýho černocha

jelen
Česká akustická kapela 
hraje americkou folkovou 
hudbu v moderním po-
povém hávu, kombinaci 
country, folku, bluegrassu 
a blues s chorály v refré-
nech, tak jak to před deseti lety masivně zpopularizovala 
kapela Mumford & Sons. Tohle je ta správná pozitivní ha-
lekačka na jaro. 15. 3., KD Crystal

ondřej havelka 
a jeho Melody 
Makers
Zbrusu nová show popu-
lárního tělesa, v níž se 
vzdává hold prvním již 
stolet starým jazzovým 
deskám. Znalci však vědí, že se u nich dlouho nepobude, 
neboť doménou kapely je swing, a ten vstoupil do nej-
šťastnějšího období až o dvacet let později. Bude to opět 
zábavně noblesní smršť. 22. 3., KD Crystal

Michal hrůza 
a kaPela hrůzy
Populární zpěvák, který 
loni oslavil dvacet let na 
hudební scéně, dorazí 
v rámci svého koncertní-
ho turné po kulturních 
domech a klubech s novou deskou Sám se sebou. Chybět 
nebudou hity Pro Emu či Optimista, ale ani písně ze starší 
tvorby. 30. 3., KD Crystal

alex goodMan 
Quintet (usa)
Držitel ceny na meziná-
rodní kytarové soutěži 
Montreux Jazz Festival 
nedávno dokončil v New 
Yorku se svou skupinou, 
tvořenou nejzajímavějšími talenty dnešního jazzového 
světa, novou desku a v rámci svého propagačního turné 
po Evropě ji přijede představit i do České Lípy. 

20. 3., U bílýho černocha

radůza 
s kaPelou
Multiinstrumentalistka, autorka hudby i textů 
a zpěvačka, jejíž zpěv hřmí, ale i jemně vypráví 
dojemné příběhy, představí na koncertě průřez 
svou dosavadní tvorbou. Zazní písně z alba Mara-
thon – příběh běžce, ale i písničky z prvních desek 
a také písně zbrusu nové z alba Studna v poušti.

8. 3., novoborské divadlo
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Více informací naleznete na www.zs-sever.cz
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ba modernizovat a prohloubit její činnost. Ve druhé po-
lovině roku 1990 začal přesun školy a její zabydlení v no-
vém prostoru – budově bývalého sídla okresního sídla 
KSČ v Arbesově ulici. Letošní školní rok 2017/2018 tedy 
slaví Základní umělecká škola Česká Lípa 90 let od svého 
založení. Po úspěšném plese, který proběhl v listopadu, 
chystá další akce pro veřejnost. 

Jste proto srdečně zváni na vernisáž výstavy 
k 90. výročí školy mapující její dlouhou historii 

a na následný Jarní koncert žáků! 
Ve čtvrtek 22. března od 16:30 v Salonku 

a na Velkém sále ZUŠ se těšíme na shledanou s vámi. 

Žáci a pedagogové ZUŠ Česká Lípa

Hudebnost lidu v Čechách byla vždy pokládána za jeho 
příznačnou vlastnost. Státem subvencovaná hudební 
a pěvecká škola v České Lípě s pobočkami v Boru u České 
Lípy a v Zahrádkách byla založena 8. prosince 1927 a vý-
uka začala v lednu 1928. Od roku 1961 byla původní hu-
dební škola přetvořena na výukové zařízení postupně 
zahrnující i další tvůrčí obory, a to výtvarný, taneční i lite-
rárně dramatický. V budově v Růžovém dvoře byly pro-
story rozšířeny a zřízen i menší sálek. V osmdesátých le-
tech byla škola stěhována do dvou budov v ulici Čs. 
armády. Politické změny v roce 1989 otevřely cestu k ře-
šení problému kvality zázemí pro vzdělávání. V České 
Lípě měla ze všech škol nejtěžší materiální podmínky pro 
svůj rozvoj Základní umělecká škola, kde vzrůstala potře-

základní umělecká škola Česká lípa 
slaví 90. výroČí svého založení
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Máří Magdaléna 
drama
Snímek o jedné z nejtajemnějších 
ženských postav naší civilizace, 
který narovnává obraz očité 
svědkyně umučení a vzkříšení Je-
žíše Krista, z níž dějiny udělaly 
prostitutku. garth Davis (Lion) natočil dojemný a půso-
bivý příběh ženy, jež se provinila tím, že se narodila do 
špatné doby. VB, USA, 2018

ready Player one: 
hra zaČíná 
akční sci-fi
Děj filmu legendárního Stevena 
Spielberga je zasazen do roku 
2045, do světa na pokraji chaosu 
a kolapsu. Lidé však nalezli spásu 
v rozsáhlém světě virtuální reality. Když zemře jeho tvůrce, 
odkáže své nesmírné bohatství prvnímu člověku, který na-
jde Velikonoční vajíčko ukryté v oné VR. Hon začíná. USA, 
2018

já, tonya 
životopisný
Zábavná nekorektní podívaná 
plná temperamentu, černého hu-
moru a retrokostýmů z přelomu 
80. let o jednom z největších 
skandálů sportovní historie. To-
nya Harding patřila mezi nejlepší krasobruslařky světa, 
než se zapletla do atentátu na soupeřku. USA, 2017

lady bird 
komediální drama
První dáma indie filmu greta ger-
wig (Frances Ha) napsala a zreží-
rovala neobyčejný příběh o oby-
čejném dospívání holky, která 
zoufale hledá to, co všichni ostat-
ní – kluka a smysl života. Film získal Zlatý glóbus za nejlep-
ší film a herečka Saoirse Ronan za svůj výkon. USA, 2017

Planeta Česko 
dokumentární
První celovečerní film o české pří-
rodě ukazuje díky nejmoderněj-
ším technologiím fascinující 
dobrodružství zvířat a rostlin ži-
jících kolem nás zcela zblízka. 
Divočina začíná hned za vašimi dveřmi! Česká odpověď 
na BBC Earth. ČR, 2017

MeČiar 
dokumentární
Režisérka Tereza Nvotová (Ježíš 
je normální!) sleduje bývalého 
slovenského politika Vladimíra 
Mečiara a jeho dopad na sloven-
skou společnost včetně osobního 
života autorky. Snímek zobrazuje archetyp politika, kte-
rých je kolem nás bezpočet. SR, ČR, 2017

básník, který 
MáleM zabil 
hitlera 
komedie
Bláznivá komedie, ve které si 
chorvatští tvůrci dělají nekorekt-
ní legraci z vlastní minulosti. 
Mladý básník Ljiljan Vidić se připojí k partizánské hudeb-
ní skupině, které chce vyhrát talentovou soutěž, aby ve 
finále ukončila 2. sv. válku atentátem na Hitlera. Chorvat-
sko, Srbsko 2015

tluMoČník 
komediální drama
Hlavními hrdiny svérázné road 
movie jsou dva staří pánové, kte-
ří cestují napříč Slovenskem, aby 
poznali pravdu o vlastní minu-
losti. V hlavních rolích německy 
mluveného filmu Martina Šulíka (Sluneční stát) hrají reži-
sér Jiří Menzel a Rakušan Peter Simonischek (Toni Erd-
mann). SR, ČR, Rakousko, 2018

nikdys nebyl 
thriller
Vítěz canneské ceny za scénář je velmi svéráznou noir detektiv-
kou o válečném veteránovi rozkrývajícím hustou síť pedofilů 
a obchodu s dětmi. Lynne Ramsay (Musíme si promluvit o Ke-
vinovi) opět pracuje s dětskými protagonisty, akcentuje násilí 
a téma smutku, truchlení a viny. USA, 2017



neděle 17. března 
Dětský zámecký karneval
15:00–18:00 Knihovní sál
Karneval pro všechny děti, které se rády baví, 
tančí, hrají si a zpívají. Program připravilo Divadlo 
VeTři, a pozor, zaručeně přijde 
i kouzelník! | Vstupné: 50 Kč děti, 90 Kč dospělí.

www.zamekdecin.cz

sobota 24. března 
Odemykání zámeckých zahrad
14:00–18:00 jižní terasy
Otevření nové turistické sezóny v zámeckých zahradách. Odpoledne s hudbou
a dalším programem. Na děti i jejich rodiče čeká pátrací hra „Putování za Dřevánky“, 
spojená s výrobou netradičních hraček.
Vstup volný (platí i v Růžové zahradě).

Březen 
na děčínském zámku
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Nový komorní 
koncertní cyklus
v České Lípě 

20/3/Centrum textilního tisku

Zemlinského kvarteto
24/4/Centrum textilního tisku

Musica Florea
22/5/Centrum textilního tisku

Lukáš Sommer
19/6/městský park/kostel CČSH

Ritornello
Předprodej vstupenek v kanceláři 
MHF Lípa Musica a na

Pořádá Bohemorum, s. r. o. ve spolupráci s Vlastivědným 
spolkem Českolipska.
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erik tabery
Beseda se šéfredaktorem týdeníku Respekt, autorem 
zejména politických komentářů, držitelem ceny Novi-
nářská křepelka pro žurnalisty do 33 let, Novinářské 
ceny i Ceny Ferdinanda Peroutky. Je autorem knih no-
minovaných na Magnesii Literu Vládneme, nerušit 
a Hledá se prezident. V srpnu 2017 mu vyšla nová kni-
ha Opuštěná společnost. 6. 3., Doo-Bop Union

lowcost cestování aneb jak 
vyrazit do světa s holou…
Jak procestovat Kanadu, Turecko, Gruzii, Maroko, 
Maltu či Norsko za minimální náklady? To se dozvíte 
od cestovatelské divy a neohrožené ženy Báry Kubáto-
vé, která má bohaté zkušenosti s cestováním na vlastní 
pěst a právě za minimální náklady. 

1. 3., U bílýho černocha

dakar setkání 
Největší setkání dakarských závodníků a jejich strojů 
v ČR je jednou z mála možností, při které lze vidět zá-
vodníky s technikou v akci na atraktivní trati, kde ne-
chybí offroadové pasáže a množství velkých skoků. 
Očekávat můžete účast největších českých týmů s ka-
miony, auty i motorkami a bohatý doprovodný pro-
gram. 18. 3., Autodrom Sosnová

bitcoin a dalŠí kryPtoMěny?
Bitcoin plní stránky novin a obrazovky televizí. Prudké 
růsty a poklesy cen lákají dobrodružné spekulanty. Proč 
je Bitcoin označován za revoluci? Které další z tisíců 
kryptoměn dávají smysl? Tyto i další otázky zodpoví ře-
ditel Liberálního institutu a autor první české knihy 
o kryptoměnách Dominik Stroukal.

21. 3., U bílýho černocha

václav lahovský: 
fotografie a fotografie
Novou sezónu v českolipské galerii vlastivědného muzea 
zahájí držitel mnoha ocenění, tvůrce více jak třiceti au-
torských výstav, fotograf Václav Lahovský ze Stráže p./R., 
který se ve volné tvorbě věnuje především dokumentární 
fotografii a zachycení pohybu v tanci a sportu.

1. 3.–10. 5., Galerie Jídelna

nePál – 46 dnů na treku
Jaké to je vyrazit pěšky na 46 dnů dlouhý horský trek v Hi-
málajích? Cestovatel a fotograf Pavel Svoboda přijede 
s přednáškou z cyklu velká cesta “Napříč Asií” – sedm mě-
síců dobrodružství na trase Moskva–Bangkok. Těšit se 
můžete na promítání fotografií, atraktivních videí včetně 
časosběrných záběrů, mapek i místní hudby s živým a na-
učným komentářem. 22. 3., U bílýho černocha
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