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DIVADLO

Česká Lípa
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Náměstí TGM 170, tel. 487 883 444
Dny evropského dědictví – Technologické
zásady a materiály vhodné při obnově
historických staveb
Přednášející: Mgr. M. Panáček, Mgr. M. Kol-
ka. 17.00

Jablonec nad Nisou
JUNIOR
Jiráskova 9, tel. 483 710 960
Domeček plný písniček
Hudební pořad pro předškoláky a děti z
prvního stupně ZŠ – připravili učitelé ZUŠ.

16.00

Liberec
DIVADLO F. X. ŠALDY
náměstí Dr. E. Beneše 22, tel. 485 101 523
G. Bizet – Carmen
Tragický střet vášně a povinnosti. Opera v
originále. 19.00
KRAJSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA
Rumjancevova 1362/1, tel. 482 412 111
Liebiegové
O rodině Liebiegů, která zanechala svým
působením v severočeské oblasti nesmaza-
telné stopy. Přednáší: Ivan Rous (Severo-
české muzeum v Liberci). Vstupné dobro-
volné. 18.00
LIDOVÉ SADY – EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO
Lidové sady 425/1
Horská dráha
V komorní konverzační komedii současné-
ho francouzského dramatika Erica Assouse
hrají Kateřina Vydrová a Zdeněk Okleštěk.
Divadlo Na vlastní triko Liberec. 19.30
NAIVNÍ DIVADLO LIBEREC
Moskevská 18, tel. 485 253 611
J. Bolek – Písmenková polívka aneb
Dětská encyklopedie
Inscenace vznikla formou tvůrčího worksho-
pu všech zúčastněných a sází především
na radost ze hry s velkou mírou improviza-
ce. Hrají: H. Fantlová, T. Bělohlávek, M. Sý-
kora a další. Režie: M. Homolová. 09.00

Turnov
MĚSTSKÉ DIVADLO
Trávnice 790, tel. 481 322 350
Záhadná místa světa
Cestovatelský cyklus letos zahájíme s
osvědčeným přednášejícím Liborem Tur-
kem. Vstupné 40 Kč 18.00

HUDBA

Desná
DISCO ALFA DESNÁ
Údolní 295
Dechovka v Alfě
Vstupné 30 Kč 17.00

Liberec
DŮM KULTURY LIBEREC – A-KLUB
Soukenné nám. 613/3
Music Bar
DJs: K, Fantomas, Hanny, Momo, Neve.
Vstup zdarma. 22.00

Česká Lípa
KD CRYSTAL
Boženy Němcové 2942
Sammyho dobrodružství 3D 15.30
Největší z Čechů 17.30
Čtyři lvi 20.00

Hejnice
MĚSTSKÉ KINO
Jizerská, tel. 482 322 244
Solomon Kane

20.00

Jablonec nad Nisou
JUNIOR
Jiráskova 9, tel. 483 710 960
Mamas & Papas

20.00

RADNICE 70
Mírové náměstí 19, tel. 483 311 446
Goemon 17.30
Unaveni sluncem 2: Exodus 20.00

Jilemnice
KINO 70
Roztocká 500, tel. 481 544 070
Dostaň ho tam

19.30

Liberec
CINESTAR
České mládeže 456, tel. 482 411 999
Čarodějův učeň 14.00, 16.45, 19.00, 21.30

Poslední vládce větru 14.30, 17.30
Sammyho dobrodružství 3D 15.00
Let's Dance 15.30, 17.45, 20.00
Kajínek 15.30, 18.00, 20.30
Shrek: Zvonec a konec 15.45
Machři 16.00, 18.15, 20.30
Toy Story 3: Příběh hraček 16.10
Let’s Dance 3D 17.00, 19.15
22 výstřelů 18.15, 20.45
Ženy v pokušení 18.30
(K)lamač srdcí 20.15
Počátek 21.00
Expendables: Postradatelní 21.30

LÍPA
tř. 1. máje 59/5, tel. 485 104 781
Sexy 40 13.30
Goemon 20.00

Mimoň
KD RALSKO
náměstí Čs. Armády 173, tel. 487 863 642
Twilight sága: Zatmění

17.00, 19.00

Nový Bor
MĚSTSKÉ KINO
Smetanova 523, tel. 487 722 369
Kluci jsou zpět 17.30
Bunny a býk 20.00

Železný Brod
MĚSTSKÉ KINO
Husova 697, tel. 483 389 262
Sex ve městě 2

17.30

LIBERECKÝ KRAJ (os) V únoru přije-
dou do Libereckého kraje tisíce
mladých sportovců z celé Evropy.
Koná se tu zimní evropská olympiá-
da mládeže do osmnácti let. Rozpo-
čet akce činí kolem 165 milionů ko-
run. Díky dotaci z Evropské unie se
sníží o 45,8 milionů korun. Organi-
zátoři se potýkají s neblahým dědic-
tví mistrovství světa v klasickém ly-
žování. Po něm zůstal dluh 109 mi-
lionů.

„Snažíme se maximálně šetřit,“
tvrdí Vladimír Zemánek, mluvčí or-
ganizátorů. Rozpočet sestavovali v
roce 2007. „Tedy ještě před mistrov-
stvím světa v lyžování. Cílem bylo
využít nová sportoviště dva roky
po konání šampionátu pro mládež-
nický sport,“ konstatuje.

Nikdo nevěděl, že přijde ekono-
mická krize. „A hlavně jak špatně
dopadne po ekonomické stránce
mistrovství světa,“ konstatuje Ze-

mánek. Po šampionátu zůstal dluh
109 milionů korun. Mnoha firmám
doposud nikdo nezaplatil.

„Dělat velkou sportovní akci po
mistrovství je těžké. Je tu nedůvěra
veřejnosti, jsou narušené vazby ke
sponzorům,“ míní. Proto je pro ně
někdy náročné překonat jejich oba-
vy. Partnerem dětské olympiády se
stala i mladoboleslavskou Škodov-
ka. „Poskytne nám zdarma padesát
aut. Toto Kateřina Neumannová za-
jištěné neměla, platili za auta tržní
ceny z půjčoven,“ konstatuje.

V porovnání se světovým šampi-
onátem má podle něj jejich akce
úplně jinou kontrolní mecha-
nismy. „Kateřině Neumannové ni-
kdo nekontroloval jedinou ekono-
mickou zprávu. U nás Liberecký
kraj kontroluje veškerá výběrová ří-
zení, šéfem správní rady je Vladi-
mír Richter z ODS, tedy zástupce
krajské opozice,“ upozorňuje.

LIBEREC Tradice pokračuje. Kruh
autorů Liberecka vydal další sbor-
ník Kalmanach, v němž představu-
je literární díla z oblasti poezie i
prózy.

Velkoformátový barevný Kalma-
nach čítá sto dvacet stran.

„Čtenář se v něm v rámci Má-
chovského roku může poprvé v
Česku seznámit s úryvky překladů
Máje do hornolužické srbštiny od
Rožy Domašcyny a do dolnolužic-
ké srbštiny od Alfreda Meškanka.
K Máchovu odkazu se vracejí bás-
níci Vladimír Křivánek, Milan Ex-
ner a publicisté Vlastimil Smejkal
a Oldřich Palata,“ řekl předseda
Kruhu autorů Liberecka.

V sedmém čísle Kalmanachu se
také prezentují autoři spjatí s libe-
reckým regionem: Pavel Brycz, Ire-
na Eliášová, Milan Hrabal, Otto
Hejnic, Stanislav Kubín, Josef Král,
Štěpán Kučer, Šárka Nemešová,
Marek Sekyra a Vlastimil Vondruš-
ka.

„Do minulosti se vrací rozhovo-
ry Radima Kopáče s Bohumilem
Nuskou a Jana Šebelky s architek-
tem Svatoplukem Technikem i stu-
die o libereckém německém diva-
dle Jiřího Janáčka, dále příspěvky
Věry Vohlídalové o deseti letech li-

berecké knihovny, Františka Vydry
na téma Kde domov můj? a Karla
Zemane o Grabštejnu,“ zmínil Pří-
hoda.

Rok 1968 v Liberci připomíná
Luboš Příhoda v ukázce z knihy A
potom přijely tanky, listopad roku
1989 zase vyprávění místního novi-
náře Jaroslava Sedláka.

Kalmanach se zabývá i výtvar-
ným uměním: představuje výtvar-
níka Vladimíra Vélu a fotografa La-
dislava Postupu. Texty doprováze-
jí grafiky Vladimíra Komárka, sním-
ky fotografů skupiny 7,65 a jejich
starších kolegů, které vybral Ro-
man Karpaš,“ poznamenal Přího-
da.

Povídkovou knížku Otto Hejni-
ce Zase zvednout hlavu otevírá cyk-
lus Lásko, lásko, zaměřený na mi-
lostné výhry a prohry dnešních tři-
cátníků.

„Další cyklus, Femme Fatale, za-
chycuje pocitové maléry čtyřicátní-
ků a ve Střípcích paměti a Jediném
okamžiku jsou povídky bilancující

a hledající chvíle, kdy se život
láme,“ popisuje předseda Kruhu
autorů Liberecka.

Kdo by měl zájem o Kalmanach,
může se vypravit do libereckého
Fryčova knihkupectví anebo do
Krajské vědecké knihovny v Liber-
ci.

Jan Mikulička

Tipy
Šaldovo divadlo
uvádí operu Carmen

Autoři, spjatí se zdejším
regionem, se představují
v literárním sborníku
Kalmanach. Nechybí tu
poezie, próza ani
výtvarné umění.

Kina Čtyři lvi v České Lípě

Očima čtenářky

Čechomor na střeše
obchoďáku v Liberci
MF DNES přináší fotografie čtenář-
ky Alexandry Petričkové, které pub-
likovala ve svém fotoalbu na serve-
ru rajce.idnes.cz. Jde o snímky z
koncertu skupiny Čechomor, jenž
se uskutečnil na střešním parkoviš-
ti libereckého nákupního centra
Forum. Součástí akce byl i běh do
schodů nedalekého krajského úřa-
du. Foto: Alexandra Petričková

http://sasulka.rajce.idnes.cz

Postupa a Příhoda V Kalmanachu se lze seznámit s fotografem Ladislavem Postupou (vlevo) a literátem Lubošem Příhodou. Foto: MF DNES

LIBEREC (ČTK) Náměstí před liberec-
kou radnicí bude ve čtvrtek patřit uč-
ňům z celé České republiky. Budou
tam prezentovat své učební obory a
někteří z nich se zároveň mezi se-
bou utkají v soutěži Machři roku o
celkem 200 tisíc korun.

„Akce má povzbudit zájem o ně-
které méně populární obory, které
mají každým rokem větší problém
naplnit svou kapacitu,“ řekl mana-
žer projektu Václav Marek.

„Smyslem setkání je poutavým a
atraktivním způsobem zaujmout
nejširší veřejnost a změnit v jejich
očích celkovou prestiž a postavení
středního odborného školství a uči-
lišť,“ podotkl Marek.

Jednotlivé školy prý chtějí uká-
zat, že řemeslo není jen nutné zlo
při volbě dalšího vzdělání volené ve
chvíli, kdy už další možnosti padly,
ale že je to možnost se plnohodnot-
ně seberealizovat.

Ve čtvrtek se proto na více než 2
000 metrech čtverečních představí
desítky škol, které předvedou, jak za-
jímavé a tvůrčí může být řemeslo. K
vidění budou jak nová, tak i tradiční
řemesla. Lidé si budou moci vyzkou-
šet výrobu šperků, ochutnat dobro-
ty od cukrářů, nechat si vyčistit brý-
le ultrazvukem nebo si vyrobit svou
vlastní skleničku. Součástí progra-
mu bude také ukázka zručnosti a do-
vednosti profesionálních lesníků.

O titul v druhém ročníku soutěže
Machr roku budou bojovat učni z
oborů truhlář, instalatér, malíř-natě-
rač a lesník. Do soutěže se přihlásilo
téměř 40 družstev z celé země. Ko-
mise, sestavená z řad odborníků na
daný obor, zadá soutěžícím úkol,
který prověří jejich zručnost, rych-
lost i schopnost spolupráce a vlast-
ní tvořivosti. Vítězné družstvo v kaž-
dé kategorii získá 50 tisíc korun.

Součástí čtvrtečního programu
bude i odborná debata u kulatého
stolu na téma Kam kráčí naše učňov-
ské školství. Měli by se jí zúčastnit
přední odborníci včetně ministra
školství Josefa Dobeše.

LIBEREC (jan) Nový divadelní sou-
bor se zrodil v Liberci. Nečekejte
ale nic velkého, jedná se o komor-
ní, téměř bytové divadlo. Ani
označení soubor vlastně není tak
úplně přesné: Divadlo Na vlastní
triko tvoří dva herci, Kateřina
Vydrová a Zdeněk Okleštěk.

Poprvé se umělci představí pu-
bliku dnes od půl osmé večer v Ex-
perimentálním studiu Lidových
sadů. Herci zvou diváky na ko-
morní konverzační komedii sou-
časného francouzského dramati-
ka Erica Assouse Horská dráha.
„Premiéru inscenace jsme uchys-
tali zcela ve vlastní produkci. Re-
žie se ujala členka liberecké čino-
hry Markéta Coufalová a hru
jsme v Šaldově divadle také na-
zkoušeli,“ prozradil Zdeněk
Okleštěk.

Jako každá komedie, i Horská
dráha si pohrává s nadsázkou.
„Rozhodně je ale hrou ze života,
neboť všechno co předvádí, by se
klidně mohlo stát. Její absurdní
humor je divákům blízký právě
proto, že se v situacích příběhu
dobře poznávají,“ míní Okleštěk.
„Příběh, v němž si stárnoucí muž
přivede z baru mladou společni-
ci, vypadá na první pohled až ba-
nálně jednoznačně. Prázdný byt,
manželka se synem na horách a
ze spořádaného manžela je najed-
nou záletník, toužící ulovit si své-
ho zajíčka. Netuší však, že právě
nastupuje na horskou dráhu, kdy
bude mít jen málokdy situaci sku-
tečně pod kontrolou.“

Divadlo Na vlastní triko se v
průběhu září představí s Horskou
dráhou v Liberci ještě jednou: 23.
září od 19 hodin v Knihkupectví u
Fryče.

Dětské olympiádě škodí
špatná pověst šampionátu

Kalmanach přináší hornolužický
Máj i milostné výhry a prohry

Soutěž škol
V Liberci se
představí učni
z celého Česka

Nové liberecké
komorní divadlo
Na vlastní triko
má dnes premiéru


