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Vaším objektivem MF DNES přináší čtenářské fotografie z internetového fotoalba rajce.idnes.cz. Dnes zachycují mrazivý víkend v Libereckém kraji: bruslení v Českém ráji a závody lyžařů tažených motorkami v Krkonoších
Turnov - Ploukonice Místo, kam v
sobotu za krásného mrazivého dne mířili
bruslaři. Led zde je silný a velice kvalitní.
Foto: V. Bartoňová, http://waverka.rajce.idnes.cz

Motoskijöring Soutěž lyžařů tažených motocykly na sněhu
se uskutečnila o víkendu v Martinicích v Krkonoších.

Foto: Oldřich Horák, http://oldahorak.rajce.idnes.cz

Adrenalinovou podívanou si dopřávali
diváci motoskijöringu v Krkonoších.

Zatopené lomy u Turnova Mrazivé počasí potěšilo

bruslaře.

Foto: Oldřich Horák, http://oldahorak.rajce.idnes.cz

Foto: Věra Bartoňová, http://waverka.rajce.idnes.cz

Hip hop bez mindráků
Liberecký raper Lipo, který se proslavil „protestsongem“ o Kittnerovi, dokončuje debutovou desku
LIBEREC „Pozdravy z Liberce, města, kde jsou rozdaný karty, vládne
jedna parta a s ní stavební lobby.
Pozdravy z Liberce, města, jemuž
se hyzdí tvář a primátor se tváří
jako by měl svatozář...“
Pamatujete? Tak nějak se začalo
říkat, že tímhle songem „sundal“
Jonáš Červinka, neboli raper Lipo
exprimátora Kittnera. Psal se rok
2010.
O dva roky později je člen hiphopové formace BPM, jež má na krku
například cenu Anděl, zpět. V oběhu je nový videoklip a nové album
(první sólové) je tu v březnu.
Do své nové skladby „Ležím v
tvé blízkosti“ si pozval zpěvačku
Debbi. Rapoví hosté většinou mají
skladbě přinést „koule“. Co tedy
přinesla Debbi? „Hlavně velmi
slušný refrén v angličtině, co nezní
jak svahilština. A i díky tomu by
skladba mohla uspět. Tohle je čirá
snaha bez mindráku oslovit i jiné
posluchače a konkurovat jiným rádiovým žánrům věcí, která stále vyrůstá z hip hopu. V Čechách se až
dosud s hiphopem tímhle způsobem pořádně nepracovalo. Předchozí pokusy jen zbytečně tlačily
na pilu,“ říká Lipo. Klip je na youtube docela úspěšný a ani rádia novou pecku nesabotují.
Ležím v tvé blízkosti není první
Lipův videoklip k nové desce. Na
internetu už rotují tři. „A ještě určitě nějaké přibudou. Jeden už mám
dokonce připravený,“ slibuje raper.
Základ, tedy beat, donesl Lipův
objev ODD. Než ale dospěl do finální fáze, nechal na něm otisky
Kenny Rough, přidala se živá kytara, klavír a závěrečný produkční
vklad přinesl Martin Ledvina, podepsaný pod úspěšnými skladbami Anety Langerové, Tomáše Klu-

PROFIL

Kdo je Lipo

Lipo Deska libereckého rapera vyjde už za pár týdnů.
se nebo Marka Ztraceného. A co
nové album? „Songů tam bude
více než deset a méně než patnáct,“ hovoří s úsměvem Lipo. Na
albu se objeví jeho síla slova v plné
míře. Témata? „Hudba - o její síle
a mých úvahách, jestli může hrát
roli něčeho většího než jen jako
prostředek rozptýlení v našich ži-

votech. Druhým je téma pro mnohé nečekané a tím je víra - moje pochybnosti nad ní i úvahy nad tím
co nás přesahuje a dalším okruhem je logika srdce, která se týká
politiky, našeho vztahu ke společnosti. Je v nich kritika mířená na
konkrétní problematiku, ale celkově na pragmatismus a neduchov-

Ukázka textu jedné z nových Lipových skladeb
Ptáš se miluješ mě, a já ti odpovídám
stroze, miluješ ty sebe?
Odpověď zasypaná ledem, ale my ji
žhavou chcem, tak zkoušíme to
tělem.
Poslední šance cítit život, tak si ji
berem.
Maj příjít temný chvíle her na
samostatnost.
A proč ta vůně konce, protože mám
možnost.
Nikdy jsem nelitoval, že jen zničím
ideál.
A nevíš o čem mluvím, pokud jsi
neprohrál.

Ráno dusivej tlak, že umřem v týhle
lodi.
Když má končit vztah, tak to prostě
bolí.
Budeš se mě ptát a já ti nedám
odpovědi.
Ale co to změním tak ale co to změní?
Kalhoty smradlavý z putyky, dřez
plnej nádobí.
Život jak z benzínky, tohle není
dobrý.
Jestli maj přijít změny, musí přijít i
rozuzlení.
I když milovat je slib, za nějž jsme
odpovědní.

Zakládající člen liberecké kapely
BPM (Básníci před mikrofonem). Ta
si například v roce 2010 odnesla
kritickou cenu Anděl za nejlepší
hiphopové album roku.
Výrazně na sebe upozornil před
komunálními volbami v roce 2010,
když se svým songem Pozdravy z
Liberce se navážel do tehdejší
vlády ODS a primátora Kittnera na
radnici. MF DNES ho v nedávné
anketě označila za jeden z objevů
letošního roku.
Jeho první sólové album vyjde v
březnu.
nost dneška. Podstatnou část tvoří
také téma lásky a vztahů, které mě
nikdy nepřestalo inspirovat,“ popisuje Lipo.
Nedávno MF DNES hledala
nové hudební tváře, kterým by
mohl patřit rok 2012, zařadila Lipa
na druhé místo hned za pražské
pop-rockery A-Banquet! Teď už se
čeká jen na desku. Konec března je
prý maximální termín, kdy hudba
zní bude rezonovat v uších fanoušků. „Na desce jsem průběžně pracoval celý rok. Byla to občas celkem zdlouhavá práce, ale věřím,
že se promítne do výsledné podoby. Často songy prošly hodně velkým vývojem od počátečního tvaru. Tenhle styl práce není v hip
hopu úplně obvyklý. Na jednom
songu se často podílelo vícero muzikantů, producentů. Deska už je
hotová, jen čekám na dodání nějakých hostovaček a podobně, pak
se bude deska digitalizovat, což nějakou dobu trvá - ale konec března
je skoro jistý,“ odtajňuje Lipo.
Martin Trdla

Kdysi ze sněhu stavěli bunkry.
Teď si vybudovali ledový bar
» Pokračování ze strany B1

Ke stavbě bylo zapotřebí až tři tisíce kubíků technického sněhu.
Osmačtyřicet hodin jej stříkala dvě
sněžná děla. Neforemnou hromadu pak „okrájela“ rolba, a na řadu
mohly přijít lopaty. Chopili se jich
zaměstnanci areálu a četní dobrovolníci, aby v hromadě vykutali
vnitřní prostory. A ty nejsou nijak
malé, během slavnostního otevření
spojeného s diskotékou se dovnitř
vměstnalo více než dvě stě lidí. Konečnou podobu pak sněžnému dílu
dalo sedm sochařů, mezi jinými David Smrčka nebo Zdeněk Franc.
Každý z nich nechal vevnitř svůj rukopis.
V interiéru se oháněli motorovými pilami, dláty nebo špachtlemi a
vykouzlili figurální výjevy, nad kterými návštěvníci žasnou. A zhusta
se u nich i fotografují. Osedlat si mohou třeba závodní motorku nebo se
ochladí na ledovém suchém záchodě.
Přestože v sobotu teplota klesla
hluboko pod nulu, v lůnu ledového
baru panoval příjemný jeden stupeň nad nulou. A provozovatelé areálu doufají, že mrazy nepoleví, aby

letos Icebar vydržel až do konce sezóny. Loni se totiž kvůli oblevě částečně zbortil. „Stavba je bezpečná,
návštěvníci nemusí mít strach. Hodně mrzne a oteplovat se zatím
nemá,“ dodal Vlastimil Plecháč.
Ledový bar už letos stihl posloužit jako noclehárna. Přenocoval v
něm oddíl skautů.
Radost přináší i lidem, kteří se v
něm zastaví třeba jen na punč nebo
grog. „Do ledového baru chodíme
každý rok, protože je to tady úžasné
a také chceme podpořit lidi, kteří
tady v Příchovicích dělají pro lidi takové zajímavé věci a s takovým elánem,“ svěřila se Jaroslava Kočárková, která se v sobotu pěšky vydala
zhodnotit výsledek letošního ledosochání z několik kilometrů vzdálené Desné. O zástupy obdivovatelů
neměl bar nouzi. „Byli jsme tady už
víckrát, pokaždé je to tu krásné. Ty
sochy jsou vždycky jiné,“ pochválil
dílo Josef Valeš z Jablonce nad Nisou.
Adam Pluhař

liberec.idnes.cz
Další snímky ledového baru naleznete
ve fotogalerii na liberec.idnes.cz

První hosté Ledový bar v Příchovicích na sjezdovce U Čápa přivítal
první hosty o víkendu.

Foto: Ota Bartovský, MF DNES

