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událost měsíce

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL LÍPA MUSICA
V říjnu budou probíhat na osmnácti místech

Na koncertních pódiích se představí na pět

Sdružení hlubokých žesťů České filhar-

Libereckého, Ústeckého kraje a Saska koncerty

desítek profesionálních umělců – sólistů

monie nebo Srbský národní ansámbl.

��. ročníku mezinárodního festivalu Lípa

a souborů z České republiky, Německa,

Festival tradičně nabízí pro své návštěvníky

Musica, který letos nabízí dvacet tři koncertů

Švýcarska a Francie – a příležitost dostanou

z České Lípy a Nového Boru autobusovou

pro více jak pět a půl tisíce návštěvníků.

opět i vybraní žáci Základní umělecké školy

dopravu do vzdálenějších lokalit a usnadňuje

Festival je zařazen mezi akce s dlouhodobou

Česká Lípa. Program slibuje klasicko-hudební

tak výlety za koncerty i nemotorizovaným

a pravidelnou podporou Libereckého kraje.

dramaturgii, hvězdné umělce, ale i žánrová

posluchačům.

zpestření a podporu mladých talentů.

Hlavní koncertní řada největšího hudeb-

Tváří festivalu je v letošním roce světově

ního svátku severu Čech na poli klasiky letos

proslulá mezzosopranistka Magdalena

probíhá od 17. září do 28. října a ani letos

Kožená. Uměleckým garantem celé fes-

festival neopomene listopadový epilog

tivalové koncertní řady zůstává hornista

Má to smysl! ve spolupráci se ZUŠ Česká

a dirigent Radek Baborák. Z dalších jmen

Lípa, do kterého se zapojí umělecký garant

programové nabídky, která je ještě před

a hornista Radek Baborák. Vstupenky jsou

námi, stojí za povšimnutí zázračný mladý

k dispozici online, ve festivalové kanceláři

klavírista Lukáš Vondráček, výtečný Pavel

v České Lípě v Žižkově ulici 528/6 a ve vybra-

Haas Quartet, klavíristka Jitka Čechová,

ných koncertních místech. Více informací

zpěvák Mário Bihári, hornista Radek

na www.lipamusica.cz.

Baborák, nebo skladatel Miloš Bok. Z ansámblů oceňovaný vokální soubor Sjaella

Text: Květa Šírová

z Lipska, Varmužova cimbálová muzika,

Foto: Lukáš Pelech Atelier

Krajští zastupitelé

NA KRAJI

K VĚCI

EDUCA

Týden náhradního rodičovství

Největší veletrh práce v severních Čechách,

Od 15. do 19. října 2018 se v Libereckém

Educa MyJob Liberec ����, již po dvanácté

kraji uskuteční Týden náhradního rodičov-

Martin Půta (SLK)

přichází do Liberce, kde se v termínu

ství. Jeho cílem je během několika akcí pro

Více Masaryků a Havlů, méně

11.–13. 10. 2018 uskuteční v místní

širokou veřejnost přitáhnout pozornost

Gottwaldů a Husáků…

HomeCredit aréně. Určen je všem věkovým

k pěstounské péči, tentokrát s mottem

skupinám hledajícím konkrétní studijní

„Podporujeme jedině život dětí v rodině“.

Robert Gamba (ANO 2011)

a pracovní příležitosti nejen v Libereckém

Právě dětem, o které se dočasně jejich rodiče

Naší republice bych popřál zcela neorigi-

kraji. Nabízí tři dny a přes 22 hodin prostoru

nechtějí či nemohou postarat, je nutné najít

nálně to, co se přeje každému oslavenci:

pro setkávání žáků. Účastní se jej na více

nový domov. Mediální tváří tohoto ročníku

Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti a ať

než 4 000 m³ výstavní plochy přes osmdesát

se stal Michal Bulíř z HC Bílí Tygři Liberec.

je tu s námi ještě dlouho! Myslím si, že

škol a stejný počet zaměstnavatelů, kteří

Více informací k jednotlivým akcím najdete

v době, kdy Evropa řeší poměrně zásadní

mají možnost oslovit každoročně více než

na www.mitdomovarodinu.cz.

a možná i existenční problémy, to není

12 000 účastníků veletrhu. Těšit se můžeme

Co byste popřáli republice k narozeninám?

rozhodně málo.

mavé osobnosti. Informace o programu

Nová publikace Lípy republiky
Libereckého kraje

www.educaliberec.cz.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Aby si po letech zasloužila prezidenta,

Krajského úřadu Libereckého kraje vydal

za kterého se nebudeme stydět, stejně

k oslavám 100. výročí vzniku republiky pub-

tak vládu slušných, poctivých, schopných

Ke stým narozeninám naší republiky je při-

likaci Lípy republiky Libereckého kraje. Jedná

politiků, ideálně neobviněných z machinací,

pravena spousta společenských akcí, jejich

se o přehled stromů – lip, které se podařilo

uplácení, zneužívání veřejných financí apod.

přehled najdete na kultura.kraj-lbc.cz/

vypátrat s pomocí pamětníků, záznamů

A samozřejmě věčný mír.

rok-republiky-nejblizsi-akce. Jednou z nich

v kronikách nebo z jiných dostupných zdrojů.

je společné divadelní představení deseti

Publikace obsahuje také mapu nalezených či

Přemysl Sobotka (ODS)

základních uměleckých škol Libereckého

již zaniklých lip, kde místa jejich výsadby více

Štěstí, zdraví, rozum, slušnost a odvahu!

kraje s názvem „O životě jedné republiky“.

méně kopírují hranici mezi územím osídle-

Představení uvede Divadlo F. X. Šaldy

ným převážně českým a německým obyvatel-

Pavel Svoboda (ČSSD)

v Liberci v pondělí 1. 10. od 19 hod.

stvem v době vzniku republiky. Publikace byla

Aby, jak věřil Masaryk, vítězila pravda nad

za finanční podpory Libereckého kraje a pod

vydána v nákladu 1500 ks a bude k dispozici

lží, demokracie nad populismem, spravedl-

záštitou náměstka hejtmana Libereckého

na akcích pořádaných Libereckým krajem

nost nad bezprávím, svoboda nad otročením.

kraje Petra Tulpy. Divadelní představení

k oslavám výročí, současně bude zdarma

Abychom byli opět hrdí na naši zem.

inspirované událostmi a zajímavými

dostupná pro všechny zájemce i z řad veřej-

okamžiky uplynulého století (1918–2018)

nosti na odboru životního prostředí a země-

Radovan Vích (SPD-SPO)

bude stylizovanou procházkou historií

dělství KÚLK (kontaktní osoba Ing. Radka

Kdyby Hitler nerozbil bývalé Česko-

od minulosti po současnost a připomenutím

Vlčková). Vydání knihy by mělo zároveň

slovensko, tak bychom dnes byli jednou

některých charakteristických, veselých

motivovat k dalším výsadbám symbolu České

z nejvyspělejších ekonomik, stejně jako

i chmurně zabarvených okamžiků v průběhu

republiky – lípy, a to nejen ve sváteční rok.

jsme byli v období mezi válkami. Proto

i na bohatý doprovodný program a zají-

O životě jedné republiky

století. Autorkou a režisérkou představení
je známá operní režisérka a dramaturgyně
Divadla F. X. Šaldy Linda Keprtová.

Nejlepší výrobek roku
Libereckého kraje

Zuzana Kocumová (ZpLK)

bych naší republice přál staré dobré časy.

Miloš Tita (KSČM)

Med s bílým pepřem od výrobce Milana

Aby se dál neštěpila a aby pro její obyvatele

Zástěry z Vratislavic nad Nisou se stal

nebylo vlastenectví jen prázdným pojmem.

Nejlepším výrobkem roku Libereckého kraje

Bez silného pocitu sounáležitosti malé

Ve středu 24. října 2018 hostí liberecká

z odvětví potravinářství – zemědělství 2018.

národy totiž nepřežijí. A aby dál rodila

Home Credit Arena Koncert k 100. výročí

Prvenství si med vysloužil díky originální

šikovné a chytré lidi, které nám závidí svět.

založení Československa. V průběhu

kombinaci medově sladké a jemně pálivé

večera vystoupí s pásmem „nezapomenu-

chuti. O ocenění se ucházelo více než sto

telných písniček, na které se zapomnělo“

výrobků od místních farmářů a výrobců.

Další názory zastupitelů si můžete přečíst

soubor divadla Semafor v čele s Jiřím

Soutěžilo se v devíti kategoriích a hodnocena

na liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zastupitelstvo

Suchým a Jitkou Molavcovou a se speciál-

byla zejména chuť, vůně a vzhled. Ocenění

ním hostem, zpěvákem populární skupiny

pro nejlepší výrobky si z rukou hejtmana

Chinaski, Michalem Malátným. Těšit se

Martina Půty a radního Jiřího Löffelmanna

můžete i na další skvělé hudebníky jako

výrobci převzali na Krajských dožínkách,

je Hana Zagorová s Boom!bandem Jiřího

které se konaly v sobotu 1. září v Bílém

Dvořáka a chybět nebude ani zástupce sloven-

Kostele nad Nisou. Seznam všech oceněných

ské scény, kapela No Name. Celým večerem

výrobků na www.vyrobek-roku-lk.cz.

Koncert k 100. výročí založení
Československa

provede Marcela Augustová. Předprodej
vstupenek je v síti Ticketpro.

→		 Milan Zástěra (vpravo) po převzetí ocenění za Nejlepší
výrobek roku Libereckého kraje z odvětví potravinářství –
zemědělství 2018. Foto: Jaroslav Appeltauer.

1 | Martin Prokeš, ředitel mezinárodního festivalu Lípa
Musica. Foto: Lukáš Pelech Atelier.
2 | Zahájení jednoho z mnoha koncertů festivalu.
Foto: Lukáš Pelech Atelier.
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Osobnost KRAJe

MARTIN PROKEŠ
Je zkušeným kulturním manažerem i klasickým

Je to jedna z věcí, která mě nesmírně těší

na kterou navázala paní Květa Vinklátová

pěvcem. Před sedmnácti lety se rozhodl zúročit

a naplňuje. Spolupráce s českolipskou ZUŠ

a které vděčím za myšlenku propojit festival

své zkušenosti z dosavadní dráhy výkonného

je výjimečná a má již svou tradici, kterou

s Koncertem pro Liberecký kraj. Cílem tohoto

umělce a založil vlastní festival. Dnes je Lípa

nám v dobrém závidí mnoho ostatních škol.

projektu je přivést do našeho kraje mimo-

Musica největší akcí svého druhu v Libereckém

I letošní rok bude ve znamení propojení vyni-

řádné umělecké osobnosti a ansámbly, které

kraji a své nezpochybnitelné místo má

kajících osobností z oblastí klasické hudby.

budou splňovat vysokou uměleckou úroveň

i na celorepublikové festivalové mapě.

Hudební kurzy povede Radek Baborák, který

a přispějí tak k obohacení kulturní nabídky

se společně se svými přáteli bude celý den

našeho kraje. Díky významné finanční

Lípě Musice je letos krásných sedmnáct

věnovat žákům školy, aby secvičili program,

podpoře se tak uskutečnily již dva ročníky,

let, naše republika slaví první století.

ve kterém se Radek představí jako hráč,

které představily špičku pěvecké interpretace,

S jakou dramaturgií přichází festival

dirigent i vynikající pedagog společně s nej-

basbarytonistu Adama Plachetku a mezzo-

v tomto významném roce?

lepšími z žáků ve společném projektu Má

sopranistku Magdalenu Koženou. Myslím,

Jsem nesmírně vděčný, že máme možnost

to smysl! Navíc v letošním roce dáme poprvé

že mohu prozradit, že se snažíme společně

prožít toto neuvěřitelné výročí a osla-

možnost i nedávné absolutní vítězce Lucii

vytvořit dlouhodobý kontext této spolupráci

vit ho i prostřednictvím krásné hudby.

Kovářové, která suverénně vévodila letošnímu

a že díky němu budeme mít v příštích letech

V letošním ročníku se skutečně někdy

ročníku soutěže Lípa Cantantes, již vypisu-

možnost vyslechnout další vynikající a nejen

latentně, někdy zcela prokazatelně hlásíme

jeme společně s ředitelem Markem Kučerou,

české interprety. Velice si této spolupráce

k symbolikám české státnosti, ať už je to

skvělým šéfem zmíněné školy, již pět let.

vážíme a vnímáme ji jako závazek naší další

uvedením Komenského Labyrintu světa

dlouholeté práce pro kulturu v našem kraji.

a ráje srdce skladatele Petra Ebena či

Festival letos hospodaří s doposud

zařazením českých klasik folku – Spirituálu

nejvyšším rozpočtem, partnerů má na sto

Jak se jako otec díváte na svoji sedmnácti-

kvintet. Dalším dotekem je potom čistě

třicet a zcela zásadní místo zabírá v tomto

letou mladou dceru – dámu, co vás na fes-

folklórní projekt s Varmužovou cimbálov-

portfoliu Liberecký kraj. Spolupráce byla

tivalu po letech nejvíce těší a naplňuje, co

kou zasazený do nejmladšího skanzenu

v loňském roce navíc rozšířena i o nový

naopak spíše vhání vrásky do tváře?

v Čechách, do Zubrnic. Předvrcholem

institut – Koncert pro Liberecký kraj…

Asi jako každý rodič, který se dívá, jak mu

oslav bude smetanovský recitál Jitky

Lípa Musica je v Libereckém kraji doma

děti neskutečně rychle rostou před očima.

Čechové v předvečer samotného svátku.

a prostřednictvím spolku Arbor, který jsme

S láskou a nadějí, že jim věnoval to, co budou

Oslavy 100. výročí republiky poté završíme

založili v roce 2000, usilujeme o rozvoj

do života potřebovat, tedy dobré vycho-

závěrečným koncertem našeho festivalu

duchovní kultury regionu. Hlavním, ale ne

vání, skromnost, pokoru, vzájemnou úctu

v Novém Boru, kde se poprvé v historii

jediným počinem spolku je pořádání našeho

a vnímání skutečných hodnot. Velice mě tedy

setká na pódiu Pavel Haas Quartet a vítěz

festivalu, v jehož rámci se v našem kraji

těší, že nám Lípa Musica dospívá v pomysl-

prestižní belgické soutěže královny Alžběty

za dobu jeho existence uskutečnilo více

nou dospělou Lípu, která ponese kulturnost

klavírista Lukáš Vondráček. Večer bude

jak 250 koncertů. Spolupráce s Libereckým

našeho města, kraje, země a bude nadále ctít

věnovaný dalšímu velikánovi české hudby

krajem je z tohoto hlediska dlouhodobá,

a pečovat o hodnoty, které nám zachovali naši

Antonínu Dvořákovi.

tradiční a zásadní. Zejména v období

předkové. Vrásky si nedělám, žiji přítomným

působení současného hejtmana pana Martina

okamžikem tady a teď. Mám rád svou práci

Ústřední dramaturgickou linií festivalu je

Půty dochází k docenění významu našich

a lidi, kteří společně se mnou budují tuto

česko-německý dialog. Nezapomínáte však

aktivit a kraj se stává dominantním podpo-

hodnotu. Moc jim všem děkuji, že jsou při

ani na malé posluchače a podporu mladých

rovatelem festivalu. Rád bych vzpomenul

tom se mnou.

talentů díky výjimečné spolupráci se ZUŠ

vynikající spolupráci s oběma radními pro

Česká Lípa. Co plánujete v letošním roce?

kulturu, ať už s paní Hanou Maierovou,

Autorka rozhovoru: Květa Šírová

1 | Zřícenina hradu Oybin – na rozvalinách klášterního
kostela jsou krásná klenutá okna, kterými je nádherný
výhled do okolní krajiny. Foto: Milan Drahoňovský.
2 | Projížďka úzkokolejným parním vlakem s konečnou
zastávkou Oybin je vyhledávaným turistickým cílem.
Foto: Milan Drahoňovský.
3 | Budova Centra textilního tisku v České Lípě se
nachází v sousedství bývalého Vodního hradu Lipý.
Foto: archiv města Česká Lípa.
4 | V centru se pořádá také mnoho kulturních akcí
a workshopů. Foto: archiv města Česká Lípa.
5 | Ukázka tisku na textil. Foto: archiv Lipý Česká Lípa p.o.
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Krajem

NETRADIČNÍ MÍSTA FESTIVALU
LÍPA MUSICA
Mezinárodní festival Lípa Musica se koná

se bude v pátek 12. října konat koncert Mária

nejen na místech Libereckého a Ústeckého

Bihári – zpěv, akordeon, klavír, který je uni-

kraje, ale zasahuje i do měst a míst soused-

kátním spojením romské hudby s klasickou,

ního Německa. Koncertuje se v divadlech,

folkovou i moderní elektronickou hudbou,

halách nebo kostelech. Koncerty se konají

popem a jazzem. Centrum textilního tisku

i na netradičních místech, kde byste je

vzniklo mezi lety 2009–2011 v sousedství

rozhodně nečekali. Jedním z takových míst

bývalého Vodního hradu Lipý v České Lípě.

je zřícenina hradu Oybin, kde byl letošní

Expozice popisují historii výroby a zpraco-

ročník festivalu zahájen čerstvým vítězem

vání textilu na Českolipsku, jehož tradice

Classic Prague Awards Clarinet Factory.

sahá až do středověku. Historická výstava

Zřícenina se nachází kousek od českých hra-

představuje dědictví kartounek. Najdete zde

nic na německé straně Žitavských hor. Hrad

zrestaurované vzorníky, které jsou doplněny

byl vystavěn kolem roku 1256 na pískovcové

o tiskařské formy i hotové výrobky. Pět

stolové hoře jako strážní stanoviště stezky

prohlídkových okruhů pak přibližuje aktuální

spojující Čechy s Lužicí. Patřil několika

techniky potiskování textilu, které si návštěv-

slavným šlechticům včetně Karla IV., který

níci mohou i vyzkoušet. Centrum textilního

ho rozšířil a nechal přebudovat na celestýn-

tisku v České Lípě je možné navštívit v obdo-

ský klášter. Pověst praví, že údajně potkal

bích: od 16. února do konce března ve středu

v chodbách hradu ducha a myslel si, že ho

až sobotu 10–16 hod., od dubna do září

vyžene právě přestavbou hradu na klášter

ve dnech úterý až sobota od 9 do 17 hodin

a přítomností mnichů. Oybin je možné

a v neděli od 13 do 17 hodin a v měsících říjen

navštívit v období duben–říjen od 9 do 18

až prosinec ve dnech středa až sobota od 10

hod. a v období listopad–březen od 10 do 16

do 16 hodin. Kromě exkurze do historie i sou-

hod. Z německé Žitavy vás k němu doveze

časnosti tisku na textil nabízí centrum také

úzkokolejný parní vlak.
Dalším netradičním místem, které hostí

množství kulturních akcí. Aktuální program
sledujte na www.lipy.cz.

mezinárodní hudební festival Lípa Musica,
je Centrum textilního tisku v České Lípě, kde

Text: Květa Šírová
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