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KULTURA
Vánoční hudbou Bílá pobaví
Varnsdorf, Most nebo Teplice
Název Bílé Vánoce
Lucie Bílé II. má album
o třinácti novinkách,
které vyjde 27. října.
Města severu Čech se
těší na vánoční písně,
turné vrcholí 23. prosince v Teplicích.

pro Lucii písničkářka Radůza, včetně společného
duetu „Marie a svatá Anna“,
kde je také autorkou hudby.
„Petr Malásek mne oslovil, jestli nezkusím přetextovat jednu či dvě písničky.
Ale práce mě zaujala tak, že
jsem během týdne převedla
do češtiny všechny, které
neměly český text. Byla to
obrovská škola, je to jiné
než psát text původní. Musela jsem vycházet z obsahu
původního textu, dodržovat
rytmickou stavbu veršů. Byl
to zábavný, místy obtížný
scrabble. Bavila jsem se...“
Duet Zvon volá nás (text
Jan Macků) s Lucií zpívá
autor Jan Toužimský z metalové skupiny Arakain. U ní
Bílá často hostuje.

RADEK STRNAD

Severní Čechy – Překvapivé
autorské i pěvecké spojení
Lucie Bílé a písničkářky Radůzy nabídne nové zasněžené Luciino album. Dámy
tu mají duet, Radůza pro
Slavici otextovala devět písní. Sedm let uběhlo od doby,
kdy Bílá vydala první multi
platinové vánoční CD Bílé
Vánoce Lucie Bílé (2010).
„Už tehdy jsem věděla,
že není poslední. A je tu čas
pro druhé album sváteční…
S Petrem Maláskem jsme
nahráli 13 krásných písní.
Těším se, až se rozletí do
světa…“ přiznává Bílá.
ŘEKNĚTE DĚTEM
Hudební dramaturg Malásek
je tu i jako muzikant a autor

šansonové písně Řekněte
dětem, která CD uzavírá.
„K Vánocům patří emoce
od rozesmáté radosti přes
starosti s přípravami, bilancování i smutek, vzpomínky
na blízké, kteří s námi nemohou být,“ říká hudebník.
ČAS PRO SILNÉ EMOCE
To vše jsme chtěli zachytit
na albu Bílé Vánoce Lucie
Bílé II. První CD bylo více v
duchu prověřených vánoč-

ních písní, nyní jsme se
snažili proniknout životu
více „na zoubek” a vystihnout barevnost nálad, které
s sebou svátky nesou. Texty
písničkářky Radůzy a textaře Václava Kopty nám byly
pomocníky. Nic z toho by
nefungovalo, nebýt fantastického výkonu Lucie. Zas
prokázala, že v emocích a
hlasové magii jen stěží najde konkurenci,“ ví Malásek.
Devět textů alba psala

TAKÉ SEVER SI UŽIJE
Téměř celý prosinec bude
Lucie na šňůře se skupinou
Petra Maláska po ČR a SR s
programem Bílé Vánoce II.
Pobaví tradiční koncert v
Hudebním divadle Karlín 13.
prosince, už 28. 11. rozteskní
Varnsdorf, 17. 12. potěší svůj
domov Otvovice. A 19. 12.
navštíví Most, vánoční turné
končí 23. 12. v Teplicích.

Na literární lukulské hody zve knižní čtvrtek
Akce Velký knižní čtvrtek
nebude žádná maličkost.
Knihkupectví příští týden
nafasují slušnou porci knih.
Severní Čechy – Velký
knižní čtvrtek 19. října nese
na pulty 16 novinek. Pobaví
žánrově pestrá kolekce knih.
A na co se můžeme těšit?
Akce láká na knihu Gavina Extence Potíže s empatií. Její hrdina zjistí, že má
nevyléčitelný nádor na
mozku a chce změnit život.
Michal Viewegh povzbudí
knihou Nové pohádky pro
unavené rodiče, navazující

na Krátké pohádky pro
unavené rodiče (2007). Za
tu dobu už je Sáře 14, Báře
kritických 12. Novinku Povídky na tělo má Martina
Formanová. Po pár románech a autobiograficky laděných prózách psala kratší
povídky, které spojuje společné téma – partnerské a
intimní vztahy v nejrozmanitějších podobách.
Podruhé tentokrát do literatury vstupuje známá
filmová režisérka Andrea
Sedláčková, a to s románem
ze společnosti Každý něco

Kryštofovy nebetyčné
maléry jsou středobodem
stejnojmenné knížky Markéty Zahradníkové. Anděl
Kryštof je strážce učedník 2.
třídy. Jednou z něj vyroste
anděl strážný – jenže kdy?
Martin Sodomka po
vzrušujících výpravách do
světa aut a motorek má výpravnou publikaci Jak postavit železnici: Pohádkou ze
století páry zve zvídavé děti.
Velký knižní čtvrtek 19.
října potěší i milovníky nahlédnutí do životů populárních osobností. Pavel Kosa-

tají. Příběh z prostředí filmových herců je poutavé a
napínavé čtení. Ptá se: V jaké společnosti žijeme? Jozef
Karika v knize Trhlina podle
ústního vyprávění sepsal
děsivý příběh nevysvětlitelného mizení lidí v pohoří
Tríbeč a poodhaluje jednu z
největších záhad Slovenska.
Na děti a náctileté „myslí“
kniha Kdo zabil Snížka? Petry Soukupové. Do vyšetřování záhadné smrti svého
psa se pustí Martina s kamarády a jejich pátrání přinese nečekaná odhalení.

Bertík pomáhá dětem až do 24. října.
Rozhodují hlasy zákazníků
projektů na pomoc dětem až
do úterý 24. října.
„Těší nás, že máme dobrou
zprávu pro ty, kteří ještě nestihli hlasovat pro svůj oblíbený
projekt z blízkého okolí. Je
skvělé, že Bertíci budou díky zákazníkům pomáhat ještě déle,“
říká Petra Režná z Nadačního
fondu Albert.
Letos je možné hlasovat
ve všech hypermarketech

Nezapomeňte si u pokladny
v Albertu vyzvednout Bertíka
za nákup nad 200 korun.

hoRoSKoP

Beran
21. 3. – 20. 4.
Může se vás dnes zmocnit
určitý vnitřní neklid nebo
frustrace. Pokud se to stane, najděte
si nějakou drobnější práci, na kterou
se musíte soustředit.
906 70 60 70

Váhy
23. 9. – 23. 10.
vaše ego a netrpělivost o sobě
dnes dají zase pořádně vědět.
Je to váš celoživotní boj, který je třeba
svádět zejména tehdy, kdy se to nejméně hodí.
906 70 60 70

Býk
21. 4. – 21. 5.
dnes vám vaše zvědavost
může přinést nejednu pernou
chvilku. Záleží na tom, co bude v centru vaší pozornosti a čemu se budete
snažit přijít na kloub.
906 70 60 70

ZKUŠENÁ
VĚŠTKYNĚ!

Blíženci 22. 5. – 21. 6.
Pokud se vám jakýkoliv moment zdá jako vyhrocený, ustupte. nebude to útěk, jen se tím vyhnete
porovnávání sil, které by se změnilo v pořádné hromobití.
906 70 60 70

Odpovím na vše!
Jsem diskrétní!

Rak
22. 6. – 22. 7.
dnešní den vám umožní vidět věci v širších souvislostech, než jak se vám to daří obvykle.
Jste velmi pozorní i vůči detailům, které jindy přehlížíte.
906 70 60 70

Paní Debora

Zavolej mi na
906 70 60 70
nebo napiš
SMS ve tvaru
38UZR a svoji
otázku na číslo
904 30 55

Lev
23. 7. – 22. 8.
Měli byste strávit sobotu i víkend se svými nejbližšími,
hlavně se svými dětmi. neuvěřitelně
si odpočinete a dobijete baterie. A to
za to přece stojí!
906 70 60 70

Štír
24. 10. – 22. 11.
Budete se zabývat rodinnými
záležitostmi. nejspíš se do věci
bude plést kde kdo z nejširšího příbuzenstva. A jejich názory budou někdy
nepochopitelné.
906 70 60 70

OSU DOVÉ

Střelec 23. 11. – 21. 12.
Zaznamenáváte vyšší citlivost
na změny atmosféry ve svém
okolí. Především neomylně vycítíte
jakékoliv intriky a snahy o zvýhodnění na cizí úkor.
906 70 60 70

SyEsZe Nh oÁdMo cEk áNt Í
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Kozoroh 22. 12. – 20. 1.
I když se něco nezdaří podle
vašich představ a otřese to vaším přesvědčením, není důvod, abyste ztráceli naději. věci se vždy nemusí
podařit napoprvé.
906 70 60 70

Posílejte SMS ve
tvaru 76FXE a své
datum narození
Ptej
kare te se
na 904 30 46
t!

Vodnář
21. 1. – 20. 2.
Potřebujete načerpat ztracené síly, které vám začínají
hodně scházet. ničím se nerozčilujte,
myslete jenom na příjemné věci. Starosti hoďte za hlavu.
906 70 60 70

Panna
23. 8. – 22. 9.
v tomto období se zaměřujete na to, abyste dosáhli vysněných cílů. dostat se co nejvýše chcete nejen v práci, ale ve všem, do čeho
vkládáte energii.
906 70 60 70

Ryby
21. 2. – 20. 3.
Činy člověka ovlivňují životy
druhých. donutí vás to k zamyšlení, co udělat lépe. Třeba se to
nepodaří hned, ale důležité je, že víte,
co je špatně.
906 70 60 70
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tík ve Sběrné knize přináší
ucelený pohled na dílo a život režisérky Třeštíkové od
jejího dětství do dnes.
S Davidem Kollerem, bubeníkem, zpěvákem, autorem hudby i lídrem skupiny
Lucie, neúnavným bojovníkem proti komunistům a
zkorumpovaným politikům

rozmlouval básník Milan
Ohnisko v knize Who The
Fuck Is David Koller?
V nabídce ovšem nechybí
ani Africká zima – „deník“
českého chirurga Tomáše
Šebka, pravidelného účastníka misí Lékařů bez hranic.
Popisuje své poslední působiště v Jižním Súdánu. (dts)

INZERCE

Na horách končí letní sezóna
Zatímco v některých
horských střediscích už se
lanovky zastavily, v Harrachově bude lanovka na Čertovu horu v provozu ještě
až do neděle 29.října. Právě
poslední říjnový víkend
je mezi turisty oblíbený
a řada z nich využije volné
sváteční dny na poslední
výlety na horské hřebeny,
než je pokryje sníh. Provozovatelé středisek už se
pomalu připravují na zimní
sezónu. V létě probíhala
údržba všech zařízení, která
si během zimních měsíců
neodpočinou a udržují svahy

i supermarketech Albert.
„Bertíci tak ještě více propojují
místní zákazníky a dobročinné
projekty z jejich blízkého okolí,“
doplňuje Petra Režná.
NIKDO NEZŮSTANE PORAŽENÝ
Za každý nákup nad 200 korun
v obchodech Albert zákazníci
obdrží u pokladny jeden žeton
– Bertík. Ten pak stačí vhodit
do hlasovacího boxu jednomu ze
dvou místních projektů.
Po ukončení hlasování zákazníků bude v každém regionu
známý vítězný projekt, který
získá částku 55 tisíc korun, druhý obdrží 35 tisíc korun. „Nikdo
tak nezůstane poražený,“ ujišťuje na závěr Petra Režná. Nadační
fond Albert rozdělí na základě
hlasů zákazníků téměř 4 miliony korun. /pi/

www.astrohled.cz

d e n n í

i lyžařské stopy v maximálně možném ideálním
stavu pro nadšence zimních sportů a také opravy
na zasněžovacích rozvodech,
kterými je kopec nad harrachovským údolím protkán.
Poté co se zastaví lanová
dráha, přijdou na řadu revize
jednotlivých sedaček, lan
i všech pohonných systému,
aby se eliminovaly veškeré
možné technické poruchy
či ohrožení bezpečnosti
přepravovaných v dalším období. A pak už budou všichni
v horách netrpělivě očekávat
první sněhové vločky a nebo

aspoň teploty kolem bodu
mrazu, které umožní spuštění zasněžování. Taky už se
nemůžete dočkat až vyrazíte
na lyže nebo snowboard?
Těšíme se na Vás,
Váš Skiareál Harrachov☺

dbi_1016395-02

Nakupující v obchodech
Albert po celém Česku rozhodují o desítkách regionálních
projektů na podporu dětí ze
sociálně znevýhodněného
prostředí. Nadační fond Albert
prodloužil hlasování v oblíbené
charitativní akci až do 24. října.
Hlavní roli hrají opět známé žetony – Bertíky, které zákazníci
získají za nákup na 200 korun.
Nadační fond Albert letos
podpoří 80 lokálních projektů zaměřených na vzdělávání
a rozvoj dětí především z dětských domovů. Celkově rozdělí
částku 3,7 milionu korun, a to
na základě hlasování zákazníků ve více než 300 obchodech
Albert. Nakupující po celém
Česku mohou díky prodloužení
dobročinné kampaně vybírat
jeden ze dvou regionálních

v á š
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Předplaťte si Deník
a získejte
j dárek

