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O hudbě a vlasech 
s Ivanem Hlasem 

a Vladimírem Mišíkem
O osudu a hledání štěstí v Vladimírem Poltikovičem

O cestování a rodině s Jiřím Márou

3 x exkluzivní rozhovor



v pondelí

Beh 
carodejnic

www.kckamenice.cz

Závod startujeme 
v 16.30 hodin pred 
Kulturním domem

Program:

fotbalové hrište, 
kde budou probíhat 

pálení carodejnice 
a doprovodný 
program. 
Špekácky pro 

30. 4.

Kulturní centrum 
a Komise pro sport a kulturu 

vás zve na



6  Světová premiéra „Muzikálu O Ptáku Oh-
niváku a Lišce Ryšce“ - ZUŠ Velké Popovice

7  „Open Air festival“ poprvé v Kamenici – 
ZUŠ Velké Popovice

8 Stránka pro děti s bludištěm a hledáním 
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9 Černé divadlo pro děti o záludnosti mo-
derních technologií „Vítejte v Isvětě“ 
– Divadlo Metro

14 Dvoukoncert rock'n'rollových legend 
Vladimír Mišík & ETC + Ivan Hlas trio

16 Rozhovor s Ivanem Hlasem a Vladimírem 
Mišíkem o hudbě, vlasech a hlasech

dy
10 Rozhovor s Viliamem Poltikovičem o živo-

tě, hledání a štěstí
18 Rozhovor s Jiřím Márou o cestování a rodi-

ně
19 Radikální řecké řešení – Promítej i ty „Zla-

tý úsvit“ 
19 Ekologické zamyšlení nad dopadem výro-

by počítačů – Promítej i ty „Zemřít pro de-
sign“ 

4 Flashback (ohlédnutí) za zimní sezónou 
2018

12 Seznam akcí 
20 Co nás čeká na podzim 2018

2 Běh čarodějnic
23  Chvilka s mažoretkami
24   Den rodiny 

Vážení milovníci a příznivci kultury, 

plesová sezóna je za námi. Jaro pomalu, ale jistě 
klepe na dveře. Chtěl bych vyjádřit svou radost 
nad úspěšně načatým rokem 2018. V kulturním 
domě proběhly dva povedené plesy, vernisáž fo-
tografi í z Nového Zélandu a několik představení 
pro děti, včetně představení Obnoveného ochot-
nického spolku Tyl, jehož členové s námi také 
prošli Masopustní obchůzku a zúčastnili se Ma-
sopustního veselí. Společně s ochotníky jsme 
také zrealizovali další se série vystoupení Impro-
(šou). Tentokrát proběhl souboj s ochotníky z di-
vadla Netopýr z Týnce nad Sázavou. Pravidelně 
se nám daří scházet se při promítání fi lmů z fes-
tivalu Jeden svět. Nad osudem jsme se společně 
zamysleli s uznávaným režisérem Viliamem Pol-
tikovičem a v neposlední řadě se podařilo usku-
tečnit koncert folkové legendy Františka Ned-
věda. V letošním roce se nám také podařila věc 
dosud nevídaná. Mluvím zde o zcela vyproda-
ném divadelním představením Vím, že víš, že 
vím se Simonou Stašovou a Michalem Dlouhým. 
S takovým zájmem o divadlo jsme se v kulturním 
domě ještě nesetkali a pevně věříme, že to neby-
la výjimka.

Abychom se nedívali jen zpátky, podívejme se 
kupředu. V nejbližší době nám Jiří Mára ukáže, že 
pokud se člověk pro něco rozhodne, je možné té-
měř cokoli. V jeho případě cestování se silně po-
stiženým synem po exotických krajích. Dravou 
energii do kulturního domu přinese přední česká 
travesti skupina Screamers a ZUŠ Velké Popovice 
představí nově nastudovaný muzikál, který bude-
te mít možnost zhlédnout jak v dubnu, tak i v květ-
nu v rámci celorepublikové akce ZUŠ Open Air. 

Tím se dostáváme k akcím typickým pro toto roč-
ní období. V dubnu se budeme moci provětrat na 
Pochodu krajinou barona Ringhoff era a zakončí-
me ho společně na fotbalovém hřišti při tradičním 
běhu čarodějnic. V květnu se můžeme těšit na ob-
líbené komiksové hrdiny, kteří nás navštíví na Dni 
rodiny. Budeme také pokračovat s dokumentární-
mi fi lmy v cyklu Promítej i ty. 

Zlatým hřebem jarní sezóny bude společný kon-
cert dvou předních českých muzikantů Vladimíra 
Mišíka & ETC a Ivana Hlase se svým triem vynikají-
cích muzikantů. 

Jan Růža 
vedoucí KC Kamenice

Editorial
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duben – červen 2018

Koncerty

Společenské akce

Komunitní akce

filmové projekce a besedy

Šikulka – sekce pro děti
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Podívejte se na akce, které jsme si opravdu užili… 

Zazpívali jsme si oblíbené táborákové kytarovky 
s František Nedvědem, synem Vojtou a kapelou Tie Break. 

Intenzivně jsme se připravili na taneční sezónu 
s Blankou Vášovou… 

… a hned protančili plesovou sezónu na 
Sportovním a Obecním plese. Bohatá 

tombola i doprovodný program překvapili 
nejednoho návštěvníka… 4

Zimní sezóna roku 2018 
je za námi. 
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Společenské akce

V rámci Impro(šou) proběhli další bitvy mezi lokálními ochotnickými divadelními spolky. Souboj mezi Divadlem 
Netopýr z Týnce a „domácím“ Ochotnickým spolkem tyl skončil překvapivě remízou. 

Masopust 
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Jak se připravoval pohádkový muzikál ZUŠ 
O Ptáku Ohniváku a Lišce Ryšce

K
romě draka se na di-
váky již těší nám zná-
mé postavy z kouzelné-
ho světa: Liška Ryška, 

Pták Ohnivák, Kůň Zlatohří-
vák, Tři princové, Zlatovlás-
ka a  celá řada dalších po-
hádkových bytostí. Nebude 
chybět magie, napětí, soubo-
je a nebude prioritou preciz-
nost a profesionalita, jako je 
tomu u komerčních projek-

tů, ale spíše radostné a tvůrčí 
vyžití pro všechny zúčastně-
né děti. Zároveň je však třeba 
správně odvyprávět příběh, 
takže všichni malí herci tvr-
dě trénují krásnou hlasitou 
a srozumitelnou mluvu, což 
jsou ctnosti umění rétorické-
ho, které je dnes na školách 
bohužel často zanedbáváno. 
Rovněž dramatická výcho-
va, dříve tak samozřejmá a 

automaticky spjatá se všemi 
slavnostmi roku, dnes znač-
ně upadá. To jsou také jed-
ny z cílů, které si toto škol-
ní představení klade – vrátit 
dětem do života divadlo, po 
kterém zcela přirozeně tou-
ží. Jejich zápal pro věc mlu-
ví za vše.

Hlavních rolí se ujali na-
příklad: Michaela Macour-
ková, Barbora Stukbauerová, 

Zkoušky nového českého 

muzikálu O Ptáku Ohniváku 

a Lišce Ryšce, který pro 

všechny nadšené a nadané 

děti a samozřejmě i pro 

místní a přespolní veřejnost 

připravuje ZUŠ Josefa Lady 

Velké Popovice, jsou již 

v plném proudu. Popovická 

Sokolovna byla v minulých 

týdnech svědkem rozhovorů 

vznešených králů, princezen 

a princů a rovněž řádění 

roztomilých zvířátek a plazích 

černých tanečníků – poslů 

zlého Draka Žrouta, který se 

v představení zjeví v celé své 

velikosti!
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ZUŠ OPEN 2018

Z
ákladní umělecká škola Josefa Lady Velké Popovice se v loň-
ském roce zúčastnila projektu ZUŠ OPEN pořádáním slav-
nostního koncertu na zámku Berchtold. V letošním roce se 
bude naše škola prezentovat autorským muzikálem, jehož 

světová premiéra proběhne v KC Kamenice 26. dubna a repríza 
je plánovaná právě na ZUŠ OPEN 24. května.

Na tom, aby se představení zdařilo, intenzivně pracuje re-
alizační tým pod vedením autora Petra Opavy a samozřejmě 
všichni malí herci a zpěváci z řad našich žáků.

V rámci ZUŠ OPEN neproběhne 24. května pouze toto před-
stavení. ZUŠ Josefa Lady pro Vás připravuje i odpolední pro-
gram, na kterém se představí všechny vyučované obory – hu-
dební, výtvarný, taneční i literárně dramatický. Program by 
měl začít ve 14:00 a v případě příznivého počasí bude probíhat 
před Kulturním centrem Kamenice. Pokud nám počasí přát ne-
bude, celý program bude probíhat uvnitř v sále formou prome-
nádního koncertu, který bude ukončen tak, aby se mohli pro-
tagonisté muzikálu připravit. Předpokládaný začátek bude 
mezi 18:00 a 19:00.

Věříme, že naše žáky podpoříte návštěvou programu a bu-
deme se těšit na shledanou při představení muzikálu, kterým 
ZUŠ Josefa Lady letošní ročník ZUŠ OPEN zakončí.

Vážení čtenáři, chci Vás tímto pozvat na naše vystoupení a všem 
našim žákům přeji, aby se jim dobře hrálo, tančilo a recitovalo a při-
nesli Vám v tento den alespoň trochu radosti. Návštěvníkům pře-
ji, aby si odnesli pěkný zážitek a vzpomínku na vystoupení našich 
žáků.  dvojstranu připravil: mgr. pavel špunda, zástupce ředitelky zuš josefa lady velké popovice

Nela Hodačová, Matěj Bezsta-
rosti, Oliver a Erik Pumerovi, 
Aneta Křížová, Karolína Rál-
ková, Pavel Špunda a další. 

Režie se ujal autor před-
stavení Petr Opava, muzikálo-
vý a operní zpěvák, hudební 
skladatel a instrumentalista, 
pedagog ZUŠ Velké Popovice. 
Uměleckou asistenci převza-
la Aneta Aberlová, dlouhole-
tá učitelka zpěvu na ZUŠ Vel-
ké Popovice. 

Jako company manager 
pomáhá s hladkým průbě-
hem zkoušek Katarína Be-
cherová a na realizaci cho-
reografií se podílí kromě 
autora rovněž další pedagož-
ky ZUŠ Velké Popovice paní 
Eva Kudláčková a Tereza Háj-
ková. Na představení pracu-
je samozřejmě celá řada dal-
ších učitelů, prakticky vzato 
téměř celý pedagogický sbor. 
Jejich práce se týká přede-
vším přípravy scény, rekvizit, 
projekcí a kostýmů a v nepo-
slední řadě nazkoušení hu-
debního materiálu, který 
bude z velké části interpreto-
ván živě. O jejich práci si po-
víme více příště, abychom 
toho dopředu neprozradili 
příliš, vždyť vše je teprve na 
začátku a celý soubor čeká 
velice náročná několikamě-
síční cesta napříč předsta-
vením až ke slavnostní pre-
miéře. 

Děkujeme všem malým 
hercům, jejich rodičům, uči-
telům a podporovatelům, že 
se statečně vydali na tuto ces-
tu a Vás milí čtenáři a možná 
i budoucí diváci prosíme drž-
te nám palce! 

Letos se podruhé koná projekt, iniciovaný v loňském 

roce vynikající světoznámou operní pěvkyní 

Magdalenou Koženou.
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A Milé děti, připravili jsme pro 

vás v našem časopise 

KULKA přílohu Šikulka. 

Protože víme, že jste 

všichni šikulky, máme tu 

pro vás bludiště, se kterým 

jsme se potrápili i my 

v redakci. 

Příloha Šikulka bude vycházet v každém čísle a tak vás děti chceme poprosit – ZKUSTE 
NAMALOVAT, JAK ŠIKULKA VYPADÁ. Z vašich obrázků v redakci potom vybereme jednoho 

maskota ŠIKULKY a jeho autora nebo autorku odměníme. Obrázky nám můžete přinést do 
Kulturního centra nebo poslat emailem na adresu na: 

kckamenice@kamenice.cz8
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ott em nového představení je citát Al-
berta Einsteina: „Obávám se dne, kdy 
vývoj technologie předčí Vzájemné lid-
ské vztahy. To potom svět bude mít ge-

neraci idiotů.”
Představení se zabývá vážně i nevážně sou-

časným životním stylem. Ukazuje, jak mo-
derní komunikační technologie řídí i lidské 
osudy. Délka představení je 70 minut a je čás-
tečně interaktivní, diváci tedy mají možnost 
účastnit se ho.

Děti mají možnost navštívit představení 
jediného černého divadla v Praze, které čás-
tečně prozradí svou unikátní techniku. Na 
konci každého představení na diváky čeká 
krátká ukázka, jak černé divadlo funguje a 
diváci se mohou na okamžik stát herci pří-
mo na jevišti. 

Černé divadlo pro děti: 

Na výletě v Isvětě

17. dubna od 9 a 10.30 hodin
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Letos máme opět příležitost navštívit humorné a zároveň poetické nastínění lidského života pomocí 

výtvarných prvků černého divadla, tance, pantomimy a hudby.
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Veden osudem k vnitřní svobodě

H
ana Poltikovičová o svém muži v knize 
„Není co ztratit“ (2014) nepřímo napsala: 
„Dnes po letech se už trochu rozmluvil, přesto 
jeho síla není ve slovech, ale v klidu a míru, kte-

rý vyzařuje.“ Viliam Poltikovič přijal naše pozvá-
ní, přijel do Kamenice promítnout svůj fi lm Fa-
tum a diskutovat s diváky. S vlídností a laskavostí 
odpovídal na téměř nekonečnou vlnu otázek. 

Kam se  právě chystáte, Viliame?
Točím film o tantře, hodně obecně řečeno, 
v tantře jde o práci s energií. Za pár dní odlétám 
do Himálaje, kde budeme natáčet buddhistické 
tantrické rituály v klášterech. Indickou tantru 
jsme v rámci možností již zachytili. 

Kde berete energii? Jak přistupujete k práci 
s energií? 
Beru ji v přítomném okamžiku. Nejrůznější-
mi možnostmi práce s energií jsem se zabýval 
před lety. 
Když si zacvičím, ať už jógu nebo jiné cvičení, tak 
energie se také zvýší, ale každodenní cvičení za-
tím neprovádím.

Žijeme v době neomezených možností. Pokud 
chci duchovně růst nebo se rozvíjet, můžu jít 
na různé semináře a kurzy a naučit se pracovat 
s technikami, které byly dříve přístupné pouze 
okruhu vyvolených. 
Semináře, kurzy, techniky můžou být dobré, ale 
podstatné je, co se nám z toho podaří aplikovat 
do života, ne jenom po nich chodit a sbírat zážit-
ky. Důležité je i vnímat, jak se svou energií zachá-
zíme, čemu prospívá a naopak. Člověk by měl zů-
stat pokorný, opatrný a respektovat sílu, kterou 
mu tyto energie dávají.  

Máte rád hřbitovy? 
Ne, že bych je vyhledával, ale když už tam jsem, 
mám rád ten klid. Jednou jsem byl na hřbitově 
na Vyšehradě. Tam jsou dva vchody. Bylo to už ve-
čer a byl jsem tam sám. Vnímal jsem silnou ener-
gii místa, ticho, pohroužil jsem se do sebe, dalo 
by se říci, že jsem meditoval. Když jsem chtěl ode-
jít, zjistil jsem, že obě brány jsou zamčené a zajiš-
těné řetězy. Neslyšel jsem nikoho, kdo by to mohl 
udělat, ani chrastění řetězů. Navíc by ten, kdo 
zamykal, musel projít kolem mě. Tak jsem tam 
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chvíli stál a přemýšlel, jestli je to nějaká výzva, 
že mám možná na hřbitově zůstat, ale nakonec 
jsem raději tu bránu přelezl a odešel. 

Když se bavíme o přítomném okamžiku, jak vy 
vnímáte rovnováhu mezi tím, nakolik vložit ži-
vot do rukou božích, do jisté míry riskovat ne-
chat se vést srdcem, oproti rozumné a logické 
cestě bdělé mysli? 
Kam jde pozornost, tam jde energie. Všichni se 
stále učíme, je to proces. Důležité je ujasnit si, co 
vlastně chci a co můžu pro to udělat, i když se to 
zdá třeba i nemožné. Když je pevné rozhodnu-
tí, překážky se rozplývají. Důležité je i rozlišová-
ní – co je smysluplné, třeba kdy riskování má vý-
znam a kdy ne. Já jsem přestal zbytečně riskovat, 
když mi bylo kolem třiceti let a jeli jsme s rodiči 
na Štědrý den do Tater. Lezl jsem sám, aniž bych 
to někomu řekl, na Gerlachovský štít. Bylo tep-
leji, sníh už tál, skály byly mokré a kluzké. Když 
jsem byl už výše ve stěně, najednou vše obklo-
pila neproniknutelná mlha, viděl jsem sotva na  
metr a já tam najednou zůstal uvězněný. Něja-
kou dobu jsem vyčkával, zda mlha nepoleví, ale 
žádná změna, jen pocit zimy. Ještě předtím jsem 
si všiml, že kousek napravo je sněhová lavina, na-
padlo mě, že po ní bych se mohl pomalu dostat 
dolů. Opatrně po vrstevnici jsem k ní dorazil, 
opatrně zvysoka do ní šlápl, ale ledabyle uváza-
ná botaska mi sjela z nohy a po lavině pak někam 
dolů. Napůl bosý jsem zdárně po lavině sestoupil 
až dolů a botaska na mě čekala. Rozhodl jsem se, 
že zbytečně už riskovat nebudu. 

Jaký podíl mají na vašem životním poslání vaši 
rodiče? Jak vás nasměrovali do života, jak na ně 
vzpomínáte? 
Tatínek mi šel příkladem svou pracovitostí, po-
řádkumilovností, přímostí, mamka zase obda-
rovávala nekonečnou láskyplností. Touhu po po-
znání jsem měl od malička a šel jsem si v tom 
spíš sám. Na základní škole jsem měl talent na 
matematiku, příklady jsem počítal zpaměti, vy-
mýšlel různé teorie. Začal jsem studovat jader-
nou fyziku, až jsem pochopil, že moje cesta tudy 
nevede. Přešel jsem na FAMU, bylo to osvobozu-
jící, ve srovnání se studiem fyziky. Jenom jsme 

se v podstatě dívali na fi lmy, točili je a diskuto-
vali o nich. Pokud se týče směřování k duchovní-
mu hledání, tak u nás to je spíš naopak, spíš jsem 
v tom ovlivnil rodiče, než oni mě. Maminka byla 
fotografka, tatínek voják, často jsme se stěhovali, 
průměrně každé tři roky. Rodiče nakonec zakot-
vili v Praze, kde tatínek svou kariéru završil jako 
generál. Přitom po gymnáziu se rozhodoval, jest-
li se stane farářem nebo vojákem. 

Farář nebo voják, to je docela neobvyklé život-
ní dilema. Takže cestování máte v genech po 
tatínkovi, fotografování po mamince. Vy sám 
jste navštívil a procestoval s kamerou většinu 
našeho světa. Je něco, v čem by se od nás mohl 
inspirovat východ? Je něco na západní fi lozo-
fi i a kultuře? 
Teď vzhlíží k našim materiálním výdobytkům, 
což moc inspirativní není. Z historického pohle-
du, ať už to byli kolonizátoři, misionáři, obchod-
níci atd., tak ten vliv nebyl nijak pozitivní, ve vět-
šině případů s sebou nesl devastaci, destrukci 
toho původního - vědění, kultury i náboženství. 
Často docházelo a ještě dochází k vykořenění, 
původní obyvatelé pak už nejsou doma ani ve 
své kultuře ani v té naší. 

S přihlédnutím k tomu, k čemu jste po toli-
ka rozhovorech, filmech, zajímavých osob-
nostech dospěl, jaký je váš recept na šťastný 
život?
Každý máme osobitou životní cestu, jiné zkouš-
ky. Aby si člověk život pořádně užil, měl by zů-
stat vnitřně svobodný, nebát se svůj život aktivně 
utvářet a měnit. A přitom všem být dobrý a laska-
vý k druhým lidem. 

Napadá mě, že bychom mohli zakončit náš 
rozhovor slovy Marka Aurelia, který v Hovorech 
k sobě napsal: „Vůbec upřímný a dobrý člověk 
musí být takový, že každý, jakmile k němu při-
stoupí, v tu chvíli to chtěj nechtěj vycítí... Kdo je 
dobrý a upřímný a dobře smýšlí, ten to má ve-
psáno v očích docela znatelně. [Hovory k sobě, 
XI 15, str. 143] 

Je povznášejí a osvobozující setkat se s takovým 
člověkem, byť i na chvíli.  Kateřina Čadrová
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DUBEN
9. dubna 
od 19.30 h
TV Upoutávka
Vystoupení travesti skupiny Screamers 
• Vstupné 350 / 300 Kč

11. dubna 
od 19.30 h
Japonsko
Setkání s cestovatelem Jiřím Márou
• Vstupné 80 Kč

13. - 15. dubna 
Bazar Klubu žen Kamenice

16. dubna
Exkurze do Průhonického parku 
s průvodcem 
Klub seniorů
Autobus zajištěn 
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17. dubna 
od 9 a 10.30 h
Na výletě v iSvětě
Dětská představení černého Divadla Metro
• Vstupné 80 Kč

21. dubna 
od 9.30
Pochod krajinou barona Ringhoff era
Start Mirošovice

22. dubna 
od 14.00 h
Chvilka s Mažoretkami
• Vstupné dobrovolné

24. dubna 19.30 h
Promítání fi lmu „Zlatý úsvit” 
v rámci projektu Promítej i ty ve 
spolupráci se skautským střediskem 
Kamenice
• Vstup zdarma

26. dubna 
od 17.30
O Ptáku Ohniváku a Lišce Ryšce
Pohádkový muzikál ZUŠ Velké Popovice

28.-29. dubna 
od 9 h
Judo cup
Soutěž v judu FO
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30. dubna 
od 16.30 h
Tradiční běh čarodějnic
Start u KD Kamenice

KVĚTEN
2. května
Toulky okolní krajinou Kamenice – táborák 
Klub seniorů

5. května
Ringhoff erovy trhy
• Vstup zdarma

20. května 
od 14 h
Den rodiny „Kouzlo komiksu“
• Vstupné zdarma

22. května 
od 19.30 h
Kamenické Impro(šou)
• Vstupné dobrovolné

23. května
Prohlídka Prahy s průvodcem
Zahrady pražského hradu. 
Klub seniorů 
 • Autobus zajištěn 13

24. května 
od 14 h
ZUŠ Open air festival
Představení vyučovaných oborů: hudební, 
výtvarný, taneční a literárně dramatický. 
Pohádkový muzikál O Ptáku Ohniváku a Lišce 
Ryšce
• Vstupné zdarma

29. května 
od 19.30 h
Promítání fi lmu „Zemřít pro design“ 
v rámci projektu Promítej i ty ve spolupráci se 
skautským střediskem Kamenice
• Vstupné zdarma

30. května 
od 19.30 h
Vladimír Mišík & ETC + Ivan Hlas trio
Koncert dvou z největších českých 
rock’n’rollových legend 
• Vstupné 400/350 Kč

ČERVEN
23. června
Kamenické obecní hry
• Vstupné zdarma

27. června
Klub seniorů
Prohlídka Prahy s průvodcem Malá strana. 
• Autobus zajištěn

Chystáte nebo pořádáte kulturní, 
společenskou nebo jinak zajímavou 
akci v Kamenici a chcete, aby se o ní 
vědělo? Informujte nás (emailem, na 
Facebooku, telefonicky nebo osobně) do 
příští uzávěrky. Uzávěrka a kontakty jsou 
uvedeny v tiráži. 
Tým KC Kamenice.



Vladimíre a Ivane, děkuje-
me, že jste si udělali čas na 
rozhovor do našeho časopi-
su. Už se všichni těšíme na 
váš koncert, který nás čeká 
koncem května v našem Kul-
turním domě. Kdybychom 
se ohlédli za vaším celoživot-
ním hudebním putováním a 
tvorbou, jak byste se v tomto 
kontextu představili člově-
ku, který vás vůbec nezná? 
Vladimír Mišík: „ Asi normálně. 
Jmenuji se Vladimír Mišík 
a rád vás poznávám.“ 

Ivan Hlas: „Pokud jde o to, co dě-
lám, asi bych si vzal kytaru a 
zahrál a zazpíval pár písniček, 
které mě napadly v běhu živo-
ta. Třeba by mu některá něco 
připomněla. Nebo taky ne, to 
by se vidělo.“

Kdybyste si mohli zahrát 
nebo zazpívat s kýmkoliv, 
s kým by to bylo?
Ivan Hlas: „Nikdy jsem to neměl 
takhle postavený. Spíš mě za-
jímalo, kdo by si chtěl zazpí-
vat se mnou. A někdy se to i po-

vedlo. Třeba s Vláďou v jednom 
z přídavků tohoto koncertu.“
Vladimír Mišík: „Tak to fakt ne-
vím. S Radimem Hladíkem 
a  s  ETC...  jsme hráli před 
Rolling Stones. Tak to by 
mohlo stačit.“

V co věříte? 
Ivan Hlas: „V harmonii. A to nejen 
v hudbě. Když někde panuje 
harmonie, je tam dobře.“
Vladimír Mišík: „Tak to je intimní 
otázka, snad, že pravda zvítězí 
nad lží a nenávistí.“

KO
NC

ER
T

Kdyby nebyla hudba, tak 

by lidi nebyli lidi. Sice 

bychom chvilku 

nadávali, ale ono by 

se na ní docela rychle 

zapomnělo. Prozradili 

Vladimír Mišík a Ivan 

Hlas ve speciálním 

dvourozhovoru před 

společným vystoupením 

v Kamenici.
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Vladimír Mišík & ETC 
a Ivan Hlas trio

Zpovídáme:



Jak vnímáte současný stav 
hudební produkce a průmy-
slu, popřípadě české kultu-
ry? Co máte na Češích rádi? 
Vladimír Mišík: „Nerad paušalizuji, 
jsou dobří čechové, ale i dost 
špatných. Co se týče muziky, 
je u nás zaplaťpánbůh pořád 
docela veselo.“
Ivan Hlas: „Nejsem tu od toho, 
abych hodnotil nějakou úro-
veň kultury. Můžu říct, co mi 
trochu chybí a to je origina-
lita, chuť nabídnout lidem 
něco nového, aby se všechno 
trochu pohnulo. Když si pus-
tím většinu rádií, připadá mi, 
že bude brzy nácvik na spar-
takiádu. Na některých Če-
ších se mi líbí, že jim to není 
jedno.“

Co pro vás znamenají vaše 
vlasy?
Ivan Hlas: „Svobodu. Vyrostl 
jsem v době, kdy to opravdu 
bylo znamení svobody. No, 
a  protože vlasy zaplať pán-
bůh pořád rostou, mám je 
trochu delší i ke stáru.“
Vladimír Mišík: „V podstatě nic zá-
sadního, ale jsem rád, že nej-
sem plešatý.“ 

V dokumentu „Nechte zpí-
vat Mišíka“ dostal Vladi-
mír Mišík dárkem planetu, 
s krásnou vinylovou dráhou 
(označenou 18456 – Mišík). 
Jaká by byla vaše planeta? 
Kde by fungoval vesmír po-
dle Mišíka a Hlase? Co by tam 
určitě neexistovalo? 
Ivan Hlas: „Planetka by to asi byla 
skromná, stačilo by pár kama-
rádů a kamarádek, nějaká ta 15

30. května, 19:30 - 21:00 hodin30. května, 19:30  21:00 hodin



Ivan Hlas je známý český písničkář a hudebník, který se pro-
slavil především písněmi k fi lmu Šakalí léta, za něž v roce 
1993 obdržel Českého lva za nejlepší hudbu.
V roce 1983 zakládá s Jiřím Horálkem a Vlastou Voralem sku-
pinu Nahlas. (Pavel Cingl, Jan Špička). Rok 1992 – hudba k fi l-
mu Šakalí léta a další album L.P. 93, bohatá koncertní čin-
nost kapely, o dva roky později ještě v této sestavě hudba k 
pohádce Jak si zasloužit princeznu. V roce 95 dojde k rozpuš-
tění Nahlasu a pod názvem nové kapely Ivan Hlas and His 
Boys vychází album Tanec při svíčkách, o dva roky pozdě-
ji pak album Den šťastného koně. V tentýž rok také projekt 
a CD Alias a spolu s Michalem Dvořákem hudba k fi lmu Bá-
ječná léta pod psa.
V roce 2000-2001 spolupráce s Ladislavem Smoljakem na di-
vadelní hře Fantom realistického divadla Zdeňka Nejedlého, 
Ivan Hlas jako muzikant a herec.
V  obsazení Hlas + Nejezchleba + Kovács, vzniká v roce 2008 
nové album Láska jako oliva. V roce 2010 Ivanova přichází li-
terární  premiéra v podobě knihy Za barevným sklem, o dva 
roky později kniha vydána na CD. V roce 2012 také divadel-
ní hra Bedřich Smetana – The Greatest Hits v Divadle ABC, 
Ivan jako spoluautor, muzikant a herec. V roce 2014 vychá-
zí CD Vítr ve vlasech, na kterém se kromě Ivanových letitých 
souputníků, Norbiho Kovácse a Olina Nejezchleby, podíleli 
i hosté – František Raba (kontrabas, basová kytara) a Jiří Ze-
lenka (bicí).

Ivan Hlas

zásadní potěšení, včetně prá-
ce, všechno jiný si člověk na-
jde sám. A aby z ní byl dob-
rý výhled kolem, to já mám 
moc rád. Dobré výhledy. A co 
by tam neexistovalo? Asi by 
tam nebylo co si závidět.“
Vladimír Mišík:  „Ve fi lmu jsem do-
stal jen gumový model pla-
netky od astronomů Tichých 
z observatoře Kleť, kteří pla-
netku objevili a pojmenova-
li ji mým jménem, z čehož 
jsem měl samozřejmě vel-
kou radost. Omlouvám se, 
ale co by bylo kdyby, v mém 
věku už tolik neřeším. Ale 
rád čtu sci-fi .“ 

Co vás dokáže překvapit?
Vladimír Mišík: „Tak dobře, co by 
mě fakt překvapilo, kdyby se 
v Čechách přestalo pít pivo 
a nadávat.“ 
Ivan Hlas: „Když se mi něco 
opravdu povede. Úplně váž-
ně, na to nejsem zvyklej. Tak 
když někdo řekne, tohle se 
ti fakt povedlo, jsem překva-
pen. Příjemně.“

Představte si, že by přesta-
la existovat hudba, co by se 
stalo…
Vladimír Mišík: „Zřejmě by se na-
dávalo, že přestala existo-
vat hudba a pak by se na ten 
úkaz zapomnělo.“
Ivan Hlas: „Kdyby nebyla hud-
ba, tak by lidi nebyli lidi, ale 
něco podivnýho. A asi by-
chom si nemohli takhle hez-
ky popovídat. A vlastně by-
chom se ani nemohli těšit 
na setkání s vámi, protože 
to bez hudby nejde. Ona je 
hrozně důležitá.“  Kateřina Čadrová
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Český rockový zpěvák, skladatel, textař, svými spoluhráči a přáteli už léta mírně ironicky, 
avšak  právem přezdívaný „Legenda“. Se svou první kapelou hrával po parcích Elvise a Sema-
for, na barrandovském truhlářském učilišti založil skupinu Uragán. Po krátké epizodě u Ko-
met spoluzakládal jednu z nejslavnějších českých kapel 60. let Matadors, v jejichž čele se za-
čal hudbou zabývat profesionálně.
V zimě 1968 s bývalým kolegou z Komet a Matadors, kytaristou Radimem Hladíkem, založil 
Blue Eff ect. S ním se Mišík prezentoval na první dlouhohrající desce Meditace. Po jejím vy-
dání byl ze souboru vyhozen, vzápětí jej bubeník Jaroslav ́ Erno´ Šedivý pozval do další slav-
né kapely tehdejší doby, Flamenga. S ním natočil Vladimír Mišík dodnes nesmrtelné album 
Kuře v hodinkách na texty Josefa Kainara. Ke konci první poloviny sedmdesátých let založil 
skupinu ETC…, se kterou – přes mnohé personální změny a dvouletý zákaz činnosti v 80. le-
tech – koncertuje dodnes.
V letech 1976 – 2004 vydal Vladimír Mišík s ETC… deset řadových alb, několik dalších kom-
pilací a podílel se na několika vedlejších projektech. Mnohé Mišíkovy písně, často na texty 
známých českých básníků (Václav Hrabě, Josef Kainar, Jiří Dědeček ad.), doslova zlidověly a 
jsou ozdobami „kytarových večírků“ několika generací.
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Vladimír Mišík
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Pane Mára, jsme moc rádi, že 
jste přijeli s manželkou popr-
vé z takové dálky sem k nám, 
do kamenického kulturního 
domu. Mohl byste našim čte-
nářům přiblížit, jak vznikl váš 
„cestovatelský projekt“?
Začátek byl docela složitý. Nej-
prve jsem dal výpověď ve svém 
bývalém zaměstnání a vydal 
se na tři měsíce na Nový Zé-
land studovat angličtinu. Měl 
jsem tak mimořádné zážitky, 
že jsem o svém pobytu v no-
vozélandské rodině a cestování 
po nádherné zemi vydal knihu. 
Tento bláznivý nápad změnil 
život celé naší rodiny.

Jakým způsobem? 
Cestování se stalo smyslem ži-
vota pro našeho syna. Jirka byl 
hlavní osobou a šéfem. Byl to 
on, kdo do nejmenších podrob-
ností  připravoval naše expedi-
ce a dělal to skvěle. Cesty jsme 
fi nancovali díky rodině, kama-
rádům a příznivcům po celé 
republice. Ti všichni si v men-
ším či větším počtu kupovali 
naše knihy a dokumentární fi l-
my. Vydělané peníze jsme pak 
jeli utratit na novou výpravu 
do světa.

Museli jste překonat hod-
ně překážek a předsudků, 
mohl byste nám říci, kde be-
rete sílu a inspiraci v těžkých 
chvílích?

Motorem jsou pro nás právě 
všichni naši příznivci, dostali 
jsme obrovské množství nadše-
ných dopisů či mailů. Lidé nám 
psali, jak hltají zážitky v kni-
hách, jak je náš příběh inspiru-
je pro vlastní život.

Příběh vašeho syna je hod-
ně inspirativní, my v Kame-
nici už bohužel nebudeme 
mít šanci Jirku poznat, může-
te nám o něm něco povědět?
Moc rád a nejraději osobně na 
naší besedě u vás. Náš syn byl 
výjimečný člověk, který doká-
zal přes obrovský zdravotní 
hendikep velké věci. Poslední 
tři roky svého života nedoká-
zal pohnout žádným svalem na 
svém těle, dýchal za něj dýcha-
cí přístroj a lékaři nám dopo-
ručovali, aby byl jen doma. My 
jsme procestovali poté, co Jir-

ka dostal dýchací přístroj, ješ-
tě 15 zemí, plavili se na lodi ve 
Francii, smáli jsme se a radova-
li z každého krásného zážitku. 
Náš život díky přístupu syna 
byl zajímavý a veselý a je tako-
vý i dnes, chceme pokračovat 
ve stejném duchu.

Co rádi děláte, jak odpočíváte, 
když jste zpátky z cest doma?
Moc nás baví sport ve všech po-
dobách, třeba jízda na kole, tu-
ristika a všechny možné dru-
hy přátelského zápolení. Loni v 
létě jsme pořádali pro kamará-
dy skotské hry, jak jsme je osob-
ně zažili ve Skotsku. Bylo to pa-
rádní, tak letos určitě zase něco 
podobného vymyslíme.

Děkujeme za rozhovor a pře-
jeme vám, ať Jirkův příběh in-
spiruje i nadále. Kateřina Čadrová

BE
SE

DA

Márovi jsou rodina z Přerova, kteřá svým aktivním a tvůrčím přístupem k tomu, jak se vypořádat 

s postižením svého syna, změnila život nejenom jemu. Ve středu 11. dubna přijede Jiří Mára, bohužel už 

bez svého syna, se svou cestovatelskou přednáškou o Japonsku do Kamenice. 
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Přes hranice vlastních hranic 
– rozhovor s cestovatelem Jiřím Márou

11. DUBNA OD 19.30 hod.
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Snímek metodicky rozkrývá problém globál-
ních rozměrů. A ukazuje, jak je dále stupňo-
ván nelidskými podmínkami v čínských výrob-
nách, technikami „likvidace“ starých přístrojů 
či praktikami, jimiž fi rmy dál nutí zákazníky 
kupovat nové modely. Na druhou stranu, ve 
světě se najdou i kutilové razící šetrné cesty, jak 
s elektronikou zacházet, aby pro nás neměla fa-
tální následky. 

Výroba notebooků, mobilů a elektroniky vů-
bec je toxická. Zaměstnanci kvůli agresivním 
chemikáliím umírají na nové druhy rakovi-

ny, mají postižené děti. Výrobci to vědí. Maří 
soudní procesy a tutlají informace už 30 let. Je-
dovaté látky nelze zlikvidovat. Rozežírají ná-
drže, pronikají do vzduchu, cestují po planetě 
– a škodí všem.  

Režisérka  Angélique Kou-
rounis se ve svém filmu vě-
nuje vzestupu řeckého poi-
tického uskupení Zlatý úsvit, 
které se netají svým neona-
cistickým směřováním. Reži-
sérka přiznává, že její rodin-
né zázemí i vlastní levicové 
politické přesvědčení ji sta-
ví vůči Zlatému úsvitu od 
příkré opozice. Kriticky do-

kumentuje jeho metody, kte-
ré sahají od populistického 
rozdávání jídla nezaměstna-
ným Řekům až k brutálnímu 
šikanování cizinců, a dokon-
ce vraždě. Je svědkem časté 
vstřícnosti vůči Zlatému úsvi-
tu ze strany policie či církve. 
I díky výpovědím „slušných“ 
sympatizantů Zlatého úsvi-
tu vyvstává zřetelná paralela 
s nástupem nacistů v mezi-
válečném Německu a s úspě-
chy podobných hnutí jinde 
ve světě.  

O projektu: Promítej i ty!je platforma, díky které můžete zdarma a legálně promítat kvalitní 
dokumentání filmy – a to buď sami pro sebe, nebo širšímu publiku. Za projektem stojí 
festival Jeden svět, který vyjedná a zaplatí licence majitelům fi lmových práv. 

Zemřít pro design

Zlatý úsvit

29. května, od 19.30 hod.

24. dubna, od 19.30 hod.
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Na co se můžete těšit,
až se vrátíte z letních dovolených? 

divadlo

Ve čtvrtek 4. října od 19.30 odehrají 
celý Titanik v mnoha rolích Filip 
Blažek a Miroslav Vladyka v novém 
vynikajícím představení Divadla 
Kalich. 

Další ročník ochotnického divadlení, kde se nám 
představí to nejlepší z lokální ochotnické divadelní 

scény nás čeká o víkendu 9. - 10. listopadu 
a 16. - 17. listopadu. 

V pondělí 10. prosince od 19.30 Divadlo Artur zahraje 
úspěšnou komedii Mirka Oupice, která vyprodává sály 
po celé České republice „Hledám milence, zn. spěchá“. 
Těšit se můžete na Mirka Šimůnka, Evu Decastelo, Bořka 
Slezáčka a další. 
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OLYMPIC TOUR 2018 

JEDEN SVĚT – PROMÍTEJ I TY

Vyzvedávání vstupenek

Vážení a milí návštěvníci našich kulturních akcí. 
Prosím, přečtěte si tuto výzvu, kterou vás žádá-
me o to, abyste si VYZVEDÁVALI LÍSTKY NA NAŠE 
POŘADY VČAS. 
Standardně vstupenky REZERVUJEME PO DOBU 
14 DNÍ. Máte možnost vstupenky vyzvednout 
v naší kanceláři od pondělí do čtvrtka. Od 8 do 
12 a od 13 do 16 hodin. Vstupenky lze zakoupit 
také době konání pořadů a po předchozí domlu-
vě i v knihovně, která má vždy ve čtvrtek prodlou-
ženou otevírací dobu do 18.00 hod.  
V případě, že se z jakéhokoli důvodu nemůžete 
osobně dostavit do Kulturního centra si vstupen-
ky vyzvednout, poskytujeme také službu online 
nákupu vstupenek. Vstupenky lze rezervovat i za-
koupit na stránce www.webticket.cz.
A pokud víte, že se akce nemůžete zúčastnit, tak 
prosíme, abyste včas svou REZERVACI ZRUŠILI. 
Bohužel se nám v poslední době opakovaně stalo, 
že zamluvené lístky nebyly vyzvednuty. 
Může se tak stát, že se vstupenky nedostanou 
na diváky, kteří by o představení měli skuteč-
ně zájem. To byl také jeden z důvodů, proč jsme 
se rozhodli důsledně dodržovat dobu rezerva-
ce vstupenek.
 
Děkujeme za pochopení
Tým kulturního centra Kamenice

V úterý 13. listopadu od 19.30 nás čeká 
rockový nářez skupiny Olympic, která přijede 

v rámci Olympic tour 2018.

Oblíbené dokumenty z festivalu Jeden svět v rámci 
projektu Promítej i ty budeme promítat i na podzim. V září 
to bude seniorům věnovaný „Život po 100“, v říjnu 
ekologicky laděný snímek „Krev v mobilech“, v listopadu 
fi lmový příběh originální kapely s mentálním hendikepem 
„Punkový syndrom“ a rok 2018 zakončíme v prosinci 
snímkem o alarmujícím nedostatku vody „H2Omx“..

koncert

kino

komuniktní akce

Z komunitních akcí začínáme 22. září Podzimními 
slavnostmi ve velkolepém stylu první republiky a oslav 

100 let.  První adventní neděli 2. prosince se před svátky 
sejdeme na Adventní trhy. 
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Kulturní zpravodaj
(Registrováno pod číslem MK ČR E 23020)
Počet výtisků: 2 000 ks Vychází: 5 x ročně
Distribuce: Kulturní centrum Kamenice 
a Česká pošta, s. p. 
Šéfredaktorka: Mgr. Kateřina Čadrová
Vydává: Kulturní centrum Kamenice 
Adresa redakce:  Ringhoff erovo náměstí 434, 
251 68 Kamenice 
Email: kckamenice@kamenice.cz 
Telefon: +420 323 672 643, +420 731 045 466
Tisk: TRIA Olbramovice Sazba: Libor Novák
Foto na titulce: Archiv V. Mišík a I. Hlas

Nevyžádané rukopisy a další podklady se ne-
vracejí. Uveřejněné příspěvky nemusí vyja-
dřovat stanovisko vydavatele. Redakce si vy-
hrazuje právo rukopisy přizpůsobit tisku. Za 
obsah, stylizaci i gramatiku odpovídá autor 
příspěvku. Na příspěvky dodané po uzávěrce 
nebude brán zřetel. 
Příští uzávěrka bude 5. prosince 2017
www.facebook.com/kckamenice

Nabízíme vám možnost inzerovat v na-
šem kulturním zpravodaji, který distribu-
ujeme do bezmála dvou tisíc domácností 
v obci Kamenice a Kostelci u Křížků.

Ceny a rozměry inzerátů (bez DPH)
•celá strana: 2 000 Kč 
na zrcadlo sazby: 122x189 mm, 
na spad: 145x210 mm + 5 mm
•polovina: 1 100 Kč 
na zrcadlo sazby: 122x94 mm, 
na spad: 145x105 mm + 5 mm
•čtvrtina na výšku: 580 Kč 
na zrcadlo sazby: 58x95 mm, 
na spad: 70x105 mm + 5 mm
•osmina: 300 Kč 
na zrcadlo sazby: 58x45 mm

  Kulturní centrum Kamenice

Ringhoff erovo nám. 434
251 68 Kamenice
Telefon:   323 672 643, 731 045 466
e-mail: kckamenice@kamenice.cz
web: www.kckamenice.cz
IČO: 66003636
Číslo účtu: 0420577359/0800
Otevírací doba:
po – čt: 8.00 – 12.00  13.00 – 16.00
 
NABÍZÍME VÁM:
Divadelní představení 
Klubové pořady 
Zábavné pořady 
Taneční zábavy 
Plesy 
Přednášky 
Pořady pro děti a mládež 
Taneční kurzy 
Výstavy 
Soutěže a přehlídky
Knihovna – půjčovna 
Koncerty 

PRONÁJEM:
Nabízíme prostory KD ke krátkodobému 
pronájmu (např. předváděcí, prodejní 
akce, sportovní, soukromé...).
Informace, předprodej, rezervace na tel.:  
323 672 643
Dle Vašich požadavků připravíme a zajistí-
me kulturní pořad či akci k různým příleži-
tostem.

  Knihovna

Ringhoff erovo nám. 434
251 68 Kamenice
Telefon: 323 671 048
e-mail: knihovna.kamenice@tiscali.cz
Otevírací doba:
Po: 8.00 – 12.00, 13.00- 16.00
Út: 13.00 – 16.00
Čt: 8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00

Pro inzerenty



DNE 22. 4. 2018

22. 4. 2018 

od 14 do 16 hod.

────

v Kulturním domě 

v Kamenici

────

Přehlídka všech 

sestav

────

12 choreografi í

4 druhy náčiní

Chvilka s mažoretkami z Kamenice
ve spolupráci s Kulturním centrem Kamenice

Srdečně vás zveme na pásmo pořádané mažoretkami z Kamenice. 
A na co se můžete těšit? 

Předvedeme vám všechny naše choreografi e pro rok 2018. Máme cel-
kem dvanáct choreografi í a čtyři druhy náčiní. Celou akcí bude pro-
vázet moderátor, který vám poví pár zajímavostí ze soutěží, o hol-
kách, o mažoretkovém sportu a dalším náčiní, se kterým teprve 
začínáme. 

Akce je otevřená veřejnosti a vstupné dobrovolné. Vybrané fi nan-
ce použijeme na náklady spojené na reprezentaci obce Kamenice. 
Těšíme se na vás a přejeme hezkou podívanou
Vaše Mažoretky Kamenice



Kulturni centrum 
a Komise pro sport a kulturu vas zve na

www.kckamenice.cz


