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Vážení milovníci a příznivci kultury, 

právě otevíráte první číslo Kultury v Kameni-
ci v  roce 2018. Možná, když si ji prolistujete, všim-
nete si, že se trochu změnila. Kulku, jak ji znáte, 
jsme nově doplnili o rubriku Bylo nebylo, ve kte-
ré bychom chtěli nahlédnout do zajímavostí z ka-
menické historie, ale trochu jinak, než jste zvyk-
lí. Příběhy z „Bylo, nebylo...“ totiž mohou, ale také 
nemusí být pravda, možná se staly, možná se pou-
ze vyprávějí... Nově jsme také přidali ochutnávku 
toho, co vás bude čekat v následujících měsících a 
ohlédnutí za uplynulou sezónou.  

Celý náš tým Kulturního centra se snaží nabíd-
nout vám všechny možné podoby kultury, hud-
bu, divadlo, vzdělávací dokumenty, komunitními 
akce a spoustu dalších událostí. 

Nemohli jsme si nevšimnout, že zájem a pod-
pora Vás jako komunity se zvyšuje. Jsme skuteč-
ně vděční, když vidíme, jak lidé z Kamenice stojí za 
kulturním domem a podporují svou přítomností 
akce, které jsme pro Vás vytvořili. 

To, co teď napíšu, bude možná znít trochu trou-
fale. Kulturní dům, stejně jako všechno ostatní, má 
svůj záměr. Naším záměrem je přinášet vám to nej-
lepší z kulturních a komunitních akcí, které může-
te zažít v podstatě z pohodlí vlastního domova. 

Kdysi jeden moudrý muž řekl: „Když myslíte a mí-
říte velmi vysoko, nikdy si tím nemůžete uškodit.“ 
Kulturní dům je především místo setkávání. Mimo 
jiné slouží jako ofi ciální volební místo, kde mohou 
občané České republiky svobodně a demokraticky 
volit. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří přišli 
k prezidentským volbám a byla to více než nadpo-
loviční většina obyvatel Kamenice. Ve druhém kole 
prezidentských voleb přišlo rozhodnout o budouc-
nosti své země více než 74% obyvatel Kamenice. Je 
důležité si uvědomit, že máme možnost a příleži-
tost volit, jelikož toto není samozřejmost. A nako-
nec vždycky zjistíme, že každý hlas se počítá. 

Někdy v životě se zdá, že věci nejdou tak, jak by-
chom chtěli, ale já věřím, že stejně tak jako ve větši-
ně příběhů, pohádek a fi lmů, se v životě věci nako-
nec otočí tak, abychom se mohli všichni radovat ze 
šťastného konce. 

Budeme se velice těšit na setkávání 
v průběhu celého roku.

Jan Růža 
vedoucí KC Kamenice

Editorial
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Divadlo

Koncerty

Společenské akce

filmové projekce a besedy

Šikulka – sekce pro děti

Chceme vás také při příležitosti 40 let 
kulturního domu poprosit o sdílení

vašich vzpomínek, více v rubrice 
ŽIJEME KULTUROU



L
etos prvního ledna (1. 1. 2018) uplynulo 
40 let (1. 1. 1978) od doby, kdy se poprvé 
v Kamenici otevřel kulturní dům. Někte-
ří z nás si těchto celých 40 let prožilo, ně-

kdo zatím jenom část…
Chtěli bychom prostřednictvím Kulky sdí-

let dějiny kulturního domu skrze naše vlast-
ní vzpomínky s vámi všemi, s mladými lidmi 
i pamětníky.  Když si každý dovolíme sdílet 
trochu z našeho života, možná nalezneme 
hezkou vzpomínku, kterou bychom chtěli vy-
tvořit naši historii.

Když se ohlédnu zpátky a pomyslím na to, 
čím byl a je kamenický kulturní dům v mém 
životě, je toho opravdu hodně. Z toho všeho 
mám jednu vzpomínku, která se mě skuteč-
ně dotýká a kterou bych s vámi chtěla sdílet. 
Pro mě je kulturní dům synonymem svobo-
dy. A vzpomínka se týká dětského karneva-
lu, který jsme poprvé s mým bratrem a se-
střenicemi navštívili někdy v osmdesátých 
letech. Myšlenka na to, že můžeme být čím-

koliv chceme, mě fascinovala od dětství.  
Dnes jsem matkou dvou dětí a své děti vedu 
k tomu, jak je důležité uvědomit si, co chtě-
jí a že mohou být tím, kým chtějí, mohou být 
padouchy, pohádkovými postavami, vílami, 
pokud si budou vážit sami sebe. Že oni jsou 
těmi skutečnými hrdiny.

Určitě máte i vy někde uchovanou nějakou 
fotku nebo vzpomínku, kterou byste s námi 
mohli sdílet.

Pojďme a vytvořme 40 let našich příbě-
hů. Žádáme vás s týmem KC Kamenice o vaše 
fotky a příběhy, které bychom mohli ucho-
vat v našich vzpomínkách pro připomenutí 
toho, jak důležité místo zaujímají kulturní 
domy jako je ten náš v naší společnosti. Mís-
ta, kde se můžeme inspirovat a tvořit naše 
příběhy, hrát si na hrdiny a bytosti, které ně-
kdy existují pouze v naší fantazii.

Můžete posílat na naši novou emailovou ad-
resu: kckamenice@kamenice.cz 
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Říká se, že si dějiny tvoříme dvěma způsoby. Jedním z nich je, když je prožíváme. 

Druhým z nich je, sdílet je s ostatními. A skutečná historie potom vzniká někde mezi tím.

4

40 let vzpomínek
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Aaron Swartz už od dětství miloval počítače. 
Z geniálního programátora se postupně stal 
aktivista, který si začal uvědomovat, že techno-
logie jsou dobrý sluha, ale snadno zneužitelný 
pán. Internet považoval za demokratické mé-
dium a bojoval proti snaze úřadů a veřejných 
institucí redukovat prostřednictvím technolo-
gií občanské svobody a přístup k informacím. 
V roce 2011 čelil trestnímu stíhání za stahová-
ní článků akademického časopisu JSTOR. Kau-
za se před soud ale nikdy nedostala. Aaron si 

v šestadvaceti letech vzal život. Snímek o živo-
tě zázračného dítěte internetu otevírá otázku 
internetové bezpečnosti a vztahu technologií 
a občanských práv v současném světě. 

V celé jedné třetině indic-
kých států se ve školách nevy-
učuje sexuální výchova. Není 
proto divu, že sloupek dok-
tora Watsy „Zeptejte se sex-
perta“ v Mumbai Mirror je 
jedním z nejčtenějších člán-
ků vůbec. 93letý sexuolog 
den co den trpělivě a s nad-
hledem odpovídá na zvída-

vé, zoufalé a někdy zcela bi-
zarní dotazy ohledně sexu 
nejen písemně, ale dokonce 
i osobně každému, kdo zaví-
tá do jeho domu. „To, co dě-
lám, je doslova jako kapka 
v moři,“ říká o své práci Wat-
sa. Dokument decentně po-
odhaluje pokusy o sexuální 
sebeuvědomění v současné 
Indii a skrze ně podává osob-
ní portrét člověka, který roli 
zasvěcovatele přizpůsobil 
celý svůj život. 

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

Zázračné dítě internetu: 
příběh Aarona Swartze

Zeptejte se sexperta

27. března, od 19.30 hodin

27. února, od 19.30 hod.
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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.cz

Kamenický karneval
4. března od 14 hodin
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Pořádá Klub žen Kamenice tradiční každoroční karneval pro děti. 
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Veselá pohádka plná dobrodružství slavného 
malého hrdiny s puntíkovaným šátkem a jeho 
přátel z knížek Ondřeje Sekory. Kamarádství 
s  Cvrčkem, Plošticí Ruměnicí a Broukem Pyt-
líkem, spory s panem Hlemýžděm a Škvory po-
licajty, stavba vozíku a hon na Koníka, tanec 
s Housenkou a boj s Mravkolvem a jeho synem 
Ťutínkem nenechá klidným žádného z malých 
ani velkých diváků.
Na motivy z knížek Ondřeje Sekory napsala 
Jana Galinová, písničky Jan Turek, režie Jurij Ga-
lin a choreografi e Lenka Lavičková. Hraje, zpívá 
a tančí celé Docela velké divadlo.

Přijďte se s dětmi podívat na krásnou klasickou 
pohádku o Rákosníčkovi, kterou přijede do Ka-
menice zahrát Divadlo Anfas. Ve chvíli, kdy na 
rybník Brčálník padá tma tmoucí a na hladině 
se zatřpytí první hvězdy, se vydává veselý, nepo-
sedný skřítek Rákosníček na své nebeské dob-
rodružství. Jak to dopadne, když si Rákosníček 
chce vysloužit u vesmírného hvězdáře hvězdu
a místo toho spadne dolů na Zem s hvězdič-
kou Leničkou i Malým vozem? Zmatek na ob-
loze může zachránit jen všemocný vesmírný 
pastýř. Známé večerníčkové postavičky ožíva-
jí ve veselém představení na motivy knihy Ja-
romíra Kincla.

Ferda Mravenec

O zvědavém slůněti aneb Jak sloni k chobotu přišli

Rákosníček a hvězdy

13. února od 10 hodin

21. listopadu od 9.00 hodin

26. března od 9 hodin

Vstupné 60 Kč

Vhodné pro děti od 3 let., Vstupné 60 Kč.

Vstupné 60 Kč
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Výpravné představení i pro ty nejmenší děti 
vzniklo podle bajky Rudyarda Kiplinga "Sloní 
mládě". Ocitneme se v Africe. Uslyšíme spoustu 
pěkné muziky. Staneme se svědkem dlouhé ces-
ty zvědavého slůněte, které touží se dozvědět, co 
mívá krokodýl k obědu. Děti kromě slůněte uvi-
dí i další členy jeho africké rodinky, velké loutky 
sloních rodičů, žirafy, hrocha, krokodýla, opici, 
pštrosa, papouška a mnoha dalších. Dočkáme se 
také ponaučení, jako tomu u bajek bývá.



„Hra Víš, že vím, že víš... tak nabízí nepřeber-
ně prostoru pro situační humor navázaný na 
jedné straně na příběh a na druhé na klasic-
ké rodinné soužití páru po čtyřicítce s tradič-
ními atributy plechovky piva, fotbalu v tele-
vizi či návštěv kadeřníka.“ Tomáš Štastka pro 
idnes.cz

Dramatizaci slavné italské komedie ze začát-
ku osmdesátých let, ve které si vedle režisé-
ra Alberta Sordiho zahrála Monica Vitt iová, 
připravila Městská divadla pražská a popr-
vé byla uvedena v březnu 2015. Českou verzi 
inscenoval pro Divadlo ABC režisér Vladimír 
Strnisko. 
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Ve hře můžeme s hlavními hrdiny – manželský pár Simona Stašová a Vladimír 

Dlouhý - prožít příběh obyčejné rodiny, kterou omylem sleduje soukromý detektiv. 

Ten si spletl manželku s partnerkou významného politika bydlící o patro výš.

Italská domácnost v podání Stašové 
a Dlouhého vám polechtá bránici

pondělí 26. března od 19.30

8



Simona Stašová

• 62 let
• její otec byl doktor přírodní věd, seismo-

log a geofyzik, matkou slavná herečka Jiři-
na Bohdalová

• první divadelní angažmá získala v Českých 
Budějovicích v Jihočeském divadle

• ve fi lmu se poprvé objevila v polovině sedm-
desátých let v dramatické roli Wandy ve vá-
lečném dramatu Mys dobré naděje

• byla několikrát nominována na Českého 
lva

• často je obsazována do televizních seriálů 
(Nemocnice na kraji města, Arabela, Sanit-
ka, Létající Čestmír)

• se svou matkou se poprvé setkali před ka-
merou až v roce 2004 při natáčení televizní 
pohádky Poklad na Sovím hrádku

Michal Dlouhý

• 49 let
• poprvé se objevil jako mladší podoba svého 

bratra ve snímku Už zase skáču přes kaluže
• od roku 1988 působí na českých divadel-

ních scénách
• oblíbený princ a král (Sedmero krkavců, 

Žabí král, Královský slib)
• znáte ho možná z dabingu, jeho hlasem pro-

mlouvá např. Brad Pitt  nebo Keanu Reeves 9
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V rámci „Neváhej a vejdi tour 2018“ přijede se skupinou Tiebreak do Kamenice 

známý český zpěvák, kytarista a písničkář František Nedvěd.

Neváhejte vejít 
na Františka Nedvěda

čtvrtek 15. března od 19.30 hod.

10



František Nedvěd (* 19. září 1947) patří mezi 
nejvýznamnější osobnosti české country, fol-
ku a trampské písně.
Vystupoval ve skupinách Brontosauři (kte-
rá se původně nazývala Toronto) a Spiritu-
ál kvintet. Potom se vydal na sólovou dráhu 
jako jeho bratr Jan Nedvěd, který je také hu-
debník. Nyní hraje se svou skupinou, ve které 
hrají Petr Kocman – kytarista a zpěvák, jeho 
syn Vojtěch Nedvěd, který hraje na dvanácti-
strunnou kytaru, baskytarista Milan Plechatý 
a bubeník Jaroslav Petrásek.

V loňském roce zpěvák připravil koncertní 
turné k důležitým výročím:
• oslavil 70 let

• Vojta Nedvěd měl 40 let, Milan Plechatý 
65 let

• jeho kapela oslavila 10 let a opožděně slavil 
40 let Petr Kocman

Možná znáte písničky bratrů Nedvědů:
Podvod, Ptáčata, Tulácký ráno, Kytka,
Stánky, Kočovní herci, Na kameni kámen

Přijďte si zavzpomínat na léta, kdy jste zpívali 
jejich písničky u táboráků s kytarou. Historie 
se tvoří, když lidé dokážou vytvořit vzpomín-
ky, které s nimi zůstanou napořád. Možná to 
bude právě tento večer, když si přijdete za-
vzpomínat a zazpívat si „Nedvědovky“ i další 
písničky, které možná neznáte. 11
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ÚNOR 
1. a 15. února 
od 16 h
Klub seniorů 
– pravidelná setkání při 
zpěvu s kytarou
Restaurace u Partyzána

2. února 
od 16 do 21 h
Taneční odpoledne 
pro seniory
Cukrárna Pancake factory
• Vstupné od 50 Kč

8. února 
od 19.30 h
Promítání fi lmu „Fatum“ 
a beseda s režisérem 
Viliamem Poltikovičem
• Vstupné 50 Kč

11. února 
od 13 h
Masopust 
– masopustní veselice 
s průvodem a občerstve-
ním
• Vstupné zdarma

13. února 
od 10 h
Pohádka „Ferda Mravenec“ 
– Docela velké divadlo 
Litvínov
Pro děti od 3 let
• Vstupné 60 Kč

13. února 
od 19.30 h
Představení 
„Pojďte s námi na půdu“
– Strančické divadlo 
pro Radost
• Vstupné 100 Kč

24. února 
start mezi 9 a 11 h 
v KD Kamenice
Kamenické oko 
– tradiční cyklo-běžko-turis-
tický pochod pořádá skaut-
ské středisko Kamenice
• Startovné 20 Kč

26. února 
sraz ve 13.15 h
Klub seniorů
– exkurze do prostor Národ-
ního divadla s průvodcem
Přihlášky do 20. února
• Cena 60 Kč senioři 65
   + a ZTP / 120 Kč ostatní

27. února 
od 19.30 h
Promítání fi lmu „Zeptejte 
se sexperta“ v rámci projek-
tu Promítej i ty ve spoluprá-
ci se skautským střediskem 
Kamenice
• Zdarma

BŘEZEN
1. a 15. března 
od 16 h
Klub seniorů 
– pravidelná setkání 
při zpěvu s kytarou
Restaurace u Partyzána

3. března 
od 19.30 h
Kamenický ples 
– k tanci a poslechu 
hraje kapela Concordia 
Show Band
• Vstupné 250 Kč

4. března 
od 14 h
Karneval Klubu žen Kamenice
• Vstupné bude upřesněno

7. března 
od 9.00 h
Pohádka „O zvědavém 
slůněti aneb Jak sloni 
k chobotu přišli“
Pro děti od 3 let
• Vstupné 60 Kč

7. března 
od 17.00 h
Jarní povídání o zdraví 
a pohybu – beseda se 
zdravotní sestrou Terezou 
Bártovou Balkon KD
• Vstup zdarma

11. března 
od 8.30 h
Kamenický pohár 2018 
– taneční soutěž
• Vstupné 100 Kč

15. března 
od 19.30 h
Koncert Františka Nedvěda 
a skupiny Tiebreak v rámci 
„Neváhej a vejdi tour“
• Vstupné 350 / 300 Kč

20. března 
od 19.30 h
Improšou – další kolo zápa-
sů ochotnických spolků
• Vstupné dobrovolné

26. března 
od 19.30 h
Divadelní představení 
„Vím, že víš, že vím“ 
– komedie se S. Stašovou 
a M. Dlouhým
• Vstupné 450 / 400 / 350 Kč 
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26. března 
od 9.00 h
Pohádka „Rákosníček 
a hvězdy“
– veselé představení 
na motivy knihy
Jaromíra Kincla
Pro děti od 3 let
• Vstupné 60 Kč

27. března 
od 19.30 h
Promítání fi lmu „Zázračné 
dítě internetu“ v rámci pro-
jektu Promítej i ty ve spolu-
práci se skautským středis-
kem Kamenice
• Zdarma

28. března
v 8.45 sraz u KD Kamenice
Klub seniorů 
– Cyklus „Tajemné toulky 
Prahou“ – I. Anežský klášter
• Cena senioři 65+ 150 Kč
   250 Kč ostatní
Přihlášky a platby 
26. března od 18 do 19 h 
v restauraci Na Rynku, 
max. 30 osob

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.

pondělí 26. března od 19.30

čtvrtek 15. března od 19.30 hod.
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Možná je to pravda, 
možná pouze legenda
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Bylo nebylo…
... dávno tomu, co kráčel ulicemi Kamenice muž. 
Byly to stejné ulice, jakými chodíme dnes i my. 
Muž vypadal zoufale a snažil se najmout dělníky 
k tomu, aby začali kopat na sedmi různých mís-
tech v Kamenici a okolí. Věřil tomu, že Kameni-
ce má srdce z kamene, protože je postavena na 
síni z drahokamů. Sice se to o něm proslýchalo, 
ale tento muž nebyl schopný za svého života se-
hnat potřebných 3000 dělníků a i na smrtelném 
loži mumlal: „Kamenice má srdce z kamene, síň 
z drahokamů každého dostane“...

Byla nebyla...
... láska tak silná, že donutila muže změnit 
si jméno, vzhled a ukrýt se za mimořádných 
politických okolností v nenápadné vile na Lá-
dví. Je jaro roku 1966 a Ernesto Che Gueva-
ra se ukrývá v nenápadné vile na Ládví, aby 
mohl strávit několik týdnů se svou milou Ta-
marou. O jednom z konspiračních míst, kte-
rá měla k dispozici 1. správa ministerstva 
vnitra, tehdejší československá rozvědka ví 
pouze on, jeho milá a několik nejvěrnějších 
přátel... 
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Bylo nebylo…
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přátel... p

Znáte nějakou legendu, která se o Kame-
nici vypráví? Podělte se s námi, piště na 
kckamenice@kamenice.cz



D
okumentární film Viliama Poltikoviče 
se zabývá lidským osudem. Hlavní otáz-
ka zní: Je náš život předurčený a pevně 
daný nebo jej můžeme sami ovlivňovat 

a tvořit? Odpovídá přes třicet významných 
osobností z různých koutů světa. Jsou mezi 

nimi duchovní představitelé, vědci, různí od-
borníci a umělci. Na osud nahlédneme i z po-
hledu staré řecké a indické kultury, z hlediska 
jasnovidnosti, astrologie, tarotu, podíváme 
se i do legendární knihovny palmových listů 
v jižní Indii. 

Recenze diváků:                                                       

 Rominator/ čsfd
Fatum představuje názory na OSUD od 
různě nábožensky a společensky 
situovaných lidí a nechává na divákovi, 
aby si sám vybral, čemu bude věřit. 
K nejzajímavějším lidmem v tomto 
dokumentárním fi lmu patřili 14. dalajláma 
Tändzin Gjamccho duchovní představitel 
Tibetu a herec Jaroslav Dušek, který má 
zkušenosti s chůzí po žhavých uhlicích 
a od roku 1991 nebere chemické léky.

 sator/čsfd
Osud rozumného vede, nerozumného 
vleče...Záznam archetypální konstelace 
byla síla, zažil jsem konstelace, ale dovolit 
si napadnutí, pane jo...Kam jde pozornost , 
tam jde energie... 

O 
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Kdo je to 

Viliam Poltikovič

Narozen 28. 2. 1958 
ve Znojmě. Studo-
val na Katedře do-
kumentární tvor-
by (1979 – 1984). Od 
srpna 1989 na volné noze. V současné době 
žije v malé vesničce u Prahy. Před rokem 
1989 točil fi lmy s psychologickou a socio-
logickou tématikou, po roce 1989 se zamě-
řuje na dokumentární filmy s převážně 
duchovní tématikou. Pracuje i jako kame-
raman, fotograf a píše knihy. Dosud nato-
čil přes 150 fi lmů a pracuje zejména pro 
Českou televizi.

Film o osudu Fatum 
a diskuse s režisérem

8. února od 19.30
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C
o to Improvizační zápas je? Základem 
je čistá improvizace. Herci nemají pře-
dem nic připraveného, vyjma týmo-
vých pokřiků. Hraje se na témata od di-

váků, formu jednotlivých improvizací určuje 
rozhodčí. A proč zápas? Protože je tato for-
ma divadelního sportu inspirována hokejem 
a jeho pravidly. Stejně jako na ledě se i na jevi-
šti setkávají dva týmy, které bojují o vítězství. 
Tento boj je ale sveden jen na oko – ve hře, kde 
každý prohřešek je pískán jako faul. Oběma 
týmům jde ve skutečnosti. Diváci hlasují po 
každé improvizaci pro tým, který podle nich 
lépe improvizoval, a tím ovlivňují skóre. 
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Impro ochotnické zápasení
– i na jaře pro vaše pobavení 
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Další kolo improvizační bitvy plné her 

a hraní na přání vás diváků mezi dvěma 

soupeřícími týmy nás čeká v úterý 

20. března od 19.30.
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A na co se můžete těšit 
v nadcházejících měsících?
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V dubnu se podíváme do Japonska s Ji-
řím Márou. Jeho příběh je unikátní 
v  tom, že jeho rodiče mu splnili jeho 
sny a procestovali s ním celý svět. Jejich 
přednášky jsou plné optimismu a rados-
ti ze života, i když se toho už Jirka ne-
dožil.

Koncem května nás čeká koncert dvou 
velkých legend české hudební scény – 
Vladimíra Mišíka a Ivana Hlase.

Z komunitních akcí nás čeká Pochod barona 
Ringhoff era, Běh čarodějnic, Den rodiny a Ka-
menické obecní hry.

Černé divadlo



DUBEN
11. 4. od 19.30
Cestování s Jiřím Márou – Japonsko

17. 4. od 9. a 10.00
Černé divadlo

21. 4.
Pochod barona Ringhoff era

24. 4. od 19.30 
Promítej i ty – Zlatý úsvit

30. 4.
Běh čarodějnic

KVĚTEN
20. 5. 
Den rodiny

29. 5. od 19.30 
Promítej i ty – Zemřít pro design

30. 5. od 19.30 
Vladimír Mišík a Ivan Hlas

ČERVEN
23. 6. 
Kamenické obecní hry

19

Oblíbené dokumenty festivalu Jeden 
svět v rámci projektu Promítej i ty, bude-
me promítat i celý rok 2018. Vždy posled-
ní úterý v měsíci. V dubnu to bude Zlatý 
úsvit, který se věnuje vzestupu neonaci-
stického politického uskupení v Řecku. 
V květnu to bude fi lm Zemřít pro design, 
ve kterém se tvůrci zamýšlí nad ekologic-
kým dopadem výroby elektroniky pro 
náš svět.



OH
LÉ

DN
UT

Í

20

Podzim 2017 je za námi, podívejte se s námi na akce, které jsme si opravdu užili...

Hudební událostí podzimu bylo vystoupení bigbítové legendy 

Michala Prokopa a vynikajících Framus Five... 

V témeř vyprodaném kulturním domě jsme kráčeli s Radkem 

Jarošem po nejvyšších vrcholcích Himálají...

Hafla show Hanky Lynch a jejich přátel nás překvapila svou nápaditostí a hravostí...



21

Adventně, gospelově, jazzově nás naladila 

"spirituální" zpěvačka Irena Budweiserová...

Dětem jsme přichystali bohatou mikulášskou nadílku v knihovně...

Místní aktivní senioři a seniorky připravili tvořivé vánoční setkání. 

Úspěšnému roku 2017 jsme "odzvonili" 

s uměleckým souborem Chorea Bohemica...
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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: Radek Jaroš

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






