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S Anetou Langerovou 
o tom, proč být otevřený 

sám k sobě není vždy 
jednoduché.

Autor úsměvné komedie 
Mirek Oupic vypráví, jak se 
rodí divadelní představení.

Exkluzivní rozhovory
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a latinsko-amerických tancíchTaneční soutěž ve standardních
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9 Dětská kulturní nadílka  

– "Vánoční příběh"

14 Rozhovor s Anetou Langerovou nejenom 
o jejím koncertu v Kamenici

6 Představení představení podzimního 
ochotnického divadlení 

10 Rozhovor s autorem divadelních her  
Mirkem Oupicem o radosti v životě a psaní 

11 Komedie divadla Artur "Hledá se milenec 
zn. Spěchá" 

19 Dokument o historii trochu jiné kapely 
"Punkový syndrom" z cyklu Promítej i ty

19 Filmová esej o vodě "H20mx"  
z cyklu Promítej i ty 

2 Kamenický pohár 
4 Ohlédnutí za kulturním podzimem  

v Kamenici
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23 Kamenický ples
24 Adventní trhy 2018 v Kamenici

Jedeme dál

Snad se autor neurazí, že jsem tento sloupek 
uvedl názvem duetu Petra Jandy s Petrou Janů, 
který se okamžitě stal hitem, ale tato slova přes-
ně vystihují pocit, který letos zažíváme v Kul-
turním centru. 

Blíží se totiž ten den, kdy nás čeká v tuto chví-
li již téměř vyprodaný koncert skupiny Olym-
pic, a proto se v tomto úvodníku nechám touto 
bezpochyby největší legendou českého bigbí-
tu inspirovat. 

Analogií se skupinou Olympic můžeme na-
lézt více. Podobná je například doba, po kte-
rou Olympic i Kulturní centrum přináší ra-
dost Vám milovníkům kultury. I když to občas 
vypadalo, že se bude balit kufr, každý den při-
náší novou energii pokračovat jako za mlada. 
I když občas máme pocit, že nám schází osmý 
den, říkáme si nech to být a děláme vše proto, 
abychom jeli jako vlak co nikde nestaví a ne se 
plazili jako želva.

Samozřejmě koncert Olympicu není jedinou 
akcí, která stojí za zmínku. Jen namátkou. V lis-
topadu proběhne tradiční Ochotnické divadle-
ní. Stejně tak se těšíme na koncert Anety Lan-
gerové, který bude jen o čtrnáct dní později, 
a také je již téměř vyprodaný.  Dále na prosin-
covou komedii divadla Artur Hledám milence 
zn. spěchá a o tom, že nic není překážka, když je 
člověk odhodlaný, nás přijede přesvědčit cesto-
vatel Jirka Mára. 

A co říct závěrem?
Já osobně se těším až navštívím báječné mís-

to, kde mne sice čeká noční služba, ale také vý-
borný bigbít a o půlnoci až kyvadlo času odbi-
je padla, sundám si pár černejch bot, řeknu si 
taky jsem se narodil bos a zbude mi jen vzpo-
mínka plíživá, že dnešní den se opravdu vy-
dařil.

A tak se nechme překvapit co všechno se tu 
může stát, protože budoucnost je krásná ne-
známá.

Jan Růža 
vedoucí KC Kamenice

Editorial OB
SA

H

3

listopad – prosinec 2018

Koncerty

Společenské akce

Divadlo

filmové projekce a besedy

Šikulka – sekce pro děti
KAMENICKÝ 

POHÁR

KD Kamenice

8. prosince
Pořadatel: 

ČSTS, 
Taneční studio Heller,

Obec Kamenice 
a KC Kamenice

Vstupné: 
děti do 10 let 50,- Kč
dospělí 100,- Kč

od 9 hod.
2018

a latinsko-amerických tancíchTaneční soutěž ve standardních



OH
LÉ

DN
UT

Í

Podívejte se na akce, které jsme si opravdu užili…

4

Začínáme podzimní sezónu

… na Veletrhu sportovních a zájmových 
příležitostí si přišli děti i dospělí vybrat, čemu 
se budou věnovat ve volném čase… 
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… tradiční Podzimní slavnosti jsme naladili 
do barev a tónů První republiky…
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… s velkým úspěchem u diváků se setkalo vystoupení 
Symfonického orchestru Dalibora Havlíčka… 
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Ochotnické divadlení

Rozpuštěný a vypuštěný 
– Herecký Roj Ohrobeckých 
Buditelů
Divadelní adaptace nejujetější 
komedie dua Smoljak – Svěrák, 
která na filmové plátno pře-
vedla Cimrmanovskou „Vraž-
du v salónním kupé“. 
„Vám, kteří jste měli to štěstí 
a byli na naší premiéře a tápá-
te zda to má vůbec cenu přijít 
a vidět hru znovu, musím říci, 
že ačkoliv nám zůstaly scéná-
ře stejně napsané a neuprave-
né, věřte, že i přesto hra nikdy 
nedopadne tak, jak bychom 
si představovali. I když hraje-
me hry vždy třikrát, nikdy stej-
né nejsou,“ zve na představe-
ní HROB. 

Tik, Ťak 
– Obnovený ochotnický 
spolek Tyl
Hra od Laurenta Baffieho, ve 
které vystupuje postava dok-
tora Sterna. Je to světově uzná-
vaný specialista na choroby 
obsedantní neurózy. Ve Fran-
cii tak ordinuje jen velice zříd-
ka. V čekárně jeho ordinace na 
něj čeká šest pacientů, kteří se 
museli objednat několik mě-
síců dopředu. Slavný terapeut 
na sebe ale nechává čekat. 

Jeho letadlo má ve Frankfurtu 
zpoždění. Pacienti, pronásle-
dovaní svou chorobou a ne-
kontrolovatelnými "tiky", se 
snaží zahnat nudu, povídají si 
spolu, navzájem se seznamu-
jí, hrají monopoly, dokonce 
se sami pokoušejí o skupino-
vou terapii.

Dva Muži v Šachu 
– Divadlo Netopýr Týnec nad 
Sázavou
Týnečtí Netopýři nám zahrají 
známou komedii od Mirosla-
va Horníčka. Slavná konver-
začka o válce a lásce. O pošeti-
losti a moudrosti. 
První zpráva o založení Ochot-
nického spolku Netopýr po-

chází již z roku 2003. V míst-
ním ochotnickém spolku 
působí děti i dospělí a patří 
k pravidelným účastníkům ka-
menické ImproŠou.   

Ze života hmyzu 
– Jílovští ochotníci
Ze života hmyzu je alegoric-
ké drama, které společně na-
psali bratři Josef a Karel Ča-
pek. Poprvé ji vydali v roce 1922. 
V komedii o třech dějstvích au-
toři uplatňují kritický pohled 
na soudobou společnost, ve kte-
ré všechny vztahy určují sobec-
ké zájmy. 
Režie se ujal Karol Skladan. Di-
vadelní soubor Jílovští ochot-
níci vznikl v roce 2014.  

Letošní ročník podzimního festivalu Ochotnické divadlení bude opět mimořádný. Festival zahájí 
Divadlo Netopýr z Týnce nad Sázavou s představením „Dva muži v šachu“. Pokračovat budou 
Jílovští ochotníci se zlatým fondem z pera bratří Čapků „Ze života hmyzu“. Oblíbený Ohrobecký 
HROB přiveze adaptaci filmového hitu a cimrmanovské klasiky „Rozpuštěný a vypuštěný“. 
Vrcholem festivalu bude nové představení místního Ochotnického spolku Tyl „Tik, Ťak“. 
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9. 11. 2018 • Dva muži v šachu
Divadlo Netopýr Týnec nad Sázavou
10. 11. 2018 • Ze života hmyzu
Jílovští ochotníci
16. 11. 2018 • Rozpuštěný a vypuštěný
Herecký Roj Ohrobeckých Buditelů (HROB)
17. 11. 2018 • Tik, Ťak
Obnovený ochotnický spolek Tyl

Veškerá představení začínají v 19:30 v Kulturním domě Kamenice.
Cena vstupenky:

- na všechna představení - dospělí 290 Kč, děti a důchodci 150 Kč
- na jedno představení - dospělí 100 Kč, děti a důchodci 50 Kč

www.spolektyl.cz   •   tel. 731 479 903

O

DIVADLENÍ

Obnovený 
ochotnický spolek 

Tyl
Vás zve na 

divadelní festival 
ochotnických spolků
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KA Milé děti, připravili jsme pro vás v našem časopisu 
KULKA přílohu Šikulka. Protože víme, že jste všichni 
šikulky, pomozte najít zajícůmcestu k jejich noře.

Příloha Šikulka vychází 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 FO
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Dětská kulturní nadílka DIV
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Veselá pohádka pro děti. Výpravné předsta-
vení hrané v dobových kostýmech se scénic-
kou hudbou. Pohádka je plná překvapení 
a nečekaných situací. 

Také by se mohl jmenovat „Cesta do Betlé-
ma“ nebo „Co se dělo o Vánocích“ či „Naro-
zení Ježíše (Ježíška) Krista“. Je to víceméně 
tradiční zpracování této události, a to pře-
devším podle Lukášova evangelia.
„Omlouváme se, že v našem kuse nevystupuje 
ani děda Mráz ani Santa Claus a už vůbec ne 
stádo sobů. Tito tak oblíbení návštěvníci oken, 
balkónů a teras se nám nevešli do představ o 
Vánocích, které se slaví ne kvůli nim. Máme tam 
zato místo (v představách) pro tři krále, pastýře 
(valachy), anděly, Alžbětu a Zachariáše (tetu a 
strýce) a konečně Marii, Josefa a Ježíška, které-
mu během celého představení hrajeme a zpívá-
me všemožné koledy místy námi upravené,“ vy-
světluje Víťa Marčík.

ky měli čerstvé rohlíčky... jen jednou si řekl 
dost a místo nočního pečení šel k muzice, 
aby si našel nevěstu... všichni se mu vysmá-
li – neuměl ani tancovat! A tak z té své lidské 
samoty byl smutný a z toho smutku začal 
dokonce i klet, nadávat a proklínat i to svoje 
"bílý" řemeslo... 
Černo-bílá pohádka, která i když dle před-
chozích slov, vypadá vážně – je příjemná, ko-
mediální, komunikační... a přesto poučná 
a pokorná k tradicím našich předků.

Na Miniteatru Havířov získalo představení 
Hlavní cenu poroty, cenu za herecký výkon, 
za režii a Dillia udělila cenu za scénář.
Byl jednou jeden pekař Vojta Rohlíček... ho-
tové dobrotisko... i polena by na sobě nechal 
štípat... ve dne spal a v noci pekl, aby lidič-

Čert a Káča

Vánoční příběh

Pekelná pohádka

19. listopadu od 9.30 

12. prosince od 9.00 

3. prosince od 9.30
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Hlavně se pořádně zasmát
Mirku, můžete nám prozradit, 
jak vás napadlo téma této diva-
delní hry? 
Hry jsem začal psát od ledna 2010, 
kdy jsem se byl zaregistrovat jako 
autor knih do agentury DILIA. Zde 
se mne pan ředitel docent Jiří Srst-
ka zeptal, zda bych nechtěl začít 
psát i divadelní hry, především ko-
medie. Přišel jsem domů a prv-
ní měsíce jen psal a psal. Ke kon-
ci roku jsem měl napsaných 5 
divadelních komedií. Další rok 
jsem napsal dalších pět her. A tepr-
ve potom jsem dostal na facebooku 
zprávu od principála Divadla Artur Jindry Kriege-
la, že v katalogu her u Dilie objevili moji poslední 
hru s názvem Však já ji jednou přistihnu!

A co bylo dál? 
Sešli jsme se a dohodli, že v této divadelní skupi-
ně to bude druhá hra, po Dívčí válce od Františka 
Ringa Čecha. Měl jsem velkou radost, že si mne 
vybrali a že také poprvé zjistím, jak vše probíhá 
od výběru hry, přes její zkoušení až do premiéry. 
Byly to nádherné 3 týdny každodenního zkouše-
ní a pak ta premiéra! Bylo zřejmé, že verze hry, 
která byla napsána přímo na konkrétní herce 
této divadelní skupiny, bude mít i jiný název. Do-
hodli jsme se na oficiálním názvu Hledám milen-
ce, zn.SPĚCHÁ a zkráceně hře říkáme Milenec.

Upravoval jste nějak scénář? 
Dnes hrají v představení jiní herci. Herci se za 
těch 6 let měnili a mění, ale scénář zůstává s mír-
nými úpravami stále stejný.

Jak vzpomínáte na uvedení hry? 
Premiéra byla 7. března 2012 v Lidovém domě 
v Žabčicích v okrese Brno-venkov. Celý sál byl vy-
prodaný a pořadatelé narychlo donesli i další tři 
řady židlí. Hra začala, publikum bylo skvělé a já 

vůbec nepociťoval žádnou nervo-
zitu. Publikum bylo skvělé, děko-
vačka byla přes pět minut a na zá-
věr jsme byli pořadateli pozváni 
na malé, velké občerstvení v podo-
bě moravských dobrot včetně vín. 
Říkal jsem si, že to je skvělé být v di-
vadelní komunitě, ale je pravda, že 
to bylo výjimečné. Především pro 
mne, vidět svoji hru poprvé před 
diváky. Nyní dopisuji svoji 22. hru, 
mám rozepsané ještě dvě, a i když 
je vždy na premiéře skvělá nálada 
a atmosféra, největší emoce mám 
spojené právě s touto hrou, kterou 

vaši diváci v prosinci uvidí.

Co považujete za svůj největší úspěch? 
V divadelní oblasti spíše než za úspěch, považu-
ji štěstí, že jsem se mohl setkat a spolupracovat 
na dvou hrách s panem Peterem Freestonem, 
osobním asistentem Freddieho Mercuryho ze 
skupiny Queen. S jednou z těchto her, kterou 
navíc budu i režírovat, budeme v příštím roce 
cestovat po německých divadlech.

A co dělá šťastným Vás? 
Šťastným mne dělá ten pocit, že moje „prá-
ce“, což je spíše můj koníček, který se stal mojí 
prací, může mít dosah na lidi, na diváky. Také 
z toho důvodu píši nejraději komedie, protože 
se směji již při jejich psaní, pak při zkouškách 
s herci a následně, když vidím, že se baví na 
představení i diváci. Ti mají jistě starostí, ať již 
v pracovním nebo osobním životě jistě dost a 
dost, a tak jsem moc rád, když na hodinu a půl 
až dvě přijdou do divadla, baví se a mohou na 
své živostí starosti alespoň po tuto chvíli zapo-
menout. To pak mám ten skvělý pocit, že nepí-
ši hry nadarmo a že mohu tímto způsobem, 
alespoň částečně, pozitivně ovlivnit životy ji-
ných. Kateřina Čadrová

S dramatikem a scénáristou  Miroslavem Oupicem jsme si povídali o divadelním představení  
„Hledá se milenec, zn. SPĚCHÁ“, které uvedeme v prosinci v kamenickém Kulturním domě.  
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KD Kamenice
10. prosince 2018 19:30

Předprodej: KC Kamenice, tel.: 323 672 643 / 731 045 466
kckamenice@kamenice.cz, www.webticket.cz

www.kckamenice.cz
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LISTOPAD 
9. listopadu od 19.30
Ochotnické divadlení 
– Dva muži v Šachu
Divadlo Netopýr 
z Týnce nad Sázavou
Festival ochotnických 
divadelních představení
• Vstupné 290 / 150 / 100 / 50 Kč 

10. listopadu od 19.30
Ochotnické divadlení 
–  Ze života hmyzu 
 Jílovští ochotníci
Festival ochotnických 
divadelních představení
• Vstupné 290 / 150 / 100 / 50 Kč 

13. listopadu od 19.30
Koncert skupiny 
Olympic
• Vstupné 600 / 550 Kč

16. listopadu od 19.30
Ochotnické divadlení
 – Rozpuštěný a vypuštěný 
Herecký Roj Ohrobeckých 
Buditelů
Festival ochotnických 
divadelních představení
• Vstupné 290 / 150 / 100 / 50 Kč 

17. listopadu od 19.30
Ochotnické divadlení 
– Tik Ťak
Ochotnický spolek Tyl
Festival ochotnických 
divadelních představení
• Vstupné 290 / 150 / 100 / 50 Kč 

19. listopadu od 9.30
Divadlo pro děti: 
Čert a Káča
• Vstupné 60 Kč

24. listopadu od 17.00
Hafla show
Studio Jesenice
• 200 Kč

25. listopadu od 14.00
Mikulášská nadílka Klubu 
žen Kamenice
• 40 Kč

26. listopadu od 19.30
Aneta Langerová
Koncert s kapelou 
a smyčcovým triem
• Vstupné 480 / 420 Kč

27. listopadu od 19.30
Promítej i ty: 
Punkový syndrom
Dokument festivalu 
Jeden svět
• Vstup zdarma

30. listopadu od 9.30
Divadlo pro děti: 
Pekelná pohádka
• Vstupné 60 Kč

PROSINEC
2. prosince od 9.00
Vánoční trhy
Prostranství před kulturním 
domem

2. prosince od 16.00
Rozsvícení vánočního 
stromu
Prostranství před kulturním 
domem

4. prosince od 19.30
Jiří Mára: Cestování 
s hendikepem po Austrálii 
a Tasmánii
Přednáška o cestování
• Vstupné 80 Kč

6. prosince od 19.30
Kamenické Impro(Šou)
• Vstupné dobrovolné

8. prosince od 9.00
Kamenický pohár
• Vstupné 100 Kč

10. prosince od 19.30
Divadlo Artur: 
Hledám milence, 
zn. spěchá!
• Vstupné 350 / 300 / 250 Kč

12. prosince od 9.00
Divadlo pro děti: 
Vánoční příběh
• Vstupné 60 Kč

18. prosince od 19.30
Promítej i ty: H20mx
Dokument festivalu 
Jeden svět
• Vstup zdarma

25. prosince od 20.00
Tradiční vánoční diskotéka 
+ speciální host Dj Dr. Buben 
a barmanská show
• Vstupné 150 Kč
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KLUB SENIORŮ PŘI KC KAMENICE: 
7. listopadu
Cyklus „Tajemné toulky 
Prahou“ - IV. Strahovský 
klášter, Petřínské sady, 
rozhledna
• 300 / 400 Kč

8., 22. listopadu 
a 20. prosince od 16.00
Zpívánky 
– setkání s kytarou

17. listopadu od 14.00
Taneční zábava v salonku 
restaurace Na Rynku
• 100 Kč

6. prosince od 16.30
Tvořivá dílna s Bohunkou 
Bauerovou
• 100 Kč

13. prosince od 14.00
Předvánoční seniorské 
posezení

Více informací na telefonu 
773 222 369 u paní Marie 
Hajduškové nebo 721 865 938 
u paní Marie Grafnetter. 

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.

uchazeče 

o studium 

tanečního 
oboru. 

› taneční gymnastika ‹

› klasický tanec ‹

› akrobacie ‹

› moderní tanec ‹

› scénický tanec ‹

Kontakty slečna Sehnoutková, 
T.: 732 177 607, E.: verca.s@seznam.cz

Středa 15:00–16:30, ZŠ Kamenice

ZUŠ Josefa Lady Velké Popovice 

přijímá pro pobočku v Kamenici 

zájemce pro školní rok 2018/2019
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Většina lidí ji zná díky soutěži Česko hledá Superstar, která ji proslavila. Nejenom 
díky vlastní snaze o ryzí autenticitu patří k nejpopulárnějším českým zpěvačkám. 
Před pár dny pokřtila spolu s Bárou Hzánovou audio knížku „Pane Bůh, tady Anna“ 
a vyjíždí na podzimní turné. 

Rozhovor o největších přáních 
Anety Langerové

26. listopadu od 19.30 hod.
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Děkujeme Anet, že jste si 
udělala čas na rozhovor do 
našeho časopisu Kulka, kte-
rý píšeme pro lidi z Kame-
nice a všechny, co chodí na 
akce a představení do na-
šeho kulturního domu.  Na 
co se můžeme těšit v rám-
ci koncertu za doprovodu 
kapely a smyčcového tria, 
se kterým vystoupíte v Ka-
menici? 
Můžete se těšit na vybrané 
písně z předchozích desek, 
které si s námi doufám zazpí-
váte, ale hlavně na skladby 
z alba Na Radosti, které nám 
také přineslo mnoho rados-
ti a věřím, ze přinese i Vám 
v živém provedení mé kapely 
a smyčcového tria. 

 Tvoříte projekty, které jsou 
o silných ženách, o velkých 
osobnostech a silných té-
matech. Máte  nějaký vy-
sněný projekt nebo při-
pravujete něco, s čím nás 
překvapíte? 
Nedávno jsme dokončili prá-
ci na audioknize Pane Bůh, 
tady Anna, kterou úžasně na-
četla Bára Hrzánová a já slo-
žila pár hudebních motivů, 
které její čtení a velmi silný 
příběh doprovází. Anna je 
sice malá holčička, ale záro-
veň velká osobnost a věřím, 
že mnohé z Vás může potě-
šit nejen svým pohledem na 
svět, ale také svým otevře-
ným srdcem a svobodnou 
myslí. 

Mít otevřené srdce a svobod-
nou mysl je snem mnoha 
lidí. Poradíte nám, jak si člo-
věk může zachovat autenti-
citu v tak složité době a pod-
mínkách? 
Nesmí se vzdát. Nesmí pře-
stat věřit, ze vždy existuje ces-
ta, která je správná a nesmí 
ji přestat hledat ani v těch 
nejtěžších chvílích. Mám tu 
zkušenost, ze zprvu se zdá 
byt ta cesta velmi kompli-
kovaná a těžká, protože člo-
věk musí být velmi otevře-
ný sám k sobě, a to není vždy 
jednoduché. Přeji každému 
z Vás, abyste po ni pokračo-
vali, nebo ji našli a nikdy ne-
opustili. Je to důležité pro ce-
lou naši společnost, i když 
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jde někdy zdánlivě jen o ma-
ličkosti. 

Vy jste si touto prošla a dnes 
patříte k vyhledávaným 
a  oblíbeným zpěvačkám. 
V čem podle  vás spočívá ta-
jemství úspěchu ve vašem 
případě?  
Nepřísluší mi hodnotit svůj 
úspěch nebo neúspěch, já jen 
vím, že mám svou práci ráda 
a budu ráda za každého, kdo 
si z mé práce něco odnese, 
koho potěší jakákoliv píseň, 
kterou zpívám nebo projekt, 
který podporujeme, či si ho 
vymyslíme. 

Je to potěšení mít za mana-
žera staršího bratra? 
Jsem za to šťastná. Máme 
s bráchou velmi otevřený 
vztah, někdy je práce víc, 
a  tak si nestíháme povídat 
jako sourozenci, ale to si vždy 
včas uvědomíme a snažíme 
se to napravit.  Je velkou opo-
rou nejen mne, ale i rodině, 
kapele. Všichni se na něj mů-
žeme ve všem spolehnout. 
Být s ním, znamená být v bez-
pečí. Vždy říkám, že je scho-
pen svou přítomnosti vytvo-
řit domov na zelené louce. 

Co by bylo, kdyby nebyla 
hudba? 
To nevím, neumím si bez 
hudby představit život, ale 
věřím, ze bych se našla v ně-
čem jiném, kreativním, dob-
rodružném. 
 
Co si přejete ze všeho nejvíc?
Aby těch otevřených srdci 
bylo na světě víc.  Kateřina Čadrová
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Ve třicátých letech našel Fynn 
při potulkách ulicemi lon-
dýnského East Endu malé 
děvčátko Annu, a jelikož ne-
byl schopen zjistit, kde Anna 
bydlí, vzal ji s sebou domů 
do bytu své matky. Fynn si 
s Annou po večerech vyprá-
věl a hrál, mluvili spolu o ži-
votě a obzvlášť o přírodních 
vědách a matematice a Anna 
m u  p o v í d a l a  s v é  ú v a h y 
o Bohu, kterého dětsky oslo-
vovala „Pane Bůh“, když se 
mu svěřovala se všemi svými 
názory a těžkostmi. Nevinný, 
ale pronikavý pohled Anny na 
svět přiměl Fynna, aby sám 
pro sebe přeformuloval vlast-
ní názory. Kniha dnes patří ke 
klasické četbě nejen v anglic-
ky mluvících zemích.

B á ř e  H r z á n o v é  a  A n e -
tě Langerové jednoho dne 
vstoupila tato kniha do ži-
vota a ovlivnila ho takovým 
způsobem, že její poselství 
sdílí ve společném vystou-

pení na jevišti s ukázkami 
z nové audioknihy vydava-
telství Supraphon, která vy-
chází podle knižní předlo-
hy britského spisovatele 
Fynna.

Aneta Langerová
• Narodila se ve znamení Střelce v roce 1986 v Říčanech
• Vystudovala obchodní akademii v Praze
• Od čtyř let hrála tenis, nakonec v ní ale láska k hudbě převážila. Zpívala v dětském sboru 

Bardáček, hrála na klavír, kytaru a dabovala dětské filmy.
• Ve čtrnácti začala zpívat s rockovou sázavskou skupinou SPB. 
• V roce 2004 vyhrála v soutěži Česko hledá SuperStar
• V roce 2004 se v anketě Český slavík stala objevem roku a v roce 2005 a 2006 zpěvačkou roku
• V roce 2007, 2012 a 2014 získala cenu Anděl za zpěvačku roku
• Získala několik ocenění v hudební soutěži Óčko a Žebřík
• Vydala alba a DVD Spousta andělů, Dotyk, Jsem, Pár míst, Na Radosti, Na vlně radosti
• V září 2018 se hudebně podílela na vydání audioknihy britského spisovatele Fynna „Pane 

Bůh, tady Anna“, kterou namluvila Bára Hrzánová.
• Se svojí kapelou koncertuje v Čechách a na Slovensku.
• Ztvárnila hlavní roli ruské básnířky Anny Barkovové ve filmu "8 hlav šílenství"
• Každý rok pomáhá čistit řeku Sázavu
• Téměř 10 let byla patronkou projektu Světluška
• Vyzkoušela divadlo i tanec
Více o Anet najdete zde: http://www.langerovaaneta.cz/o-anet/

Fynn: Pane Bůh, tady Anna



P
okud jsou tituly zapůj-
čeny jiným čtenářem, 
můžeme vám je zarez-
ervovat. 

Nabízíme také meziknihov-
ní výpůjční službu (MVS), kdy 
si za poplatek můžete tímto 
způsobem půjčit tituly z ji-
ných knihoven. 

V knihovně také můžete 
bezplatně na internet. 

Pokud potřebujete něco vy-
tisknout, naskenovat nebo 
okopírovat,  za  poplatek 
také  lze. 

Základní registrace (čte-
nářský poplatek na jeden 
rok) stojí 100 Kč. Studenti, 
děti do 15 let a důchodci (60-
69 let) mají roční poplatek za 
60 Kč. Pro seniory od 70 let 
je knihovna bez poplatku, 
zdarma. 

Rádi bychom vás upozor-
nili, že kromě těchto slu-
žeb pro vás chystáme i další 
akce, kdy se můžete v prosto-
rách knihovny setkat, po-
hrát si nebo si něco vytvořit. 
Ať už jste děti nebo dospě-
lí, určitě si nějakou z příleži-
tostí vyberete. Na podzim to 
mohou být listopadové „Des-
kovky – Hraješ, hraju, hraje-
me“, „Pohádková knihovna 
pro maminky s dětmi“ nebo 
„Podzimní tvořeníčko“. 

V zimě nás čeká tradiční 

KN
IHA

Věděli jste, že v kamenickém Kulturním domě najdete i místní knihovnu?  Můžete si u nás 
knihy prolistovat, přečíst prezenčně a samozřejmě si je vypůjčit domů (absenčně). Kromě 
knih nabízíme k zapůjčení širokou nabídku oblíbených časopisů (např. 100+1, Reflex, Kreativ, 
Dům a zahrada). 

Spisovatelka Jessica Brockmole
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Místní veřejná knihovna 
v Kamenici se představuje 

„Kniha je jako zahrada, již lze nosit v kapse.“
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„Pošta pro Ježíška“, kdy může-
te své dopisy pro Ježíška zane-
chat ve schránce v knihovně 
už od začátku prosince. 

A všichni už se nemůžeme 
dočkat, až za námi do knihov-
ny přijde Mikuláš s andělem 
a čertem. Vaší nadílku, opat-
řenou jménem dítěte předa-
jí bezplatně s laskavým a citli-
vým přístupem k dětem. 

Další podrobnosti nalez-
nete na webových stránkách 
www.kckamenice.cz v sek-

ci „Knihovna“. Na vývěsce 
v  kulturním domě, osobně 
v knihovně nebo na telefonu 
323 671 048. Změna programu 
vyhrazena. Těšíme se na vás.  

Najdete nás na 
Ringhofferově nám. 434, 
máme otevřeno tři dny 
v týdnu: 
Pondělí: 8-12, 13-16 
Úterý: 13-16
Čtvrtek: 8-12, 13-18



Poslední letošní promítání věnujeme filmové eseji o vodě.  Jak s ní 
hospodařit a najít řešení pro zdánlivě neřešitelnou situaci.
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M
exico City, město obý-
vané 22 miliony lidí, 
leží na místě někdejší-
ho jezera. Tam, kde se 

v minulosti přirozeně shro-
mažďovala voda, je jí dnes 
alarmující nedostatek a musí 
se za cenu velkých ztrát přivá-
dět z okolních regionů. Zne-
čištěná odpadní voda z me-
gapole pak v podobě nevábné 
řeky protéká venkovskými 

oblastmi, kde ji farmáři pou-
žívají k zavlažování polí se ze-
leninou. Obtížná situace má 
ale řešení. Nadějný inženýr-
ský projekt shromažďování 
dešťové vody organizace Isla 
Urbana je však teprve v za-
čátcích. Znepokojivá filmová 
esej kombinuje odborný po-
hled s osobním svědectvím 
lidí, jichž se situace bezpro-
středně dotýká. 

L
istopadové promítání budeme věnovat fil-
mu Punkový syndrom, který vypráví příběh 
čtyř muzikantů - Perrti, Toni, Kari a Sami 
z finské hudební skupiny Perrti Kurrikka's 

Name Day trpí, jak sami s úsměvem říkají, „pun-
kovým syndromem“. Jejich kapela naplňuje 
s vtipem sobě vlastním upřímný punkový étos 
– dělat hudbu na vlastní pěst přes různá omeze-
ní a překážky. Snímek mapuje vzestup kapely od 
společných zkoušek a řady koncertů po nahrá-
vání vysněného EP. Muzikanti také vyrážejí na 
hlasitou jízdu po klubech a festivalech, kde přes 
osobní šarvátky a různá životní zklamání nachá-
zejí toužené pochopení u lidí z různých subkul-

tur. Skrze svou hudbu čtyři kamarádi boří před-
sudky a hranice „normality“ - členové kapely 
jsou totiž mentálně hendikepovaní. Jejich tex-
ty se přitom věnují celospolečenským problé-
mům i každodenním zážitkům: jak strašně na-
nic je chodit na pedikúru nebo žít v chráněném 
bydlení. Silná filmová výpověď o peripetiích čtyř 
muzikantů, kteří se rozhodli jít proti proudu 
vlastním životním stylem, získala cenu diváků 
na loňském ročníku festivalu v Tampere.

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 filmových práv. 

Normalitě navzdory 
s finskou punkovou kapelou

Místní veřejná knihovna 
v Kamenici se představuje 

18. prosince 2018 od 19.30 hodin

27. listopadu 2018 od 19.30 hodin
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Na co se můžete těšit? 
16. března si zaplesáme na Kamenickém plese

30. dubna se 
zapálí lýtka 
nejenom 
ženám při Běhu 
čarodějnic 

Komunitní akce 

Divadlo

Máme radost, že 13. února přijede do Kamenice 
populární cestovatel Jiří Kolbaba a ukáže nám 
„Exotickou diashow“

Přednáška

7. března se vrací 
do Kamenice 
populární Caveman
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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 do-
mluvě i v knihovně, která má vždy ve čtvrtek pro-
dlouženou otevírací dobu do 18.00 hod.  
V případě, že se z jakéhokoli důvodu nemůže-
te osobně dostavit do Kulturního centra si vstu-
penky vyzvednout, poskytujeme také službu 
online nákupu vstupenek. Vstupenky lze rezer-
vovat i zakoupit 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 sta-
lo, že zamluvené lístky nebyly vyzvednuty. 
Může se tak stát, že se vstupenky nedostanou 
na diváky, kteří by o představení měli skutečně 
zájem. To byl také jeden z důvodů, proč jsme se 
rozhodli důsledně dodržovat dobu rezervace 
vstupenek.

Kino

Koncert

Pokračujeme v cyklu dokumentů  
z „Promítej i ty“ v poslední úterky v měsíci: 
29. ledna, 26. února, 26. března, 30. dubna 
a 28. května. 

19. března nás rozezpívá charismatický 
mladý zpěvák Ondřej Ruml se svou kapelou 
Benko quintet s písněmi Ježka, Voskovce 
a Wericha. 
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Kulturní zpravodaj
(Registrováno pod číslem MK ČR E 23020)
Počet výtisků: 2 000 ks Vychází: 4 x ročně
Distribuce: Kulturní centrum Kamenice 
a Česká pošta, s. p. 
Šéfredaktorka: Mgr. Kateřina Čadrová
Vydává: Kulturní centrum Kamenice 
Adresa redakce:  Ringhofferovo 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 Anety Langerové,  
autor Olga Špátová

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 15. prosince 2018
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

Ringhofferovo 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

Ringhofferovo 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

Předprodej: KULTURNÍ CENTRUM KAMENICE
Ringho�erovo nám. 434, 251 68 Kamenice

Otevřeno: Po-čt: 8 - 12h, 13 - 16h, telefon: 323 672 643, 731 046 466
web: www.kckamenice.cz, e-mail: kckamenice@kamenice.cz, on-line prodej: www.webticket.cz



Předprodej: KULTURNÍ CENTRUM KAMENICE
Ringho�erovo nám. 434, 251 68 Kamenice

Otevřeno: Po-čt: 8 - 12h, 13 - 16h, telefon: 323 672 643, 731 046 466
web: www.kckamenice.cz, e-mail: kckamenice@kamenice.cz, on-line prodej: www.webticket.cz



Vánoční
trhy

2. prosince 2018 od 9.00 hod.

Kulturní centrum 
a Obec Kamenice 

vás srdečně zvou na

KULTURNÍ CENTRUM KAMENICE 
Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice

Otevřeno: Po-čt: 8 - 12h, 13 - 16h, telefon: 323 672 643, 731 046 466
web: www.kckamenice.cz, e-mail: kckamenice@kamenice.cz

Před kulturním domem prodej 
zabijačkových výrobků. 

Občerstvení po celý den je zajištěno 
– grilování, domácí klobásy, pivo, grog  

a další speciality.

Kulturní dům - prodej keramiky, svíček, 
hraček, proutěného zboží, vánočních 
ozdob, cukroví, kosmetiky, bižuterie, 

knih, miniatur, suchých vazeb a jiného 
vánočního zboží.

 Doprovodný 
program:

10.00 hodin – Mikulášská show 
TV STARS

12.30 hodin – vystoupení flétnového
souboru FLAUTI PICCOLLI a pěveckého 
souboru pod vedením Zuzany Štichové

16.00 hodin – rozsvícení vánočního
stromku s doprovodným 

programem
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