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Co je vlastně kultura
I když můžete říct, že Vás kultura nezajímá, dotýká se veškerých aspektů našeho života.
Kultura je základem každé civilizace. V nejširším úhlu pohledu můžeme začít u jazyka,
sociálních norem, školství, oblékání, způsobů
vyjadřování pocitů. Pokračovat můžeme přes
stolování, chování ve společnosti k užšímu
úhlu pohledu, kam patří například hudba, literatura či umění.
Zaměříme-li se, pro zjednodušení jen na
hudbu, můžeme obdivovat, pro mnohé těžko uchopitelné, Rachmaninovy klavírní koncerty, Leoše Janáčka nebo Beethovenovy sonáty. Nejsilněji na nás mohou působit písně Karla
Gotta, Waldemara Matušky nebo třeba Michala Davida. Stejně tak nás může oslovit punkový
Visací zámek nebo Hradišťan. Můžeme milovat
Rihannu nebo Laco Decziho, Vladimíra Mišíka
nebo Muchu, Karla Plíhala nebo Evanescence,
Erica Claptona nebo Rytmuse, Tomáše Kluse
nebo Daniela Landu.
Vlastně na tom nezáleží. Všichni jsou to kvalitní muzikanti, kteří patří na špičku svého
žánru, a i když Vám třeba některá jména nic neříkají, nebo některé interprety dokonce nesnášíte, podařilo se jim oslovit mnoho lidí, získat
věrné fanoušky a většina z nich nazpívala písně známé široké veřejnosti a na hudební scéně
se s nimi musí počítat.
Kultura nás může pobavit, obohatit, pomoci
rozšířit obzory, umožnit setkávat se s lidmi či
navštívit nová místa. Proto se i my snažíme vytvářet co nejpestřejší nabídku pořadů z nejrůznějších žánrů a budeme se těšit na brzké setkání v kulturním centru.

Jan Růža
vedoucí KC Kamenice
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OHLÉDNUTÍ

Záblesky vzpomínek
Závěr roku 2018 a zimní kulturní sezóna v Kamenici byla opravdu pestrá.
Pojďte se podívat na akce, které jsme si užili…

… koncert skupiny
Olympic v listopadu
rozezpíval srdce
posluchačů všech
generací…

4

FOTO: archiv KC Kamenice

…milovníci společenských tanců se setkali
v prosinci na prestižní taneční soutěži
Kamenický pohár…

… na „Mikuláše“ čekalo na děti v knihovně
překvapení a bohatá nadílka…

… v lednu se děti podívaly s divadlem Semtamfór
kolem světa za 80 dní…

FOTO: archiv KC Kamenice

…na vyprodaném koncertu Anety Langerové jsme měli příležitost zažít
autentickou atmosféru vystoupení této charismatické zpěvačky
umocněnou vynikajícím výkonem kapely a smyčcového tria…
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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

FOTO: Pixabay

OMALOVÁNKY
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Milé děti, připravili jsme pro vás v našem časopisu KULKA přílohu Šikulka.
Protože víme, že jste všichni šikulky, můžete si vymalovat s námi zvířátkový obrátek.

ŠIKULKA

„ŠKOLA NARUBY“
Místní veřejná knihovna Kamenice ve spolupráci
s Městskou knihovnou Český Těšín a společností
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM se připojila k jejich projektu
na podporu rodinného a dětského čtenářství.

FOTO: Pixabay

A

kcí chce projekt oslovit nejen děti, ale
hlavně jejich rodiče, prarodiče a další dospělé, kteří mají smysl pro humor a jsou
ochotni věnovat dětem svůj čas. Vychází ze skutečnosti, že děti si velice rády hrají na
školu a tak se pro ně připravily čtenářské deníčky. Do nich musí rodiče, sourozenci, prarodiče nebo jiní dospělí zapisovat, co svému dítěti četli a jak dlouho. A dítě jim podepíše, že je
to pravda, nebo je oznámkuje. Vznikají tak velmi hezké památkové deníčky.

Dojmy z přečtených knih si mohou "čtecí
rodiny" sdělovat na čtvrtletních, nebo půlročních „třídních schůzkách“ v knihovně,
ty zajímavé doporučit ostatním a také se seznámit s novinkami na knižním trhu. Koncem roku se uskuteční výstava deníčků.
Deníčky (zdarma) budou v knihovně připravené v únoru 2019.
Více informací v knihovně.
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ŠIKULKA

Dětská kulturní nadílka

18.února 2019 od 9.30 hodin
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Pořad pro mateřské školy a 1.-3. třídu ZŠ
„Tatí, já byfem chtěla pfa,“ řekla Ája. Tak jí
tatínek koupil psa. ,,Jmenuje se Rek“ oznámil. A protože Ája neuměla říkat R, říkala
mu Fek. ,,To už mu můžeme říkat Fík“ řekl
tatínek. No a tak to všechno začalo. Z malé-

ho pejska vyrostl velký pes Fík a z malého
dobrodružství začalo velké. Jak to všechno s Fíkem bylo? To se uvidí! ,,Tak neváhejte
a přijďte. Bude psina! Haf!“
Divadlo KRAPET
• Vstupné 60 Kč

FOTO: Divadlo KRAPET, Autorské divadlo Kamarádi, Divadlo MAZEC

Maxipes Fík

DIVADLO

Robinson Crusoe
21.února 2019 od 10.15 hodin
Pořad pro 2. stupeň ZŠ
Robinson Crusoe vznikl na motivy stejnojmenného románu Daniela Defoe. Představení jednoho herce, na jehož výpravě táta spolupracoval se svým přítelem z dětství, výtvarníkem Vladimírem Šopíkem, mělo premiéru v březnu roku 1994 a je určeno žákům druhého stupně ZŠ,
středoškolákům a všem velkým malým, kteří jsou připraveni bojovat po boku táty – Robinsona s bouří, domorodci, hladem a samotou. Robinson kromě svobody a přítele získal i cenu
Kopřiva 1996.
Víťa Marčík st. • Vstupné 60 Kč

Splněná přání
4.března 2019 od 9.30 hodin
Pořad pro děti od 3 do 10 let
Písničkové představení plné gagů, převleků,
klauniád a legrace. Muzikant Venda putuje světem a hledá přátele, které získává pomocí kouzelné zvoničky. Než si vyzvoní nevěstu, čeká ho
spousta překvapení a nečekaných zvratů.
Divadlo MAZEC
• Vstupné 60 Kč

Jaro s kamarády

FOTO: Divadlo KRAPET, Autorské divadlo Kamarádi, Divadlo MAZEC

15.dubna 2019 od 9.30 hodin
Pořad pro děti od 3 do 10 let
určený velikonoční době
V pohádce o hodinách s jednou ručičkou přivolají Křemílek s Vochomůrkou jaro a s ním i Velikonoce. Pro diváky je zde spousta zajímavostí – jarní zvyky, něco o pomlázce, o kraslicích
a také to, proč se vyplácejí děvčata. V poetické
pohádce o víle Květunce zase vyjde najevo, proč
velikonoční zajíci nosí vajíčka. Nechybí ani informace o Velkém pátku a oslavách vzkříšení
se závěrečným apelem na nejcennější lidskou
vlastnost – vzájemnou lásku…
Autorské divadlo Kamarádi
• Vstupné 60 Kč
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BESEDY
13. února od 19.30 hod.

Plnit sny si můžeme začít třeba hned,
stačí trochu zariskovat

E

10

xotický výlet objasní specifika některých oblastí, přiblíží jeho vlastní pocity při snímání
fotografií a přirozeně motivuje diváky k jejich vlastním
cestovatelským projektům
a fotografování. Večer plný
inspirací mimo jiné objasní

mechanizmy globálního cestování a zásady kompoziční
tvorby.
Cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba vyjíždí každý rok na expedice a poznávací cesty do nejodlehlejších oblastí světa. Vozí
textový a obrazový materiál, který pravidelně zpracová-

vá do veřejných a mediálních
projektů. V Česku i zahraničí
organizuje tématické fotovýstavy o krásách světa.
„Rozlehlost, barevnost, tvarová různorodost a geologické struktury planety mě
stále více fascinují. Nemohu
se nasytit. Nezávislým pobí-

FOTO: archiv Jiřího Kolbaby

V nestandardním pořadu Fotograf na cestách - splněný sen představí v kamenickém kulturním
domě už 13. února od 19.30 cestovatel Jiří Kolbaba množství snímků přírody, lidských tváří, zvířat
a situací ze všech šesti kontinentů planety.

Kdo je Jiří Kolbaba
narodil se 15. dubna 1957 v Brně
kromě cestování a fotografování je také
spisovatelem
■ prozkoumal všech šest světadílů,
navštívil přes 130 zemí, jeho
nejoblíbenější destinací je Antarktida

■

FOTO: archiv Jiřího Kolbaby

■

háním po pouštích, lesích,
horách, či městech matičky
Země, si dosytnosti plním
klukovské sny. Nerozlučnou partnerkou na cestách
se mně stala moje kamera.
Spolu se časně ráno budíme,
přes den mrzneme nebo se
potíme a pozdě v noci neklidně usínáme. Dojati z toho, co
jsme viděli a napjati z toho,
co jsme přehlédli. Těch fascinujících míst je tolik, že je
ani za celý život nespatříme.
Nevadí. Hlavně, že můžeme.
Našli jsme cíl a smysl života,“
odhaluje Jiří Kolbaba.
Zajímavou formou zaznamenává detaily přírodních
struktur a exotické tváře domorodců.

Jiří Kolbaba je populární díky svým besedám
a diashow, stejně jako častým
vystoupením v elektronických médiích. Známý je jeho
mnohaletý pořad na Rádiu
Impuls. V celosvětové kampani Keep walking byl Jiří Kolbaba zařazen do elitní skupiny cestovatelů a dobrodruhů,
je viceprezidentem Českého
klubu cestovatelů.
„Nikdy není nic definitivní
a to je dobře. Kdykoli v životě můžeme změnit místo svého působení, prostředí, profesi i vlastní cíle. Jediné, co
k tomu potřebujeme, je svoboda, zdraví a troška odvahy
zariskovat,“ dodává Jiří.

Kateřina Čadrová
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SEZNAM AKCÍ

ÚNOR
7. února od 19.30
Kamenické Impro(Šou)
Pořádá Obnovený ochotnický spolek Tyl
• Vstupné dobrovolné

26. února od 19.30
Promítej i ty: Lepším člověkem
Dokument festivalu
Jeden svět
• Vstup zdarma

BŘEZEN
3. března od 13.00 do 16.00
Masopust
Prostranství před kulturním domem
4. března od 9.30
Splněná přání
Divadlo pro mateřské školy
• Vstupné 60 Kč

13. února od 19.30
Cestujeme s Jiřím Kolbabou
Přednáška a projekce víceprezidenta Českého klubu cestovatelů
• Vstupné 190 / 250 Kč
15. února od 20.00
Společenský ples
Pořádá Jan Žáček
• Vstupné 250 Kč
18. února od 9.30
Maxipes Fík
Divadlo pro mateřské školy + 1-3. třídu ZŠ
• Vstupné 60 Kč
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21. února od 10.15
Robinson Crusoe
Divadlo pro druhý stupeň ZŠ
• Vstupné 60 Kč

7. března od 19.30
Caveman
Divadelní představení
• Vstupné 350 / 400 Kč
16. března od 20.00
Kamenický ples
• Vstupné 250 Kč

19. března od 19.30
Jdeme na Ježka
Koncert Ondřeje Rumla a Matej Benko
Quintet
• Vstupné 350 / 400 Kč
26. března od 19.30
Promítej i ty: Za hranicemi možností
Dokument festivalu Jeden svět
• Vstup zdarma
28. března od 19.30
Ťik ťak
Repríza divadelního představení, pořádá
Obnovený ochotnický spolek Tyl
• Vstupné
bude upřesněno
29. března od 18.00 – 30. března od 8.00
Noc s Andersenem
Místní veřejná knihovna Kamenice
(bude upřesněno)

DUBEN

KVĚTEN
12. nebo 19. května
(bude upřesněno)
Den rodiny
• Vstup zdarma
28. května
Promítej i ty: Nerodič
• Vstup zdarma

KLUB SENIORŮ PŘI KC KAMENICE:
6. února od 10.00
Beseda s Policií ČR
20. února
Exkurze do Muzea Police ČR
6. března
Exkurze do Národního technického muzea v Praze
20. března
Taneční odpoledne

15. dubna od 9.30 hod
Jaro s Kamarády
Divadlo pro mateřské školy
• Vstupné 60 Kč

duben – datum bude upřesněno
Velikonoční tvoření

23. dubna od 19.30
Promítej i ty: Silvana
Dokument festivalu
Jeden svět
• Vstup zdarma

květen – datum bude upřesněno
Zámek Troja
plavba parníkem

25. dubna od 19.30
Kamenické Impro(Šou)
• Vstupné dobrovolné
30. dubna od 16.00
Běh čarodějnic
Začínáme před kulturním domem

Tajemné toulky Prahou

Tajemné toulky Prahou
Židovské město
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.
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KONCERT

19. března od 19.30 hod.

Děkuji za to,
že se všechno děje správně

14

Na co se můžeme v show „Jdeme na Ježka“ těšit?
Především na skvělé písně
pánů Ježka, Voskovce a Wericha. Pokaždé, když je zpívám, napadne mě, jaký poklad v těch písních jako národ
máme. Nacházím v nich ne-

jen skvělou češtinu a mistrnou hru se slovy, ale i narážky na neduhy tehdejší doby,
které, ačkoliv je to neuvěřitelné, prosakují i do současnosti. Písničky jsme společně
s pianistou Matejem Benkem
a trumpetistou Miroslavem

Hloucalem upravili do současného jazzového zvuku
a k jejich interpretaci máme
kromě již zmíněných dvou
pánů ještě další muzikanty –
mistry svého oboru. Na kontrabas hraje Rasťo Uhrík, na
tenor saxofon Radek Zapad-

FOTO: Archiv Ondřeje Rumla

O životních vášních a hudebních hříších jsme si povídali s Ondřejem Rumlem,
který přijede do Kamenice s Matej Benko quintet koncertovat 19. března 2019.

lo a bicí soupravu obsluhuje
dnes již legendární bubeník
Bady Zbořil.

je taková paráda řídit něco
s tak jednoduchým a prostým
motorem.

Jaký je váš oblíbený interpret?
Je jich víc, záleží, na koho
mám zrovna náladu. Teď jsem
v autě v rádiu slyšel třeba Katarínu Knechtovou. To je takový hlas, nesmírně sexy! Miluju taky Anetu Langerovou...,
z pánů pak Richarda Krajča, Michala Malátného, Vojtu
Dyka… ze zahraničních je to
Kurt Elling, John Cowan, Freddie Mercury. Kdy by také neměl rád Freddieho, že?

Co je pro vás hudební hřích
a jaký je ten váš?
Hudební hřích? Nevím, to
je docela těžká otázka. Třeba, když pianista nepřijde na
koncert s kapelou, protože
jde hrát do hotelu, kde dostane o pět set korun víc? Ne, počkat, to ne. Třeba k tomu má
fakt důvod. Hudební hřích
jsou podle mě takový předělávky známých hitů do instrumentálních verzí. Obsazení
klávesy, programming a saxofon. Hudba do výtahu.

Prozradil byste nám, jaké vášně, kromě těch hudebních,
máte?
Rád vařím. Gastronomie je
má velká vášeň. A pak také staré hodinky a stará auta. Už
přes rok jsem majitelem Škody 110 De Luxe z roku 1975. To

O čem sníte?
Jako opravdové sny, co se mi
zdají? Občas se mi zdá, že létám, respektive dělám obrovské řízené skoky několik stovek metrů. To je paráda. A pak
také sním o tom, že lidé se za-

čnou zabývat i jinými věcmi,
než je hmotný zisk. Ale to je
už takové klišé, že? A co světový mír? Také klišé. A přitom tak jasná a srozumitelná věc.
Co si pobrukujete nebo zpíváte ve sprše nebo ráno, když se
probudíte?
Většinou nic. Ale včera mi
vlezlo do hlavy Relax Don't
Do It....
Na co se těšíte?
Že jednou nebudeme mít premiéra estébáka, který chce řídit stát jako svoji firmu a prezidenta opilce, za kterého se
nebudeme muset stydět. Ale
to, že je teď máme, má také
svůj důvod. Všechno se děje
správně. Děkuji za to.
My děkujeme za rozhovor
a těšíme se na koncert


Kateřina Čadrová

FOTO: Archiv Ondřeje Rumla

Ondřej Ruml
• narodil se 21.8.1981 v Jablonci nad Nisou,
• hraje na banjo, klavír, kytaru,
• s hrou na kytaru začal v 10 letech a začal navštěvovat soukromou hudební školu,
• navštěvoval pražskou konzervatoř Jaroslava Ježka,
• moderoval country pořad „Folkomotivy“,
• hrál v seriálu „Zdivočelá země“,
• jeho první divadelní úspěch byl v muzikálu Daniela Landy „Tajemství“ a dále ve španělské
verzi Soukupova muzikálu „Johanka z Arku“, kde ztvárnil archanděla Michaela,
• hrál na pětistrunné banjo v bluegrassové kapele „Modrotisk“, byl členem pěvecké sekce
funky seskupení „Top Dream Company“,
• do povědomí publika se dostal v roce 2008, kdy se účastnil pěvecké soutěže X-Factor, kde
skončil na druhém místě,
• ztvárnil hlavní roli Martina v lyrikálu Michala Horáčka a Petra Hapky „Kudykam“, mohli
jste ho vidět v muzikálech „Johanka z Arku“ (v roli Raimonda), „Quasimodo“ aneb „Kdysi
se pro lásku umíralo“, „Hamlet The Rock Opera“, v muzikálu Daniela Landy „Klíč králů“.
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DIVADLO
7. března od 19.30 hod.

Myslím, že jsme na tom všichni podobně,
chce to jenom trochu meditovat
O životě, odvaze být sám sebou, smíchu a otevřenosti jsme si povídali s hercem
Janem Holíkem, který nás přijede do Kamenice 7. března rozveselit s legendární
one man show Caveman
Není vůbec zač a jsem velmi
rád, že jsem tu zpět. Caveman
stále funguje nejspíš proto,
že je to sranda. A ještě k tomu
pravdivá a inteligentní sranda. K tomu, co upřímně pobaví, se lidi vrací rádi, a to je dobře. Nejenom pro ně, ale i pro

nás. Máme z Cavemana velkou radost.
Pamatujete si na své vůbec první představení Cavemana?
Pamatuji se na chvíle těsně
před vstupem na jeviště. Reži-

FOTO: Michal Pospíšil, ARKS Plus s.r.o.
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Děkujeme, že jste si udělal
čas na rozhovor do našeho
časopisu. Do Kamenice přijíždíte s Cavemanem už podruhé. Za sebou máte stovky repríz představení, čím to
je, že Caveman stále takhle
u publika funguje?

Co je to Caveman?
Autorem hry „Obhajoba jeskynního muže“ je Američan Rob Becker.
Inscenace s geniální směsicí divadla a sebeterapie pojednává o rozdílech a podobnosti obou pohlaví
a jejich soužití.
■ Hra měla premiéru v San Francisku v červnu roku 1991, na Broadwayi byla poprvé uvedena 26. března
1995 v divadle Helen Hayes a stala se nejdéle hraným představením jednoho herce v historii
Broadwaye.
■ Herec Jan Holík odehrál již více než 1000 repríz.
■ Režie se ujal známý spisovatel Patrik Hartl.
■
■

těm dostatečně, je to trochu
boj. Ale vždycky je to úžasné
dobrodružství. Stát na jevišti sám, je neskutečný adrenalin. Vždycky.

séra Patrika Hartla, jsem musel vyhodit ze šatny, protože
mu hrozilo, že ho zabiju a skákal jsem po šatně jako blázen.
Křičel jsem: „Parašutisti vůbec neví, co je adrenalin! Tohle je nááááááářeeeeez!“ Bylo
to dost šílený. Pak to celý nějak proběhlo a já byl rád, že
to mám za sebou, a tak pořád
dokola, asi až tak do sté reprízy! Teď už je to klid, dá se říct.

FOTO: Michal Pospíšil, ARKS Plus s.r.o.
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Je něco, čím vás dokáže publikum překvapit?
Otevřeností a uzavřeností.
První je příjemné překvapení, druhé je logicky nepříjemné. Hraju to s otevřenou náručí a s výzvou k občasnému
dialogu mezi hledištěm a jevištěm. Když se mi nepodaří
navázat komunikaci s hlediš-

V jednom z rozhovorů jste
řekl, že vás Caveman naučil samostatnosti, sebereflexi a disciplíně, protože jste
na jevišti úplně sám. Můžete nám k tomu, jak tento
proces probíhal, říct trochu
více? Bolelo to někdy nebo
na to vzpomínáte rád?
To si tedy pište, že to někdy
bolí. Nehrajete vždycky zdraví, nehrajete vždycky, když jste
ve skvělé životní formě a skvělém psychickém nebo fyzickém rozpoložení. Jenomže to
nikoho v hledišti nezajímá. Vy
jste tu od toho, abyste lidi bavil a dal jim One Man Show, na
který se budou chtít zase přijít podívat. Musíte prostě před
představením na svoje nepohody zapomenout a dát se „do
latě“. Někdy to jde snáz, někdy je to proces. Ale vy se ty nepohody musíte umět naučit
ovládnout vždycky. Mám na
to vybudované takové zvláštní
cvičení, meditaci, která slouží k tomu, abych se odpoutal
od problémů, které mě v životě provázejí a začal se soustředit na Cavemana. Nebo prostě na to, co potřebuju. Funguje
to skvěle. Ale budoval jsem ho
roky. Všem doporučuji vybudovat si něco podobného.

A co dokáže rozesmát a pobavit vás? Čím se bavíte,
když nehrajete?
Mě dokáže pobavit spontánnost a nápaditost, inteligentní slovní humor, nekorektní
humor, jízda autem, hudba,
slunce v listech stromů, bílé
víno, brutální detektivka, plzeňské pivo, moje děti, film,
divadlo, pohled na moji ženu
i ženy ostatní, báseň, když někdo něco fakt umí a dává to s
lehkostí, prostě všechno, co se
týká života. Myslím, že jsme
na tom asi všichni dost podobně. Nuda, šeď a monotónnost mě likviduje a ničí.
Jak byste popsal sám sebe
člověku, který vás vůbec nezná?
Na to vám neumím odpovědět. Zkusil bych mu ale poradit, ať mě nesoudí a zkusí mě
opravdu poznat. Sám si pak
každý udělá obrázek. Musela byste se asi ideálně zeptat
mých opravdových přátel. Pár
jich naštěstí v životě mám.
A můžete nám prozradit
něco víc o Cavewoman? Nebojíte se ženské konkurence?
Moc toho nevím, bude to pro
mě asi stejné překvapení,
jako pro vás. Jen ať to holka
rozbalí! Těším se, držím palce
a budu u toho! Zlom vaz kolegyně z jeskyně!


Kateřina Čadrová
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JEDEN SVĚT

Lepším člověkem
26. února od 19.30 hodin
Attiye bylo 16, když na střední škole potkala
o něco staršího Stevea. Pro oba to byl první vážný vztah a pár spolu brzy začal bydlet. Tahle zkušenost dívku málem stála život.
Steve Attiyu bil prakticky každý den jejich
dvouletého vztahu. Chrlil na ni rasistické nadávky, mlátil ji pěstmi, škrtil ji, až omdlévala.
„Myslela jsem si, že takhle to ve vztazích chodí. A čekala jsem, že dřív nebo později mě zabije,“ vzpomíná pohnutě Attiya během terapeutického sezení, kterému přísedí i Steve. Dvacet
let od jejich rozchodu souhlasil s tím, že se setkají před kamerami a dotknou se hluboko
uložených ran. Intimní snímek citlivě nahlíží
na proces léčení duše narušené domácím násilím a ptá se po jeho příčinách i možnostech,
jak splatit obětem životní dluh.

Loni se po celém světě rozšířila kampaň #metoo, která otevřela tolik potřebnou debatu
a mnoho obětí inspirovala, aby veřejně sdílely
své příběhy. V Česku se lidé dotčení násilím mohou obrátit na organizace Rosa – centrum pro
ženy či Bílý kruh bezpečí. Možnosti prevence ve
svých praktických kurzech nabízí Liga otevřených mužů.

Za hranicemi možností
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„Ty nejsi lidská bytost, jsi atletka.“ Taková slova slyší gymnastka Rita Mamun od své nemilosrdné vrchní trenérky. Intimní portrét odvrácených stránek sportu odhaluje ruský tréninkový
systém, který v honbě za dokonalostí překračuje všechny meze.
Dvacetiletá moderní gymnastka Rita se připravuje na olympiádu v Riu, která by měla
být vyvrcholením celé její kariéry. Nekončící fyzické úsilí je vyčerpávající, ale mnohem
náročnější je psychický nátlak, kterému je vystavena ze strany svých trenérek. Ať se snaží
sebevíc, nikdy to nestačí. Neustále musí splňovat jen ta nejvyšší očekávání. Ačkoliv je připravena pro úspěch obětovat všechno a sáhnout si na hranice svých možností, tady je
nucena jít ještě dál. Nemyslet na rodinu, ig-

norovat svá zranění, ale hlavně cvičit, stále dokola. Kolik ponížení musí člověk snést,
aby vyhrál?

FOTO: PROMÍTEJ I TY

26. března od 19.30 hodin

JEDEN SVĚT

Silvana
23. dubna od 19.30 hodin
Silvana je mladá rozhněvaná žena, která rapuje
o tom, jak „posranej je tenhle svět“. Se svými feministickými a antirasistickými texty, které silně ovlivňuje její sexuální orientace, se ve Švédsku brzy stává idolem.
Matka Litevka, otec Syřan, ona lesba a feministka. To je koktejl, ze kterého vzešla superstar švédské rapové scény – Silvana Imam. „Říkáte, že moje
láska je proti zákonu. Já říkám, že ty máš supr tenký péro. Běž a polib si svou zasranou svastiku,“ to
jsou slova hitu Imam Cobain, při kterém fanynky
a fanoušci omdlévají. O to silnější je Silvanin vliv
na LGBT komunitu, když začne chodit s průkopnicí feministického popu Beatricí Eli. Aby člověk

propadl kouzlu jejich osobností, nemusí milovat
jejich hudbu. Režisérkám se v silně emotivním
filmu podařilo zachytit soukromí slavné „power
pussy“, která se na pódiu ničeho nebojí, po koncertě ale často o sobě samé pochybuje.

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.

Nerodič

FOTO: PROMÍTEJ I TY

28. květen od 19.30 hodin

„Jako malá jsem snila, že jednou budu mít
velkou rodinu. Místo toho nenápadně stárnu
a postupně ztrácím iluze. A kolem sebe pozoruju, že v tom rozhodně nejsem sama,“ říká
česká dokumentaristka Jana Počtová, která
na sebe upozornila již například dokumentem Generace Singles. Ve svém novém snímku se především pomocí příběhů svých známých snaží nalézt odpověď na otázku: mít,
nebo nemít děti? A do jakých podmínek je
správné je přivést? Mozaika netradičních forem (ne)rodičovství naznačuje, že výchova
dětí už dnes není nezbytně záležitostí biologických rodičů a nevyžaduje ani tradiční rozdělení rolí na matku a otce.
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CO NÁS ČEKÁ

Na co se můžete těšit?
Z komunitních akcí se 8. září můžete přijít inspirovat na Veletrh sportovních a zájmových aktivit pro malé a velké,
které jsou vám k dispozici v Kamenici a okolí.

Další kolo kamenické impro (show) nás čeká
26. září v 19.30.
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Pro děti chystáme na 30. září od 9.30 pohádku
O chytré princezně, 13. prosince to bude
Pohádka na vánoce.

Máme velikou radost, že 14. listopadu přijede do Kamenice koncertovat skupina Mňága a Ždorp.

Podzimní klasika Ochotnické divadlení bude
probíhat dva víkendy v listopadu, 7 – 8. listopadu
a 15. – 16. listopadu.
Hafla show Jesenice vystoupí v kulturním
domě 23. listopadu.

Beh
carodejnic
Kulturní centrum
a Komise pro sport a kulturu
vás zve na

Program:
Pobežíme na
fotbalové hrište,
kde budou probíhat
další souteže,
pálení carodejnice
a doprovodný
program.

v úterý

30. 4.

Závod startujeme
v 16.30 hodin pred
Kulturním domem

www.kckamenice.cz

Vyzvedávání vstupenek
Vážení a milí návštěvníci našich kulturních
akcí.
Prosím, přečtěte si tuto výzvu, kterou vás žádáme o to, abyste si VYZVEDÁVALI LÍSTKY NA NAŠE
POŘADY VČAS.
Standardně vstupenk y 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 domluvě i v knihovně,
která má vždy ve čtvrtek prodlouženou otevírací dobu do 18.00 hod.
V případě, že se z jakéhokoli důvodu nemůžete osobně dostavit do Kulturního centra si vstupenky vyzvednout, poskytujeme také službu
online nákupu vstupenek. Vstupenky lze rezervovat 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 stalo, 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.
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INFO
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 zajistíme kulturní pořad či akci k různým příležitostem.

Knihovna
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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

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 Ondřeje Rumla
Nevyžádané rukopisy a další podklady se nevracejí. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele. Redakce si vyhrazuje právo rukopisy přizpůsobit tisku. Za
obsah, stylizaci i gramatiku odpovídá autor
příspěvku. Na příspěvky dodané po uzávěrce
nebude brán zřetel.
Příští uzávěrka bude 15. srpna 2019

www.facebook.com/kckamenice

Pro inzerenty

Nabízíme vám možnost inzerovat v našem kulturním zpravodaji, který distribuujeme 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

Předprodej: 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, on-line prodej: www.webticket.cz

