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v Kamenické knihovně

Naši návštěvníci, příznivci, diváci a čtenáři, 

všichni jsme si zvykli, že kamenický kulturák stojí 
nehnutě jako monument uprostřed naší obce. Při-
pomíná nám roky vzpomínek, které jsme si v něm 
společně za těch 40 let vytvořili. Protože toto nehnu-
tí je pouze zdánlivé, tak se zároveň proměňuje po-
stupně tak, abychom v něm mohli sami nebo i spo-
lečně v budoucnu vytvářet ty nové a čerstvé. 

Po radikálním „face liftu“, kterým prošla budova 
z viditelné vnější strany přichází pomalu a zaslouže-
ně na řadu i vnitřní prostory. 

Abychom mohli rozšířit nabídku přednášek, pro-
mítání a dalších podobných menších komunitních 
aktivit, pro které dosud v kulturáku nebyl vyčleněn 
jeden konkrétní a vyhovující prostor, přišla na řadu 
rekonstrukce „balkonu“. Balkon se tímto oficiálně 
mění na „Svatební síň“, důstojné místo k prvnímu 
společnému kroku pro novomanžele. Zároveň tato 
změna přinese příslib pro výše zmíněné lokální ak-
tivity, stejně jako otevírá možnost využít „klubový“ 
prostor ke scházení klubu seniorů a také nabídne 
příležitost pronajmout si místo, kde se mohou rea-
lizovat další zájmové skupiny, kroužky, spolky nebo 
kdokoliv z řad široké veřejnosti. 

Architektonicky zde vzniká moderní prostor, od-
dělený od sálu KD akustickou stěnou, kompletně 
vybavený novou audiovizuální technikou. 

Budeme se těšit, že si přijdete nové „útroby“ kul-
turáku prohlédnout na některé z akcí a příležitos-
tí, které pro vás chystáme. Jednou z nich by mohla 
být dříve oblíbená, v poslední době pomalu ustu-
pující, kratochvíle tanečních večerů. Po letech se do 
Kulturního domu vrací taneční kurzy pod vedením 
Blanky Vášové, které zde budou od 2.října probíhat 
každou středu od 19.00 hod. Jako třešnička na dor-
tu potom působí nabídka si každý poslední čtvr-
tek v měsíci přijít zatančit v rámci Tančírny Blan-
ky Vášové. 

Děti také nepřijdou zkrátka, protože tančit se 
v Kulturním době bude ještě více. Z rodinného cent-
ra Kameňáček se do Kulturního domu přesouvá Ba-
letní škola pro budoucí primabalerínky. 

Sledujte naše stránky, facebook a čtěte Kulku, 
ať vám nic neunikne. Těšíme se, že se brzy uvidíme. 

Za tým Kulturního centra vedoucí Jan Růža

Editorial
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září – říjen 2019

Koncerty

Společenské akce

Divadlo

Filmové projekce a besedy

Šikulka – sekce pro děti
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První polovinu roku 2019 jsme prožili především komunitními akcemi,  
z nichž velká část byla věnovaná dětem...
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Záblesky vzpomínek
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… tedy s výjimkou koncertu legendární ska 
kapely Sto zvířat, která nás roztančila 31. ledna…

… masopust jsme jako obvykle slavili 
v maskách a nebáli jsme se vyzkoušet něco 
nového s BlackOut Fire Theather Praha…
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… den rodiny se nesl ve znamení Starých řeckých bájí 
a pověstí, dobrodružství námořníka Sindibáda nám 

zahrálo divadlo Koráb z Brna…

... zařádili si u ohně i na dětské 
diskotéce v rámci 
čarodějnického reje...

… a z Brna za námi 
přijeli také 
nesmrtelní Kamarádi, 
kteří zahráli o jaru 
našim nejmenším 
školkáčkům... 



ŠIK
UL

KA Milé děti, připravili jsme pro vás v našem časopisu KULKA přílohu Šikulka. 
Protože víme, že jste všichni šikulky, pomozte najít hasiči Tomovi cestu zpět 
na stanici.
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Dětská kulturní nadílka DIV
AD

LO
Bylo nebylo jedno veliké království. A v tom 
království velký zámek, ve kterém žila krás-
ná princezna. Jednoho dne oním králov-
stvím putoval chudý krejčovský tovaryš Ji-

řík a krásná princezna jej okouzlila... Chudý 
tovaryš si posteskl a vyslovil své přání, které 
vyslyšel samotný čert Chytrolín. Jiřík upsal 
svou duši a čert mu pomohl. Ale pak při-
šel čas, kdy si přišel čert pro Jiříka a … a ne-
být chytré princezny, asi by pohádka dopad-
la jinak. 

Divadlo Pohádka
Vstupné: 60 Kč

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

O chytré princezně
30. září od 9.30 
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Byl to porod! 
Na jaře jste v kinech s úspě-
chem uvedli závěrečný film 
vaší cestovatelské ságy na-
z v a ný  „ Tr a b a n t e m  t a m 
a zase zpátky“. Tentokrát šlo 
o ryze pánskou jízdu, ženy 

jste nechali doma a užili si 
tak spoustu zábavy i nebez-
pečí. V čem byla tahle cesta 
jiná než ty předchozí? 
Od první výpravy jsme se po-
prvé vrátili až domů po vlastní 

ose. Objeli jsme tak celý svět! 
To se nikdy předtím nestalo. 
Když jsme se vrátili po první 
výpravě na Vyšehrad, tak tam 
nikdo nebyl. Tentokrát jsme 
měli opravdu pěkné přivítá-

Trabantem netrabantem cestou necestou kolem světa projel tým Dana Přibáně už po čtvrté. Vyprávěli jsme 
si s autorem trabantího konceptu o vyprávění, které nás bude čekat v Kamenici a o tom, proč má tohle 
všechno vlastně smysl dělat.      

3. října 2019 od 19.30 hod.



ní. Tisíce lidí stály podél cest 
a mávaly nám. Výprava samot-
ná byla hodně podobná těm 
předchozím. Opravuješ tra-
banta, řídíš trabanta, točíš tra-
banta a zase opravuješ. 

Na co jste se nejvíce těšili 
domů? 
Na Vojtovo miminko. Byla 
to jediná výprava, z které se 
nám podařilo vrátit přesně, 
protože jsme museli stih-
nout jeho porod. 

Do Kamenice nám přiveze-
te přednášku „Trabantem 9

Vítězné mužstvo
• Vítězné mužstvo se nestřídá, takže poslední výprava byla opět 

v mezinárodní česko-polsko-slovenské sestavě. 
• Z australské výpravy je to Dan Přibáň, autor celé koncepce, 

kameraman Zdeněk Krátký a fotograf Vojta Duchoslav, kteří 
dali seriálu a filmu špičkovou vizuální podobu. 

• Nesmrtelný slovenský motocyklista a optimista Marek Slo-
bodník. 

• Marek Duranský, náhradník, který na minulou výpravu ne-
plánovaně přijel, předčil všechna naše očekávání a zůstal. 

• Nechybí ani největší pankáč Polák Radek Jona, který dokáže 
opravit cokoli, ale také stále ztrácet pas. 

• Jako pojistku, aby to vůbec přežil, se stal kapitánem Malucha 
Honza Setvín, hasič a záchranář. 

• Jako poslední nováček týmu vstoupil na palubu Lukáš Venc-
lík, který poté, co nás přesvědčil, že je skvělý kandidát, při-
znal, že nemá řidičák. To nás přesvědčilo definitivně, že není 
normální a přidal se ke žlutému cirkusu!

Byl to porod! 
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napříč kontinenty – Velká 
cesta domů“, proč by na ni 
měli lidé určitě přijít? A co si 
budou moci poslechnout? 
Poslední výprava byla hod-
ně různorodá. Viděli jsme 
pohřební hranice magické-
ho Váránasí, Nepál a divoké 
Himaláje, kde padl výškový 
rekord dvoutaktního auta. 
Projeli jsme přes průsmyky 
plné sněhu, vody a kamenů 
do mystického malého Tibe-
tu v Ladaku a na hranice Pá-
kistánu a dostali jsme se do 

technokratické Číny. Vníma-
li jsme velké rozdíly ve všem 
a viděli, jak je svět pestrý.

Co nejšílenějšího jste na svých 
cestách zažili? Kdy jste si mys-
leli, že tohle už je konec?
Vždycky je to sranda, když to 
přežijete! Překvapil nás příliv 
v Jižní Americe. Nebáli jsme 
se o život, ale o naše auta, kte-
rá se v sekundě zabořila do 
písku a postupně je začala po-
hlcovat voda. Mysleli jsme, 
že skončí v moři a nimi i celá 

výprava. Málem jsme při-
šli o všechny auta najednou. 
Ono záleží na úhlu pohledu. 
I rozpadlé mosty v Jižní Ame-
rice byly hodně šílené. 

A co naopak byl začátek 
toho všeho? Co byl úplně 
první impulz, slovo, myšlen-
ka, pohnutka tohle všechno 
spustit?
Že to s trabantem nepůjde. 
Chtěli jsme cestovat Land Ro-
verem, ale zádrhel byl v tom, 
že jsme žádnou takovou čtyř-
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Trabantí cesty
2016 – Trabantem napříč Tichomořím
2014 – Trabantem Jižní Amerikou
2009 – Trabantem napříč Afrikou
2007 – Trabantem hedvábnou stezkou

kolku neměli. A tak jsme vy-
razili trabantem, abychom 
zjistili, že to vlastně jde. 

Čeho nejvíc litujete a čeho 
naopak?
Moc nás mrzelo, když jsme 
někde nemohli být tak dlou-
ho jak jsme chtěli. Přijede-
te na pěkné místo, stojí vás 
to spoustu peněz a úsilí se 
tam dostat, a nakonec odtud 
musíte odjet. Ale třeba Voj-
ta to se svým miminkem tak 

asi nevidí. A naopak? Jsme 
opravdu rádi, že jsme se ne-
nechali ukecat, že to nejde.

Na kterém místě byste chtě-
li žít po tom všem, co jste 
prožili? 
Jižní Indie byla klidná, neby-
lo tam naváno bílejma jako 
na Bali. Indie je moderní stát, 
není profláknutá, je mile ne-
objevená. Ale když to někde 
řekneme, tak tam nějaký bl-
bec určitě přijede.

A co máme tady v Čechách 
nejlepší? 
Máme tu hodně hezkých za-
jímavých míst blízko u sebe. 
Na každým rohu něco je. 
Krásná příroda, kulturní pa-
mátky a jiné zajímavosti. Ne-
musíte jezdit tisíce mil a stá-
le máte co objevovat.  

D ě k u j e m e  z a  o d p o v ě d i 
a budeme se těšit na před-
nášku

Kateřina ČadrováFO
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ZÁŘÍ
8. září od 13.00
Veletrh sportovních 
a zájmových příležitostí
Ringhofferovo náměstí 
a kulturní dům Kamenice

21. září od 14.00
Podzimní slavnosti 
a Ringhofferovy trhy
Ve stylu středověku
Ringhofferovo náměstí 
a kulturní dům Kamenice

24. září od 19.30
Promítej i ty: 
Krajina v tísni
Dokument festivalu  
Jeden svět
• Vstup zdarma

26. září od 19.30
Spirituál kvintet – 
Naposledy
Koncert 
• Vstupné 340 Kč předprodej / 
390 Kč na místě

30. září od 9.30
O chytré princezně
Divadlo pro děti
• Vstupné 60 Kč

ŘÍJEN
3. října od 19.30
Trabantem napříč 
kontinenty: 
Velká cesta domů
Přednáška o cestování – 
předprodej přes smsticket
• Vstupné 190 Kč

15. října od 19.30
Zdeněk Izer: Na plný coole
Zábavný pořad
• Vstupné 290 Kč / 250 Kč

19. října od 8.00
Ringhofferovy trhy
Ringhofferovo náměstí 
Kamenice

22. října od 19.30
Promítej i ty: 
Nemusíš s láskou, stačí 
s citem
Dokument festivalu Jeden 
svět
• Vstup zdarma

31. října od 19.30
Tančírna Blanky Vášové
• Vstupné bude upřesněno

LISTOPAD
8. - 9. listopadu od 19.30
Ochotnické divadlení I.
Festival ochotnických 
divadelních představení
• Vstupné 290 / 150 / 100 / 50 Kč 

14. listopadu od 19.30
Mňága a Žďorp
Koncert
• Vstupné 290 Kč v předprodeji 
/ 350 Kč na místě

15. - 16. listopadu od 19.30
Ochotnické divadlení II.
Festival ochotnických 
divadelních představení
• Vstupné 290 / 150 / 100 / 50 Kč 

16. listopadu od 8.00
Ringhofferovy 
trhy s degustací 
Svatomartinského vína
Ringhofferovo náměstí 
Kamenice

19. listopadu od 19.30
Promítej i ty: BohuŽel
Vstup zdarma

23. listopadu od 17.00
Hafla Show
Studio Hannah Jesenice
• Vstupné bude upřesněno

26. listopadu od 19.30
Cavewoman
Divadelní představení
• Vstupné 400/ 350 Kč

28. listopadu od 19.30
Tančírna Blanky Vášové
• Vstupné bude upřesněno



PROSINEC 
1. prosince od 8.00
Adventní Ringhofferovy 
trhy
Ringhofferovo náměstí 
Kamenice a KD Kamenice

3. prosince od 19.30
Oskar Petr: Vzpomínka 
na Marsyas
Koncert
• Vstupné 340 Kč předprodej / 
390 Kč na místě

7. prosince od 8.00
Kamenický pohár
• Vstupné 100 Kč

10. prosince od 19.30
Promítej i ty: AsexualLove
• Vstup zdarma

13. prosince od 9.30
Pohádka na Vánoce
Divadlo pro děti
• Vstupné 60 Kč

17. prosince od 19.30
Láska a párečky
Divadelní představení
• Vstupné bude upřesněno

KLUB SENIORŮ 
PŘI KC KAMENICE: 
Pravidelné setkávání
ping-pong – v sále KD 
Kamenice, každé pondělí 
a úterý dopoledne, 
ostatní dny po domluvě 
s vedením KC
Petangue – hřiště za Billou, 
kdykoliv. Klíče k vyzvednutí 
v KC Kamenice dle 
provozní doby KC a 
dětského hřiště.

ZÁŘÍ
11. září
Výlet Koněpruské 
jeskyně a Zámek 
Hořovice
Sraz u KD Kamenice 
v 8.15
• Cena 350 Kč 
 / kameničtí 65+, 400 Kč / 
ostatní

ŘÍJEN
16. října
„Tajemné toulky 
Prahou“ - Židovské 
město s průvodkyní I. 
Tatkovou
• Bude upřesněno

23. října
Výlet Národní hřebčín 
Kladruby nad Labem
• Budě upřesněno

LISTOPAD
17. 11. od 14.00
Taneční odpoledne 
v salonku restaurace 
na Rynku

27. 11.
Předvánoční tvoření

PROSINEC
Beseda se 
záchranářem 
– bude upřesněno
Beseda s právničkou – 
bude upřesněno

16. 12.
Vánoční posezení 
s večeří, nadílkou 
a tancem

13

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. 

Pokud není uvedeno jinak, 
akce se koná v prostorách 
Kulturního domu 
Kamenice. 
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Na konci i na začátku 
V rozhovoru pro server ak-
tuálně pan Tichota řekl: 
„Ano, cítím zklamání z mno-
hých věcí, které se teď dějí. 
A bude - jako vždy v takové 
situaci - třeba hudby, která 
nemůže sama věci napra-
vit, ale dodává sílu k usilová-
ní a přesvědčení, že něco má 

smysl. Ale to už je práce pro 
novou muzikantskou gene-
raci.“ Můžete nám prozra-
dit koho vnímáte ze součas-
né české hudební scény jako 
nositele těchto hodnot? 
A  jakým směrem se podle 
vás nová muzikantská gene-
race ubírá?  

Omlouvám se, ale to si oprav-
du netroufám, takový pře-
hled nemám a nerad bych 
proto někoho vybíral. Jako 
vždy, i různí příslušníci stej-
né současné generace se 
ubírají různými cestami; co 
mohu - a rád - potvrdit, je 
skutečnost, že mezi mladý-

Skupina Spirituál kvintet je kamenickému publika dobře známá. Naposledy nám zahrála v roce 2013. Ptali 
jsme kapelníka Jiřího Tichoty nejenom na to, jaké začátky čekají kapelu po jejím oficiálně oznámeném konci. 

26. září od 19.30 hod.



mi, kteří hledají svoji cestu, 
je spousta talentovaných lidí 
a protože neexistuje žádná 
„správná“ nebo „nesprávná“ 
orientace, o osud české hu-
dební produkce opravdu ne-
mám strach.

Co pomáhá vám v nejtěžších 
chvílích jít dál? 
Pokud máte na mysli muzi-
kantskou část našich živo-
tů, pak jsme - podle mne - 
vždycky v těžkých chvílích 
vnímali podporu ze strany 
posluchačů. Jsme nesmírně 
poctěni tím, že ještě dnes, do-
konce dost často, přicházejí 
lidé a děkují za to, že naše pís-
ničky pro ně měly význam.

Vaše písničky jsou nesmaza-
telně zapsány v našich srd-
cích. Která z písniček za dobu 
vašeho hraní nejvíce přirost-
la k srdci vám? A kterou na-
opak hrajete spíš z „povin-
nosti“ nebo kvůli svému 
publiku? 
Není to otázka pro jednotliv-
ce, nemáme myslím žádnou 
společně nejmilejší písničku 
a ani to není záležitost trva-
lá. Písničky se u nás jako jed-

notlivců o trůn ucházejí a po 
čase zákonitě uvolňují mís-
to dalším. A písničky, které 
nás nebaví prostě nehraje-
me, žádné takové povinnosti 
si nepřipouštíme!

Na co se můžeme v rámci Po-
slední tour těšit? 
Naši posluchači uslyší samo-
zřejmě to, co vždy; jen přiby-
lo a dál bude přibývat písni-
ček z časů minulých. Snažíme 
se zájemce i sebe bavit bez sen-
timentálního dojímání, užívá-
me si i sami společného hraní 
- konec konců, nejsme zaká-
zaní, máme navíc stále plno, 
ukončení činnosti je naše 
vlastní rozhodnutí.

Jaké začátky vás čekají po 
tomto „oficiálním konci“?
Tady by muselo stát sedm od-
povědí. Každý z nás se jistě 
již rozhodl co dál; já osobně, 
kterému bude právě v době 
posledních koncertů v Lu-
cerně osmdesát tři let už ve-
řejnou hudební činnost ne-
plánuji, ale že bych neměl co 
dělat, to nehrozí. Začátky to 
ale nebudou, spíš staré lás-
ky. A všem vám, kteří naši hu-
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Spirituál kvintet  
hraje ve složení: 
• Jiří Tichota – kytara, 
• Zdena Tichotová – zpěv, 
• Veronika Součková– zpěv, 
• Jiří Cerha – zpěv, 
• Jiří Holoubek – kytara, zpěv, 
• Dušan Vančura – zpěv, 
• Pavel Peroutka – kontrabas, zpěv

Nejslavnější hity: 
Kocábka, Batalion, 
Za svou pravdou stát, 
Růžička, Jednou budem dál, 
Stovky cest, Mlýny

Jiří Tichota
(* 18. dubna 1937 Točná u Prahy) je český muzikolog, loutnista, zpěvák, textař a  muzikant, zakladatel a umělecký vedoucí skupiny 
Spirituál kvintet.
■  Pochází z muzikantské rodiny, jeho pradědeček Antonín Liehmann byl prvním učitelem hudby Antonína Dvořáka. Protože jeho 
otec byl postižen procesy, nemohl v 50. letech studovat, pracoval jako dělník v chemičce. Později se mu přece jen podařilo složit 
maturitu na jedenáctiletce a začal studovat chemii na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Nicméně hrál vážnou hudbu 
především na kytaru. Teprve až po vojenské prezenční službě začal studovat hudební vědu systematicky. Studium na Filosofické 
fakultě Univerzity Karlovy ukončil v roce 1965. Doktorát v roce 1968 (PhDr.) obhájil rigorózní prací Intabulace písní a  vokálních 
skladeb v pražských loutnových tabulaturách 17. století. Na muzikologické katedře tamtéž pak působil od roku 1963 až do roku 1986. 

Od té doby se věnuje především své profesionální činnosti ve Spirituál kvintetu. Ve volném čase se zabývá fotografováním motýlů, jeho fotografie přebírají i odborné 
publikace. Je manželem zpěvačky Zdenky Tichotové, mají syna Tomáše a dceru Lenku.FO
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dební činnost svým zájmem 
činili po více než půlstoletí 
smysluplnou, vděčně děku-
jeme! Ó muziko, ctěné umě-
ní - zpívali naši předchůdci, 
členové literátských bratrs-
tev. A my přitakáváme!

Bude nám po vás smutno 
a děkujeme za všechny pís-
ničky, koncerty a roky, které 
jsme mohli s vámi být. 
S úctou za Kulturní centrum 
Kamenice Kateřina Čadrová
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Opravdu máme radost, že nás přijede v říjnu 
rozesmát legenda českého vtipu a satirického 
humoru Zdeněk Izer. Zeptali jsme se ho při této 
příležitosti na několik otázek. 

Na plný coole v Kamenici 
se Zdeňkem Izerem
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Pane Izer, není to poprvé, 
co přijíždíte do Kamenice, 
naši věrní návštěvníci si 
vás mohou naposledy pa-
matovat z  roku 2011, kdy 
jste přijel i se Šárkou Vaň-
kovou. Co se za těch osm 
let,  co jste u nás nebyl, 
u vás změnilo?  
Změnilo se úplně všechno. 
Za těch osm let jsem od-
jezdil tři nová představe-
ní a  z  toho dvě již jezdím 
sám. Zešedivěl jsem (na hla-
vě to vidět není) a moje dce-
ra ukončila základní školu. 
Před dvěma roky mi na Vá-
noce odešla televize. A také 
se změnil váš dům kultu-
ry. Nedávno jsem jel okolo 
a málem jsem ho nepoznal. 
Takže se změnilo všechno.

V čem je pro vás příjemněj-
ší, a naopak těžší vystupo-
vat sám nebo s partnerem / 
partnerkou? 
Příjemnější jsou návraty 
z vystoupení, kdy nemusím 
dělat taxikáře a nebo na-
opak se nechat vozit domů. 
Nebo se ptát, kam jít na jíd-
lo, co si dát a v kolik a kde se 
sejít. Člověk je svým pánem. 
A těžší je rozhodně balit 
a nakládat rekvizity a tech-
niku. A cestou domů poke-
cat sám se sebou. To jde taky 
hůř. Ale jde to.

15. října od 19.30 hod.
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Pro mě osobně je nezapo-
menutelná vaše policejní 
akademie, kterou jako do-
spívající znám z audioka-
zet téměř nazpaměť. Do-
kázal jste vtisknout život 
úžasným postavám. Ne-
plánujete návrat Maňase 
a spol. nebo vytvořit nový 
svět plný podobných cha-
rakterů? 
Dnes v době internetu je 
složité něco vydat na CD. 
Cédéčko si koupí dva lidi, je-
den ho pověsí na internet a 
ostatní si ho stáhnou. Vyda-
vatelé se do novinek nehr-
nou. A já to i chápu. Tak se 
taky nehrnu. Ale třeba ně-
kdy něco bude.

Je něco nebo někdo, koho 
nedokážete nebo si  ne-
troufnete zparodovat?
N e d o k á ž u  z p a r o d o v a t 
spoustu věcí a lidí. Trou-
fám si zparodovat kohoko-
liv a cokoliv, ale nikdo by to 
nepoznal, takže by se neza-
smál. Samozřejmě, všechno 
zparodovat nejde.

J a k ý m  z p ů s o b e m  k o m -
penzujete množství smí-
chu a zábavy ve svém živo-
tě tak, abyste ustál i vážné 
věci?
To nemusím kompenzovat 
já. To řídí životní situace 
samy. Sotva se člověk rozju-
chá, přijde nějaká ťafka, aby 
se zase zklidnil. Kdybych se 
smál pořád, byl bych nej-
spíš blázen a byla by to asi 
i nuda. Neznamená to, že 
bych si ve vážných situa-
cích liboval, ale mnohdy i FO
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v nich člověk najde směšné 
momenty. 
Co vás nejvíc baví na li -
dech?
Mě baví, když se baví. A tře-
ba na ženských mě toho 
baví víc.

A co naopak rozčiluje?
Nerespektování pravidel. Ať 
už ve slušném jednání, zne-
čišťování prostředí, nebo za 
volantem. Ignorování a ne-
respektování pravidel.

Co by se muselo stát, abyste 
se přestal smát?
Kdybych musel chodit platit 
daně každý měsíc a pokaždé 
k jinému zubaři.

Děkujeme vám za všech-
ny vtipy, nečekané pointy 
a hodiny zábavy, které jste 
nám za ty roky, co vystupu-
jete, předal. 
Budeme se těšit, že si je ko-
nečně zase užijeme naživo. 
 Kateřina Čadrová
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Je sexualita lidí s mentálním hendikepem 
v dnešní společnosti stále tabu? Pokud ano, 
tento dokument se ho snaží zbořit. Sleduje-
me v něm příběh čtyř hlavních aktérů, dvou 
žen a dvou mužů. Partnerství, sexualita, ale 
také otázka rodičovství jsou ústředním téma-
tem jejich diskusí. Zda je například lepší při-
jít ve čtyřiceti o panictví s prostitutkou, nebo 
si počkat na pravou lásku. Jaké to je porodit 
zdravé dítě, a nesmět se o něj starat. Nebo jak 
se jako žena vyrovnat s tím, že mě v mládí při-
měli k podvázání vaječníků. 

Režie: Lenka Vochocová, Kateřina Bubeníčková
Rok výroby: 2015  

Vzpomínky na povodně před pěti lety odešly 
s velkou vodou a dnes spíš Česko řeší problém 
sucha. Nový film z produkce Člověka v tísni uka-
zuje, jak spolu obojí souvisí. Bleskové záplavy 
i vysychání krajiny jsou projevem proměn glo-
bálního klimatu i důsledkem našeho zacháze-
ní s krajinou.

Dokument kombinuje výpovědi odborníků 
na hydrologii, vědců, ekologů i humanitárních 
pracovníků s dobovými záznamy povodní, le-
teckými záběry české krajiny, fotografiemi i ani-
movanými sekvencemi.

Film zdůrazňuje dlouhodobý a dalekosáhlý 
důsledek špatného nakládání s českou krajinou. 
Jedná se o mezigenerační dialog akcentující do-
pad našeho jednání na životy našich dětí. Film 
se tak obrací na všechny, komu není osud naší 
krajiny lhostejný. 

Režie a scénář: Petr Jančárek 
Rok výroby: 2017 

O projektu: O projektu: Promítej i ty! je platforma, díky které můžete zdarma a legálně promítat 
kvalitní dokumentární filmy – a to buď sami pro sebe, anebo širšímu publiku. Za projektem 
stojí festival Jeden svět, který vyjedná a zaplatí licence majitelům filmových práv. 
Fandíme české filmové tvorbě a tak jsme se rozhodli tento podzim věnovat ryze českým 
dokumentům se silným přesahem. 

Nemusíš s láskou, stačí s citem

Krajina v tísni

22. října od 19.30 hod.

24. září od 19.30 hod.
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Týden knihoven 2019

OKNO DO KNIHOVNY 

30. září – 6. října 2019

Týden knihoven je celostátní akce, kte-
rou již po 23. pořádá Svaz knihovníků 
a informačních pracovníků ČR (SKIP). 

Jejím hlavním záměrem je podpořit četbu 
a knihovny. 

Naše knihovna v souvislosti s touto akcí 
vychází již tradičně vstříc svým čtenářům 
tím, že jim odpouští dlužnou platbu všech 
upomínek a vyhlašuje čtenářskou amnes-
tii v týdnu od 30. 9. – 6. 10. 2019. Čtenáři, kte-
ří dlouho nevrátili knihy, a kterým naběhla 

On - line katalog
Poskytuje možnost elektronického vyhle-
dávání knih z knihovního fondu. Katalog 
je v provozu od roku 2017. Najdete ho na 
stránkách www.kckamenice.cz, rozbale-
ním záložky Knihovna. Z pohodlí domo-

va si tak můžete v katalogu listovat v kniž-
ních novinkách, zjistit zda v našem fondu 
máme knihu, o kterou máte zájem, anotace 
ke knihám, počet svazků k zapůjčení, zda 
je kniha dostupná, nebo si knihu kliknu-
tím na „Získat“ rezervovat. Také zde najde-
te hodnocení a diskuzi ke knihám. On-line 
katalog můžete rovněž využívat na počítači 
pro veřejnost v prostorách knihovny. V On-
-line katalogu se můžete přihlásit do své-
ho čtenářského konta, o tom podrobně-
ji příště. 

upomínka v jakékoli výši, budou mít mož-
nost tyto knihy vrátit, aniž by museli upo-
mínku uhradit. Prohledejte, prosím, své 
domácí knihovny a doneste v uvedeném ter-
mínu všechny nevrácené knihy k nám do 
knihovny, abychom je mohli půjčovat dal-
ším čtenářům. 

V letošním roce jsme v rámci Týdne kniho-
ven připravili také něco pro nové čtenáře: 

Každý kdo se v týdnu od 30. 9. – 6. 10. 2019 
nově zaregistruje do naší knihovny, získá 
roční registraci do knihovny s 50% slevou.

Dagmar Walachová, knihovnice 

Knihovna Kamenice se připojuje k tradiční akci Týden knihoven a vyhlašuje čtenářskou amnestii.

V tomto okénku vám pravidelně připomeneme 
jednu z užitečných informací týkajících  
se služeb naší knihovny.
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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 Dana Pribáně

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. října 2019
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

26. 11. 2019|19.30h



26. 11. 2019|19.30h



Předprodej / informace / rezervace: 
přes webticket.cz / v KC / Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice / 323 672 643 / 731 045 466.

www.kckamenice.cz

340 / 390 Kčod 19.30

OSKAR PETR
Vzpomínka na

Marsyas

3. 12. 2019

a band
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