
LIS
TO

PA
D –

 PR
OS

IN
EC3/2019

ZDARMA

www.kckamenice.cz

Petr Fiala z Mňága a Žďorp:  

Život je dobrý a láska je nejvíc

Exkluzivní rozhovory

Se zpěvákem Oskarem Petrem a kapelníkem Ondřejem Fenclem o snech, tmě a Los Angeles  
Se zakladatelkami Klubu seniorů při KC Kamenice o těžkostech, úspěších a budoucnosti

Z čeho bere sílu jeskynní žena Daniela Choděrová: O Cavewoman a poledance  



KAMENICKÝ 
POHÁR

KD Kamenice

7.prosince
Pořadatel: 

ČSTS, 
Taneční studio Heller,

Obec Kamenice 
a KC Kamenice

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

od 9 hod.
2019

a latinsko-amerických tancíchTaneční soutěž ve standardních
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14  Hurá zase do jeskyně - rozhovor s Danielou 
Choděrovou, hlavní tváří "Cavewoman"

23  Program festivalu Ochotnické divadlení 2019

20  S pohádkou o hubaté švadleně prožijeme 
všechna roční období: "Divadlo Láry Fáry - 
Pohádka o Kačence a raráškovi"

20  Nesmrtelná hra o souboji dobra a zla 
v lidské duši: "Studio dell Arte - Faust"

21  Dvě vánoční pohádky zahraje Divadlo 
Pohádka: "Pohádky na Vánoce"

21  Divadélko o nevěstě pro uhalékaného 
chasníka: "Divadélko Kůzle - Zazpívejme 
notu pro křiklouna Otu"

6  Valmézacké legendy přijedou představit do 
Kamenice novou desku - rozhovor s Mňágou 
a Žďorp

16  Vzpomínat na Marsyas budeme v rozhovoru 
i na koncertu s Oskarem Petrem 

19  Dokument o těžkostech života 
přistěhovalců v ČR - "Bohu Žel"

19  O lásce bez sexu v dokumentu 
"AsexuaLOVE"

4  Ohlednutí za podzimními akcemi
8  Kameničtí senioři se představují 

v rozhovoru se zakladatelkami Klubu 
seniorů

12  Seznam akcí v kulturáku - co vás čeká až do 
konce března

18 Slavíme 100 let kamenické knihovny 
a podíváme se, jak pracovat se čtenářským 
kontem
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listopad – prosinec

Koncerty

Společenské akce

Divadlo

Filmové projekce a besedy

Šikulka – sekce pro děti
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Podzim jsme v Kamenici začali v barvách babího léta, chytajíce poslední 
hřejivé paprsky sluníčka venku a kulturák jsme otevřeli za tónů nestárnoucích 
„spirituálů“…

4

Záblesky vzpomínek

… seznámili jsme se s nabídkou kroužků a aktivit pro 
nadcházející sezonu, mimo jiné shlédli naše nádherné 
kamenické mažoretky…

… upsali jsme svou 
duši ďáblu 
v pohádce O chytré 
princezně…
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… a podzim jsme oslavili na obecních Podzimních 
slavnostech tentokrát ve stylu středověku.

… zavzpomínali jsme si na nejslavnější hity a 60 let 
na hudební scéně se Spirituálem Kvintet….

… projeli jsme celý svět s trabantími příběhy a Danem 
Přibáněm – Velká cesta domů byla hodně barevná... 
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Díky bohu, že nežijeme 
v domácím vězení pro blbečky

Co chystáte pro návštěvníky vašeho koncer-
tu v Kamenici? Čím nás překvapíte? 
Zahrajeme průřez tvorbou plus hodně no-
vých písniček, protože nám právě vychází 
nová deska Třecí plochy. Koncert trvá hoďku 
a půl až dvě, tak se na to moc těšíme!
My se těšíme taky. Můžete nám prozradit, 
co vás inspiruje při psaní vašich písniček? 
A co v životě? A jakou hudbu posloucháte? 
No nejlepší je život sám. Stačí koukat ko-
lem sebe a už se to valí. Co se týče psaní tex-
tů, nejlepší je mít trochu času a hlavně za-
čít psát, často takříkajíc bez nápadu nebo 
jen s nějakou jednou větou a najednou za-
čne ruka něco psát a pak už to stačí jen do-
táhnout. Často to s původním záměrem 
ani nemá nic společného. Naštěstí při tvor-
bě písniček neexistují žádná omezení ani 
nějaká striktní pravidla. A pokud jo, nej-
lepší je všechno porušit, protože nakonec 
neposloucháme pravidla, ale písničky. Po-
slouchám všechno možné. V poslední době 
třeba The Blacky Keys, The Staves, Rona Sex-

smithe, Sama Cookea nebo naši poslední 
desku.

Vaši poslední desku jste opět financovali za 
přispění fanoušků. Jak vás napadlo použít 
pro vydání vašich alb crowdfunding? 
Bylo nám to nabídnuto, šli jsme do toho 
a během několika kampaní na Startovači 
jsme poznali, že to je bezva způsob, jak za-
financovat svoje projekty. Vydáváme si alba 
sami už deset let a jsme s tím absolutně 
spokojeni. Máme hromadu fanoušků, kte-
ří nás podporují a do kampaní se zapoju-
jí, protože sami vidí, že to funguje, že ten 
vztah kapela-posluchač je naprosto přímý 
a jednoduchý.

No, když se podíváme do historie, tak váš 
vztah k posluchačům a všeobecnému dění 
nebyl úplně jednoduchý. Jste stále v opozi-
ci? Jako, když jste vymýšleli název pro svou 
kapelu? Nebo kam jste se z té opozice za 
svůj život posunuli? 

Udělali jsme si před listopadovým koncertem čas si popovídat s kapelou Mňágou a Žďorp.  
Po dvou letech vydávají další desku a v rámci turné přijedou i za námi. 

14. listopadu od 19.30 hod.
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Spíš jsem furt ve střehu. Stát stále není moc 
pro lidi, ale občas je i nepřítel. To se mi moc ne-
líbí, protože nevidím důvody, proč si zbytečně 
komplikovat život. Současná překomplikova-
ná a pseudokorektní doba mi moc nevyhovu-
je, ale samozřejmě je to stokrát lepší, než co 
tu bylo za komunistů. To ani nejde srovnávat. 
Prostě jsme na svobodě a musíme se s tím ně-
jak popasovat. To předtím bylo domácí vězení 
pro blbečky.

V jednom rozhovoru jste řekl, že „láska je pro-
stě nejvíc.“ V čem a proč je nejvíc? „Dokud mě 
někdo nenasere, tak ho mám rád.“ - jak se vám 
žije život v tomto módu? Co se děje, když už 
vás někdo nasere? 
K čemu je vám jakýkoli úspěch nebo prachy 
nebo cokoli, když nemáte lásku? Myslím, že k 
ničemu, že to pak žádný vítězství není. Láskou 
myslím nejen vztah mezi ženskou a chlapem, 
ale spíš pocit, že je život dobrý, já chci být taky 
dobrý, být v klidu, upřímný, statečný, těšit se z 
každého dne, kdy tady můžu být. Radovat se z 
dětí a pomoct jim najít jejich cestu, furt doko-
la narovnávat všechny možný vztahy, protože 
všechno se furt mění a vyvíjí. Naučil jsem se ale 
taky, že nemusím být s každým kamarád. S kaž-
dým fakt ne.

Co by bylo, kdyby nebyla hudba?
No, to fakt nevím. Je to jeden z rituálů, který pro-
vází lidstvo od pravěku, kdy se hrálo na kosti od 
mamutů, takž doufám, že to ještě chvíli vydrží 
a bude nás to všechny bavit, hrát i poslouchat.

Jak se na vás podepsal Valmez?
Je to moje hlavní město, ve kterém jsem vyrostl, 
kde znám každej chodník, a přestože roky byd-
lím jinde, furt se tu cítím doma.

Na co se těšíte, až půjdete do důchodu? 
Nepočítám s důchodem, budeme pořád hrát. 
Nedovedu si představit, že bych nedělal, co mě 
baví.

Díky a budeme se těšit na viděnou na kon-
certu  Kateřina Čadrová 7

Díky bohu, že nežijeme
v domácím vězení pro blbečky

Co je to Žďorp? A co Mňága?
Mňága a Žďorp je česká rocková hu-
dební skupina, pocházející z Valašské-
ho Meziříčí (přesněji odtud pochází za-
kládající jádro skupiny). Formovala se 
již od roku 1983. Často se měnilo slo-
žení kapely. Zpočátku vystupovala pod 
názvem Slepé střevo, členové Mňágy 
současně působili i v jiných kapelách 
(Velký plytkoš, Happyend). Tyto kapely 
však zanikají a od roku 1987 se již hovo-
ří jen o skupině Mňága a Žďorp.
Do povědomí se dostala především hi-
tem „Hodinový hotel“, který je první 
skladbou na debutovém albu skupiny, 
nazvaném příhodně „Made in Valmez“ 
(1991). Frontman skupiny Petr Fiala na-
víc vytvořil samostatná alba Nečum 
a tleskej! (1994) a Je čas (2005).
Zvláštně znějící slova tvořící název sku-
piny pocházejí ze slezského dialektu. 
Mňága a Žďorp patří mezi nejvýraznější 
hudební kapely české porevoluční éry.
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Kameničtí senioři 
se představují
Jak vznikl nápad založit 
klub pro aktivní seniory?
MH: Nevím, zda se nebudu 
opakovat, už jsem to kdysi 
napsala do Zpravodaje z Ka-
menice. Stála jsem o založení 
nějakého spolku pro seniory 
dlouho před tím, než jsem se 
stala zastupitelkou v období 
2014 - 2018. Zastavila jsem se 
na obecním úřadu a ptala se 
v sekretariátu starosty, zda by 
měli senioři z Kamenice chuť 
se potkávat. Stejně tak jsem 
se ptala v kulturním centru. 
Bylo mi řečeno, že se senioři 
moc nezapojují a nemají zá-

jem. Na pár let jsem to pusti-
la z hlavy, i když to tam někde 
zůstalo. Pak přišel rok 2014 
a s ním můj volební program 
a tohle semínko začalo znovu 
klíčit. Muselo se hojně zalé-
vat a dnes jsem tomu ráda, že 
se snaha setkala se zájmem. 
Mým mottem bylo spojovat 
seniory ze všech osad napříč 
Kamenicí a  propojit staro-
usedlíky s nově přistěhova-
nými občany a zřídit na obci 
sociální služby. Ty nám zatím 
i přes naše velké snahy chy-
bí. Ale vypadá, že opět začí-
ná svítat.

MG: V roce 2014 jsem pozna-
la Majku Hajduškovou, kte-
rá myšlenku založit seni-
orský klub v  Kamenici už 
nosila v hlavě a oslovila mě 
ke spolupráci, za což jsem 
velmi vděčná. Senioři jsou 
pro mě totiž dlouhodobě 
srdeční téma, které začalo 
nesmírnou láskou a  úctou 
k mé stařence (na Valašsku 
se tak říká babičce), v zahra-
ničí jsem získala několikale-
tou cennou zkušenost v do-
mácí péči o seniory a zjistila 
jsem, že práce se seniory mě 
velmi naplňuje.

Po vítězství v celonárodní soutěži jsme si povídali s Marii Hajduškovou a Marií Grafnetter, které stojí v čele 
kamenického Klubu seniorů.



Co pro vás bylo v začátku nej-
těžší?
MH: Nejtěžší bylo asi překonat 
to, že tomu lidi kolem mě moc 
nevěřili. Ale ve trojici obě Ma-
rie a Eva Kršňáková, která v té 
době úspěšně vedla a vede Ko-
SaK - Komisi pro sport a kultu-
ru, a která nás podpořila nejen 
finančně, jsem rozjela první zá-
jezdovou akci. Zaplnili jsme 
celý autobus a pak už to jelo. 
Námi třemi byl vytvořený plán 
akcí a společnými silami jsme 
rozjely něco, co má dnes úpl-
ně jinou energii. Těžké bylo 
také překonat počáteční smu-
tek z toho, když se na některé 
akce dostavilo skutečně jen pár 
lidí. Nejvíce táhly zájezdy. Sama 
ze své praxe vím, že když vzni-
ká něco nového, musí se tomu 
dát dobrá propagace a čas. Nic 
takového tu nebylo a starší ob-
čani potřebovali získat důvě-
ru v naši práci, v naše osobnos-
ti a v to, že to nebude jen na 

jednu sezonu. A pak jsme měli 
obrovské štěstí na kamenic-
ké osadníky, kteří vytvořili bá-
ječnou partu. Jsou fakt bezvad-
ní! Přijďte se podívat třeba na 
zpívánky! Nebo si s nimi dej-
te středeční kola, páteční túru, 
nebo pinec!
MG: Získat podporu obce, sa-
mostatný účet pro naše hos-
podaření v rámci zastřešující 
organizace, chybějící prosto-
ry ke scházení se, zázemí, do-
statek času na organizaci a re-
alizaci všech plánů vzhledem 
k naší stále aktivní výdělečné 
činnosti.

Mohou se k  vám přihlásit 
i  jiní než kameničtí senio-
ři? Jaké jsou podmínky člen-
ství?
MH: Samozřejmě, že mohou, 
jsou vítáni senioři ze všech na-
šich osad, ale i z okolí. A jez-
dí za námi, účastní se akcí. 
Mají pravda vždy vyšší cenu 

za vstupy, ale zatím to nikoho 
neodradilo. Získali jsme nové 
kamarády a zpěváky z Kostel-
ce, z Jirčan, z Jesenice, a třeba 
i z Ameriky. Pořádáme-li men-
ší akci, upřednostňujeme vždy 
kamenické a nikdo se na nás za 
to nezlobí. A když je dost místa 
v autobuse, proč by nemohl jet 
někdo třeba z Prahy – např. ka-
meničtí chataři, senioři z Kos-
telce. Žádné členství nemáme, 
vstupenkou bývá věk, ale ani 
ten není rozhodující. Vstupen-
kou je překonat obavy a stud 
a přijít mezi nás.
MG: Vždy, když plánujeme akci 
pro seniory, je cena rozděle-
na pro kamenické seniory, 
kde obec přispívá na autobus, 
a pro ostatní. Nejsme samo-
statnou organizací, spadáme 
pod Kulturní centrum, jen 
jsme toto naše seskupení na-
zvali Klubem seniorů a vymy-
slely jsme logo, které nás iden-
tifikuje. Přihlásit se na akce, 
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Kameničtí senioři 
se představují
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které pořádáme, může kaž-
dý, koho náš program zaujme, 
kdo se rád druží a chce prožít 
aktivní podzim života s pěkný-
mi zážitky všeho druhu. Kaž-
dý měsíc vychází ve zpravodaji 
pozvánky na nadcházející se-
niorské akce a jsou zde i kon-
takty na nás. Stačí zatelefono-
vat nebo poslat mail. Dokonce 
máme svůj web, kam vkládá-
me všechny aktuality, pozván-
ky, fotky, zajímavosti.

V čem jste jiní než ostatní klu-
by? Zaslechli jsme, že jste zís-
kali ocenění v soutěži Nejlep-
ší klub roku.
MH: Nevím, jestli jsme jiní, my-
slím si, že se tolik nelišíme. 
Kdykoli někde potkám jiný 
klub nebo někoho, kdo pro 
nějaký klub pracuje, starosty 
z jiných obcí či měst, ptám se 
na spoustu věcí ze života klu-
bů, není v tom takový rozdíl. 
Všichni se hlavně snaží získat 
seniory pro aktivní způsob ži-
vota. Snaha je, aby senioři ne-
zůstávali jen doma, sami se 
přidali k nějaké aktivitě, kte-

rá je zaujme. Odejde-li jeden 
z partnerů nebo jsou v delším 
dosahu děti a vnoučata, pak 
může být život pro seniory 
smutný a jednotvárný. 
  Rozdíl snad vidím ve finan-
cování takových klubů. Praž-
ské kluby jsou velmi boha-
té a nabízí skutečně pestrou 
paletu kurzů, které mají se-
nioři od určitého věku úplně 
zdarma a lektoři či organizá-
toři klubů a kurzů jsou place-
ní obcí. Náš Klub seniorů pa-
tří pod KC Kamenici, od obce 
dostáváme každý rok částku 
z rozpočtu obce, se kterou se 
snažíme dobře hospodařit. 
Odměnou organizátorkám je 
2.000,-Kč brutto za 20 odpra-
covaných hodin měsíčně. To, 
že je hodin mnohem více, je 
asi každému jasné z rozsahu 
našich akcí a práce kolem klu-
bu. Dnešní součástí naší prá-
ce je zavolat třeba i „Božence“, 
jak se měla v lázních nebo si 
dát rande u kafíčka s někým, 
kdo si potřebuje popovídat 
o svých starostech. O ocenění
SenSenu jsme sepsali článek

do listopadového čísla zpravo-
daje. Jde o prestižní celorepub-
likovou soutěž, letos bylo při-
hlášeno 104 nominací, z toho 
36 za kluby a sdružení. Proto 
naše 3. místo v této soutěži po-
važujeme za veliký úspěch. Or-
ganizace SenSen patří Nadaci 
Charta 77, kterou vede Bože-
na Jirků. Tato Nadace Charty 77 
sbírá finanční prostředky ne-
jen pro projekt Konto Bariéry. 
Seniorský projekt Senzační se-
nior s mnoha dalšími aktivita-
mi je na trhu asi 10 let. Pro váš 
zájem uvádím webové strán-
ky: www.sensen.cz. Více listo-
padové číslo zpravodaje.  
MG: Vnímám, že když člověk 
něco dělá s láskou, nadšením 
a pokorou zároveň, výsledky 
se dostaví. Ačkoliv jsme s Maj-
kou obě pracovně vytížené, 
neustále se nám hlavou honí 
myšlenky na zlepšení podmí-
nek pro kamenické seniory, 
co se sociálních služeb týká. 
Jak zmapovat a oslovit ty se-
niory, kteří jsou osamoceni 
a z jakýchkoliv důvodů nemů-
žou nebo se obávají přijít mezi 
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nás. Jak těmto seniorům po-
moci a jakým způsobem po-
sunout aktivity našeho klubu 
dál, např. možností mít svou 
klubovnu, své zázemí.

Na co (kterou akci, aktivitu 
nebo událost) budete jednou 
v rámci toho, co jste jako klub 
podnikli, nejvíc vzpomínat?
MH: Za sebe mohu říci, že asi 
na první výlet na Orlík. Maruš-
ka G. nemohla jet a tak jsem 
musela zvládnout pro mě no-
vou situaci sama. Také ocenění 
SenSenu na Pražské Křižovatce 
je, domnívám se, pro všech 15 
členů, kteří byli přítomni v ten 
den, nezapomenutelným, stej-
ně jako pro mě. Ten nádherný 
a důstojný prostor pro oceně-
ní lidí, kteří už by mohli jen se-
dět někde v koutku a odpočí-
vat, jejich zkušenosti a životní 
moudrost. Chuť i ve vysokém 
věku pracovat pro druhé, ne-
litovat volného času a stále ob-
jevovat nové věci, získávat zku-
šenosti. To je velmi nabíjející 
pro moji další práci. Za sebe 
musím přiznat, že se trochu 
bojím toho, co se stane, až ta-
hleta povedená parta, která 
tvoří jádro našeho klubu, ze-
stárne ještě o trochu víc. 
MG: Když se ohlédnu zpět do 
začátků aktivit klubu, kaž-
dá z uskutečněných akcí mi 
v  hlavě nějak rezonuje do-
dnes. Každou akci od začátku 
činnosti klubu připravujeme 
s láskou a pečlivostí a opravdu 
tomu věnujeme spoustu své-
ho osobního času. Jsme s Maj-
kou skvělý tým a pěkně se do-
plňujeme. A hlavně nás to baví 
a naplňuje.

Když bych měla zmínit jen 
pár akcí, které se vryly, tak asi 
předloni dvoudenní výlet na 
Jižní Moravu (Lednicko-Val-
tický areál) s  ochutnávkou 
vína ve sklípku, úžasné „Ta-
jemné toulky Prahou“ s paní 
I. Tatkovou, zpívání pro klien-
ty Domova seniorů v Pyšelích, 
velikonoční a adventní tvoři-
vé dílny, kde jsme si vyrobili
krásné dekorace, každoroční
předvánoční setkání ve svá-
teční atmosféře. A samozřej-
mě za největší událost a záži-
tek považuji nedávné ocenění 
SenSenu! Je to nevýslovný po-
cit radosti!

Co chystáte do budoucna?
MH: Co chystáme do budouc-
na, to se týká mé poslední 
věty v minulém odstavci. Přá-
la bych si, aby v obci vznik-
la zdravotní a sociální služ-
ba pro občany - typu „Most 
k domovu“ jako mají v Jese-
nici. Aby naši kameničtí ob-
čané s pomocí nejen těchto 
služeb, měli možnost odchá-
zet ze života s  důstojností.                                                                                                                                   

A ptáte-li se mě na další pro-
gram pro seniory? Ten se 
většinou skládá z toho, co si se-
nioři sami přejí. Snažíme se pl-
nit jim jejich přání v tom, co 
chtějí vidět, zažít a dělat. Podí-
vejte se na naše stránky: www.
kamenice55.eu, kolik mají ná-
padů a kolik akcí již máme za 
sebou. Není v našich silách 
splnit vše, co si přejí, a to naši 
senioři dobře vědí. Proto se 
z nich stali aktivci, kteří dnes 
plánují i bez nás, a to bylo pře-
devším mým cílem při zaklá-
dání klubu seniorů. Po čtyřech 
letech se to stalo skutkem. Já 
za to seniorům z Kamenice 
mnohokráte děkuji!!
MG: Kromě dalších výletů, be-
sed, divadelních představe-
ní, sportovních aktivit, které 
navrhují a inspiraci přináše-
jí sami senioři, bychom rády 
přispěly k zavedení sociálních 
služeb v Kamenici a tím rozší-
řili péči o seniory. Vždyť o se-
niory je třeba se starat nejen, 
když je hej a úsměv na tváři, 
ale i v časech, kdy potřebují po-
zornost a péči! Kateřina ČadrováFO
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LISTOPAD
2. listopadu od 17.00
Halloween klubu žen
Start v 17.00 u CO 
v Kamenici 

8. - 9. listopadu od 19.30
Ochotnické divadlení I.
Festival ochotnických 
divadelních představení

8. listopadu od 19.30
DS Tyl Říčany: Válk
a ve třetím poschodí

9. listopadu od 19.30
Jílovští ochotníci: 
Ze života Hmyzu
• Vstupné 290 / 150 / 100 / 50 Kč 

11. listopadu od 9.30
Divadlo Láry Fáry: 
O Kačence a raráškovi
Divadlo pro děti
• Vstupné 60 Kč

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

15. listopadu od 19.30
Ochotnické divadlení II.
Ochotnický spolek Tyl: 
Dveře
• 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
Dokument festivalu Jeden 
svět
• Vstup zdarma

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

24. listopadu od 14.00
Mikulášská Klubu žen
Kamenice
• Vstupné 40 Kč

 25. listopadu od 9.00 
a 10.30
Divadlo Dell Arte: Faust
Divadlo pro děti
• Vstupné 60 Kč

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

28. listopadu od 19.30
Tančírna Blanky Vášové
• Vstupné 120 Kč

PROSINEC
1. prosince od 8.00
Adventní Ringhofferovy 
trhy
Ringhofferovo náměstí 
Kamenice a kulturní dům 
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 9.00 a 11.00
Gipsy: Když chceš, 
tak to dokážeš
Představení pro děti II. 
stupně ZŠ
• Vstupné 60 Kč



 10. prosince od 19.30
Promítej i ty: AsexualLove
Dokument festivalu 
Jeden svět
• Vstup zdarma

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

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

25. prosince
Vánoční disko
• Vstupné bude upřesněno

LEDEN
21. ledna

Divadélko Kůzle: 
Zazpívejme notu pro 
křiklouna Otu
Divadlo pro děti
• Vstupné 60 Kč

ÚNOR
 24. února od 9.30

Divadlo Semtamfór: 
O Smolíčkovi
Divadlo pro děti
• Vstupné 60 Kč

25. února od 19.30
Halina Pawlovská: 
Chuť do života
One Woman Show
• Vstupné bude upřesněno

BŘEZEN
9. března od 9.30

Divadlo Láry Fáry: Pohádka 
o třech námořnících
Divadlo pro děti
• Vstupné 60 Kč

30. března od 9.30
Divadýlko Mrak: 
Vodnická pohádka
Divadlo pro děti
• Vstupné 60 Kč

31. března od 19.30
Můžem i s mužem
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. 

LISTOPAD
17. listopadu
Taneční odpoledne 
v salonku restaurace na
Rynku

27. listopadu
Předvánoční tvoření

PROSINEC
4. prosince
Beseda s právničkou

16. prosince
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. 

VÍCE NA:
WWW.FACEBOOK.COM/
KCKAMENICE
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Život není černobílý
Inspirujete se ve svém den-

-
-

těji?  
Určitě, neustále zažívám já 

kterých jsou výborné histor-
-
-

blika během představení. 
-

ce, energie, nesmírně si to uží-
vám…

-
tu? Po prvotním impulsu, 

-

la malým holčičkám, které 
se tomuto sportu chtějí vě-
novat? 
Pole sport byla náhoda, urči-
tá nezapomenutelná životní 
fáze, která si mě vlastně sama 

-
ce potkávám - třeba hrajeme 
úspěšnou komedii The Naked 
Truth - Odhalená pravda, kte-

potkají právě na kurzech pole 
dance. Anebo pravidelně kaž-
dý rok moderuji první celore-
publikovou soutěž pro děti od 
6 do 17 let Pole Princess, kterou 
pořádá Circus! Dance Studio 

-

chodem, kategorie jsou roz-
děleny nejen podle věku, ale 

-

otázku – pole dance studií, kte-
-

už je celá řada. Takže stačí se 
-

lí (mimochodem vím, že jed-
no studio je kousek od Kame-

Co vás nejvíc baví na lidech? 

Co mě baví – asi ta rozmani-
tost lidských charakterů… 

-

Herečka Daniela Choděrová známá svým ztělesněním „jeskynní ženy“ odhalila v rozhovoru 
s Kateřinou Čadrovou z čeho čerpá sílu, co pro ni znamená rodina a láska.

26. listopadu od 19.30



nou řeč s někým, kdo má od zá-
kladu jiný pohled na svět. To je 
moje celoživotní výzva – dívat 
se na věci i z jiného úhlu, snažit 
se pochopit druhého, protože 
život není černobílý.

Co je podle vás láska? 
Láska je – aspoň podle mě – 
štěstí, svoboda, tolerance, 
umění přijímat i dávat a hlav-
ně nesoudit.

Vedete k  hraní svoje děti? 
Nebo je spíše od něj odra-
zujete? 
Rozhodně je k hraní nijak ne-
vedu, ale je úplně běžné, že 
děti mívají blízko k profesi ro-
dičů – koneckonců kdo z nás si 
občas s sebou do práce nemu-
sel vzít děti. Já spíš doufám, že 
budou v životě dělat něco, co je 
bude bavit a naplňovat – že si 
zkrátka tu svoji cestu najdou. 
Protože, když už člověk v prá-
ci tráví tolik času, je ideální, po-
kud z toho má radost.

Kde berete sílu? Z čeho ji čer-
páte?
Taky mám dny, kdy sotva lezu 
z postele, to je úplně normál-
ní… Ale když chcete, vždycky 
a na všem dokážete najít ta po-
zitiva, která vás nabijou. Už je-
nom obyčejný úsměv funguje. 

A hlavně rodina, přátelé, příro-
da, cestování, zážitky… 

Co vás vedlo k tomu stát se pa-
tronkou Centra Locika, kte-
ré se zabývá domácím nási-
lím? A máte nějaký recept, jak 
ho včas rozpoznat a jak z něj 
uniknout? 
Co se týče receptu – to je těžké. 
Centrum Locika je tu hlavně 
pro děti ohrožené domácím 
násilím – a to nejen fyzickým, 
ale i psychickým. O násilí v ro-
dině nemluvíme, neumíme ho 
rozpoznat, přesto má na psy-
chiku dětí zásadní dopad (úz-
kost, deprese, trauma, agre-
se, drogy atp.). Sama mám dvě 
děti a vím, jak jsou citlivé a co 
všechno je ovlivňuje. Takže 
když jsem byla ředitelkou cen-
tra Petrou Wűnschovou oslo-
vena, neváhala jsem ani vteři-
nu. V květnu jsme oslavili už 
4.narozeniny a pražským cen-
trem prošlo přes 694 dětí ze 
405 rodin. Podle nejnovějšího 
průzkumu UNICEF zažívá nási-
lí v rodině až 14 % českých dětí 
a dobře dostupná pomoc není 
ani pro 2500 nejzávažnějších 
případů zachycených ve sta-
tistikách MPSV. Proto se snaží-
me naše služby rozšířit. V Praze 
jsme se přestěhovali do větších 
prostor a chystáme vznik ob- 15

Cavewoman 
“Obhajoba jeskynní ženy” 
Emmy Peirsonové je hu-
morným pohledem na 
muže a ženy, snažící se žít 
vedle sebe na stejné plane-
tě. Zábavné pojetí věčné-
ho souboje těchto dvou po-
hlaví, pro změnu ze ženské 
perspektivy, volně navazu-
je na slavnou Beckerovu 
one man show Caveman. 
Diváci jsou pozváni do její 
“jeskyně”, kde s nimi v od-
lehčeném duchu sdílí své 
starosti, pochybnosti a po-
city úzkosti pramenící 
z obavy, zda si vybrala toho 
pravého. Zároveň se vtipně 
zamýšlí nad spoustou dal-
ších témat, například proč 
mají ženy hrůzu z tloušťky, 
nebo co způsobuje jejich 
nepředvídatelné a často 
prudké změny v chování.

Daniela Choděrová
Daniela Choděrová vystudovala činoherní herectví na brněnské JAMU 
a poté působila v mnoha divadlech (ABC, Komedie, Bez Zábradlí, Celetná, 
Divadlo X10 a další). V televizi jste ji mohli vidět mnoha seriálech (např. 
Rodinná pouta, Vyprávěj, Přístav) a filmech (třeba Wrong Mr.Johnson, 
V  Cavewoman avewoman jiném stavu, Gangster Ka, Řachanda) Mezi 
její nejoblíbenější role patří Máša (A. P. Čechov: Racek), Líza Pleilová (Nis-
Momme Stockmann: Světa plný zuby) a Florence Ungerová (Neil Simon: 
Velký holky nepláčou).
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dobných center ve třech dal-
ších krajích. Zkušenosti totiž 
ukazují, že pokud se rodiny ne-
bojí vyhledat pomoc a pravi-
delně docházejí do Centra Lo-
cika, podaří se až v 90 % zastavit 
násilí v rodině v jeho fyzické 
podobě. U psychického násilí 
je to dlouhodobější a složitěj-
ší proces, ale i tak to určitě sto-
jí za to! A já jsem hrdá, že toho 
můžu být součástí. 

Díky a budeme se těšit na vi-
děnou na akci Kateřina Čadrová
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Zůstaneme na pódiu, 
dokud udržíme v ruce kytaru

Co chystáte pro návštěvní-
ky vašeho koncertu v  Ka-
menici? Čím nás překva-
píte?
Oskar Petr: Sestavou špičko-
vých muzikantů.
Ondřej Fencl: Vkusně a ener-
gicky provedenými písně-

mi,  které ani po čtyřice-
ti letech nezestárly. Přitom 
je hrají vesměs muzikan-
ti mladší než ty písně samy. 
Namátkou třeba Zmrzlinář, 
Břímě, Dětský šaty, Dívka 
z plakátu, Karolína, Hrnek, 
Dům z obilí, Větrem nech se 

vést, Slunce a déšť, Nebeská 
brána...

Kdybyste se měl předsta-
vit člověku, který vás vůbec 
nezná, co byste mu řekl?
Oskar Petr: Umělec, studující 
v mládí a v USA art a fotogra-

V prosinci budeme vzpomínat na Marsyas s legendárním zpěvákem Oskarem Petrem a spolu s ním 
i s kapelníkem, klávesistou a motorem projektu Ondřejem Fenclem. Oba jsme přemluvili, aby nám 
odpověděli na pár otázek, jelikož rozhovory moc rádi nedávají.

3. prosince od 19.30 hod.
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fii, živící se skladbou, texty 
a koncertováním. Vystudo-
val zpěv na konzervatoři Ja-
roslava Ježka.
Ondřej Fencl: Já bych dodal, 
zpěvák s hlasem jako zvon, 
muž mnoha tváří, autor ta-
kových hitů jako jsou tře-
ba Medvídek, Chci zas v tobě 
spát, Rouháš se bohům, Ken-
gi, Hříšná těla křídla motýlí... 
anebo taky Zmrzlinář. Aneb 
Oskar Petr, pilíř a tahoun prv-
ní sestavy Marsyas.

Jak vzpomínáte na Marsy-
as? Jak se při tom cítíte?
Oskar Petr: Štěstí, určitá hr-
dost a využití daných mož-
ností. Cítím při tom tlak 
a energii mládí.
Ondřej  Fencl :  Já  jsem na 
Marsyas vyrostl, mí rodi-
če taky. Leckdy mám husí 
kůži, když ty nádherný věci 
hrajeme.

Co vás inspiruje v  živo-
tě? A co k psaní vašich tex-

tů? A jakou hudbu poslou-
cháte?
Oskar Petr: Poslouchám vše 
až ke střednímu proudu, ne-
poslouchám český pop. Jsem 
inspirován běžnými věc-
mi okolo, v osmdesátých le-
tech pak skoro tisíci koncer-
tů hvězd rocku a avantgardy, 
ponejvíce v Kalifornii.

Co by bylo, kdyby nebyla 
hudba?
Oskar Petr: Tma.
Ondřej Fencl: Ticho.

Na co se těšíte, až půjdete 
do důchodu?

Oskar Petr: V důchodu jsem 
tři roky a těším se, až ho ko-
nečně potvrdím pár lejstry.
Ondřej Fencl: Jak jsem si vši-
ml, Oskar a  jeho vrstevní-
ci mají tuhý kořínek a ač už 
jsou všichni v důchodovém 
věku, dál bydlí na pódiích... 
a myslím, že tam zůstanou, 
dokud udrží v  ruce lžíci... 
nebo kytaru.

Máte nějaký dosud nespl-
něný sen?
Oskar Petr:Teď, po získání 
Anděla za skladbu roku? Asi 
US Grammy.

Jaký okamžik vašeho ži-
vota považujete za nejsil-
nější?
Oskar Petr:Nejspíš přílet do 
až šíleně barevného Los An-
geles za horké noci 4th of 
July 1980.

S kým byste si rádi zahrá-
li?
Oskar Petr:S  Davidem Bow-
iem, Neil Youngem nebo 
s Johnem Lennonem... a s Ja-
nem Hammerem.

Tak držíme palce, děkuje-
me za rozhovor a na vidě-
nou na koncertě!  Kateřina Čadrová
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Oskar Petr
■ Český hudební skladatel, textař a zpěvák, někdejší člen folk rockové hudební skupiny Marsyas známý 

i ze skupiny Jazz Q pianisty a podnikatele Martina Kratochvíla.
■  Oskar Petr také působí jako textař. Napsal píseň Hříšná těla, křídla motýlí pro debutové album Anety 

Langerové Spousta andělů, píseň Chci zas v tobě spát pro Davida Kollera (album David Koller) nebo 
píseň Medvídek pro Lucii (album Větší než malé množství lásky), za kterou získal Cenu hudební 
akademie v kategorii „skladba roku“ (1999). Dosud vydal tři sólová alba. Od roku 2016 hraje s Ondřejem 
Hejmou a Kateřinou Pelíškovou v triu Marush. Oskar Petr složil filmovou hudbu (a napsal také píseň 
„Nevinná“) k filmu Účastníci zájezdu (2006) Michala Viewegha, který zrežíroval Jiří Vejdělek.

Ondřej Fencl
■ Český kytarista, zpěvák, klávesista, hudební manažer, skladatel, publicista (Lidové noviny, Právo...) 

a textař (Lenka Dusilová, Olympic...). Od roku 2007 je kapelníkem 5P Luboše Pospíšila. Hraje také se 
skupinami Marsyas, Vladimír Merta, Schodiště, Hromosvod, Lucie Revival, Mrtvej Brouk, Uširváč, dříve 
též s Nahoře Pes.

Marsyas
Česká folkrocková skupina. Své jméno převzala 
z  řeckých bájí – od nešťastného satyra Marsyáse. 
Na motivy této báje též vznikla jedna z nejúspěšnějších 
písní skupiny: „Marsyas a  Apollón“. Po celou dobu je 
v kapele pouze Zuzana Michnová. Ta v roce 1971 tvořila 
folkové duo s  Jiřím Jeřábkem, ke kterému se později 
přidal Petr Kalandra a Jeřábka nahradil Oskar Petr. Každá 
pozdější sestava Marsyas vydala jedno album. 

Zůstaneme na pódiu,
dokud udržíme v ruce kytaru
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100 let knihovny v Kamenici

OKNO DO KNIHOVNY 

Před námi jsou poslední dva měsíce roku 
2019.  Pro mnohé symbolizují nejen krás-
nou atmosféru barevného podzimu, ale 

i blížící se vánoční svátky a bujaré oslavy kon-
ce roku. Pro kamenickou knihovnu je to ale 
jednoznačné, konec roku pro ni  symbolizu-
je významné výročí:  100 let od založení první 
knihovny v okolí. Takové výročí si zaslouží ná-
ležitou oslavu. Slavit se bude již od listopadu 
a oslavy vyvrcholí v týdnu od 9. do 13. 12.  

Zde je malá ochutnávka:
• ve středu 4. listopadu 2019 vyhlášení vý-

tvarné soutěže pro děti „Namaluj čtení“
(děti namalují to, co si vybaví pod pojmem
čtení, třeba jak jim čtou rodiče, či praro-
diče, jak se učí ve škole v hodinách čtení,
nebo prostě svoji oblíbenou knihu. Záleží
jen na jejich fantazii.). 

• celý prosinec bude v knihovně na děti tra-
dičně čekat schránka s Poštou pro Ježíška, 

• ve čtvrtek 5. prosince v doprovodu čerta
a anděla dárky přinese Mikuláš, 

Čtenářské konto – přihlášení:
Čtenářské konto slouží jako přehled vašich 
výpůjček. Po přihlášení můžete zkontro-
lovat své osobní údaje, aktuální výpůjčky, 
sledovat výpůjční dobu, historii výpůjček, 
rezervace a objednávky. Můžete zde také 
prodloužit lhůty svých výpůjček, či smazat 
požadavek na rezervaci, pokud již na knihu 
nechcete čekat.

Jak se přihlásit do čtenářského konta?
V On – line katalogu Knihovny rozklikně-
te na www.kckamenice.cz ikonu uživate-
le v pravém horním rohu. Pro první přihlá-
šení vyplňte dle zadání číslo čtenáře z vaší 
průkazky, nebo e – mail, který jste knihov-
ně poskytli při registraci. Jako PIN (heslo) 
vyplňte vaše datum narození v pořadí rok, 
měsíc, den – vždy dvě číslice např. datum 
narození: 2. 3. 1967 - 670302 (RRMMDD). Po 
prvním přihlášení do konta si můžete hes-
lo změnit.

V případě potřeby se můžete obrátit o po-
moc u knihovnice.

• foyer Kulturního domu zaplní výstava
o historii knihovny, 

• v knihovně pak obrázky dětí ze soutěže Na-
maluj čtení,

• v  prosinci bude také v  rámci oslav vy-
hlášena nová celoroční soutěž pro děti – 
Lovci perel. 

TÝDEN OSLAV KNIHOVNY proběhne  
od 9. 12. do 13. 12. 2019
Začne v pondělí 9. 12. 2019 v 18.00 
hodin slavnostním večerem 
s bohatým programem. Týden 
zakončíme 13. 12. 2019 dopolední 
pohádkou se soutěží pro děti. 

O podrobném programu na celý týden 
vás budeme informovat ve Zpravoda-
ji a na webových stránkách Kulturního 
centra, v sekci Knihovna.

Před sto lety se zastupitelé obce Štiřín usnesli na založení obecní knihovny a knihovna se následně 
otevřela u tehdejšího starosty obce p. Jankovce v Kostelci u Křížku.  

Tentokrát vám přinášíme informace týkající 
se čtenářského konta. 
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19. listopadu od 19.30 hod.

100 let knihovny v Kamenici

Českem už pár let otřásá virtu-
ální uprchlická krize. Doku-
ment Saši Dlouhého dává pla-

nou hysterii do ostrého kontrastu s 
reálným obrázkem života šesti lidí, 
kteří u nás hledají útočiště. 

lují se, nestojí o sex 
a n i  o   r o m a n t i c k ý 
vztah a  netouží po 
dětech. Ondřej mi-
luje film a  astrono-
mii, bydlí s kocourem 
a gay párem a vídá se 
s kamarádkou Marti-
nou, která tajně dou-
fá, že si ji jednou vez-
me. Jana žije šťastně 
sama, ráda se dívá na 
hokej a  čte roman-
tické příběhy, z nichž 
některé překládala. 
Oba jsou vyrovnaní se 
svou identitou, mají 
skvělou práci, koníč-
ky, přátele a také od-
vahu dodat sílu všem, 

kteří se bojí přiznat 
asexualitu sobě i před 
druhými.
   Queer komunita se 
rozšířila o Asexuály, 
lidi, kteří nepociťují 
sexuální přitažlivost. 
Dnes se o sexu mlu-
ví tolik, že nás může 
překvapit, že jsou 
mezi námi. Možná to 
je v přesexualizova-
né společnosti jedno 
z posledních tabu.

Jana se bála vy-
c h á z e t  z   b y t u 
a Ondřej trpěl de-

presemi. Sebe přije-

tí přišlo, když objevili 
svoji sexuální identi-
tu. Jsou aromantičtí 
asexuálové. Nezami-

„Syna jsem neviděl 4 roky, vnuč-
ku ještě vůbec. Mluvíme spolu přes 
Skype,“ líčí Gruzínec Zurab, který 
v Praze už 20 let čeká na vyjádře-
ní o udělení azylu. Vladimír z Rus-
ka, který je svou vlastí pronásle-

dován za to, že se veřejně omluvil za 
invazi sovětských vojsk do ČSSR, měl 
větší štěstí. Azyl dostal i s celou rodi-
nou. Syřan Hadí o něj nestojí – necí-
tí se v Česku vítán. Příběhy šesti lidí, 
kteří unikli před válkou či pronásle-
dováním, jsou si podobné. Spojuje je 
touha po novém začátku. Zástupci or-
ganizací pomáhajících uprchlíkům 
se ve filmu zamýšlejí nad tím, kam se 
poděl solidární přístup české společ-
nosti z počátku 90. let, kdy jsme na-
bídli pomocnou ruku tisícům Bosňá-
ků prchajícím z Jugoslávie. A ptají se, 
vůči komu je vlastně namířená nená-
vist převlečená za vlastenectví.

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. 

Režie: Saša Dlouhý
Země původu: ČR
Rok výroby: 2018
Stopáž: 80 min.

Režie: Eva Lammelová
Země původu: Česká republika
Rok výroby: 2018
Stopáž: 40 min.

AsexualLOVE

Bohu Žel

10. prosince od 19.30 hod.
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Dětská kulturní nadílkaDIV
AD

LO

Staroněmecká legenda o věhlasném učenci Jo-
hannovi doctoru Faustovi uchvacovala uměl-
ce a publikum všech dob. Stejně tak nás.Kte-
ré zpracování si vybrat? Znesvětit Goetha se 
nám nezdálo vhodné. Proto naše inscenace vy-
chází z textu starých lidových loutkářů, avšak 
i zde se snažíme o autorský přístup k tématu, 
tedy o vlastní interpretaci, což prozrazuje i uve-
dený podtitul: Hra o věčném souboji Dobra a 
Zla v lidské duši. Tento souboj bereme doslo-
va. Ony dvě personifikované síly skutečně hra-
jí kostky o Fausta - loutku, se kterým je také 
jako s figurkou v absurdní hře zacházeno. Otáz-
kou je, zda je vše v osudu hlavní postavy pře-
dem určeno nebo zda má doktor Faust svobod-
nou vůli a může svůj osud nějakým způsobem 

Pohádka o hubaté švadlence Kačence, Ku-
bovi a poťouchlém Raráškovi Vás provede 
celým rokem. Během jedné hodiny děti zá-
bavnou formou prožijí všechna roční ob-
dobí - jaro, léto, podzim, zimu. Připomenou 
si lidové zvyky, svátky, tradice, písně i říka-
dla, která se u nás tradují již celá století. Děti 
můžou společně s Raráškem čarovat a pro-
žívat tak veselý příběh o lásce Kuby a Kačen-
ky. Pojďme tedy spolu oslavit vítání jara, ve-

likonoce, žně, jarmark, sv. Mikuláše, sv. Lucii 
a dokonce i Štědrý den.

Pohádka je určená pro děti předškolního věku (od čtyř let) 
a děti základních škol (1.-4.tř.).
«Motto: Pojďte s námi strávit jeden celý rok na české vesnici...»
Vstupenky v prodeji na místě v den představení 
Vstupné: 60 Kč

Představení oceněné druhou cenou na Mezinárodním divadelním 
festivalu loutkového divadla v Praze
Délka akce: 120 minut
Vstupenky v prodeji na místě v den představení
Vstupné: 60 Kč

ovlivnit. Rádi bychom věřili, že včasné a správ-
né rozhodnutí může jeho strašný konec od-
vrátit. Náš Faust však konečný boj vzdává - je to 
jen člověk.

Věrni tradicím starých lidových loutkářů se 
zde objevuje postava Kašpara, která staví po-
chmurný příběh do tragikomického světla .

Vše od narození Fausta až po jeho strašný ko-
nec se odehrává v magické pyramidě, která se 
otočením mění z prosté Faustovy studovny 
v pustý les či v palác perského krále nebo v ne-
konečný vesmír.

Představení je původně určeno dospělému 
publiku, ale díky zapojení postav Dobra a Zla, 
díky komické postavě Kašpara a inscenačnímu 
postupu je toto chmurné téma přístupné i pro 
děti od 10 let.

Divadlo Láryfáry I Pohádka 
o Kačence a raráškovi

 Studio Dell´Arte | Faust

Hra o věčném souboji dobra se zlem 
v lidské duši.

11. listopadu od 9.30

25. listopadu od 9.30
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Pohádka předvánočního času s písnička-
mi na motivy klasického příběhu O pout-
níkovi.

V lednu k nám přiveze další pohádku Diva-
délko Kůzle!

Na okraji lesa žije chasník Ota, který kaž-
dý den tak huláká, až se hory zelenají. To ne-
dělá moc dobře lesní víle Elfrímě a hejkalo-
vi Helbertovi. Dostanou báječný nápad, jak 
Otu křičení zbavit. Najdou mu nevěstu. Jest-
li se jim to podaří a jak vše zvládnou se do-
zvíte v této pohádce.

"Tak kdysi, v Davidově městě královském ...". 
Vánoční příběh o narození Ježíška prováze-
ný zpěvem známých koled a stavbou „dět-
ského živého Betlému“.

Vstupenky v prodeji na místě v den představení
Vstupné: 60 Kč

Vstupenky v prodeji na místě v den představení
Vstupné: 60 Kč

Divadélko Kůzle | Zazpívejme notu pro křiklouna Otu

Divadlo Pohádka | Pohádky na Vánoce

Jak rozmařilá mlynářka lakotila Půjdem spolu do Betléma

Dvě vánoční pohádky pro hodné děti: 

21. ledna od 10.00

13. prosince od 9.30
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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 skupiny Mňága a Žďorp

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. ledna 2020
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
8. 11. 2019 Válka ve třetím poschodí

Ochotníci DS Tyl Říčany

Obnovený ochotnický spolek Tyl

Jílovští ochotníci
9. 11. 2019 Ze života hmyzu

15. 11. 2019 Dveře

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

- na všechna představení - dospělí 250 Kč, děti a důchodci 120 Kč
- na jedno představení - dospělí 100 Kč, děti a důchodci 50 Kč

www.spolektyl.cz •    tel. 731 479 903

DIVADLENÍ

Obnovený 
ochotnický spolek 

Tyl

Vás zve na 
divadelní festival 

ochotnických spolků
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