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Exkluzivní rozhovory

S Blankou Vášovou o vášni pro tancování  

Slavíme narozeniny s Monkey Business

„Prezident“ Michal Dlouhý o kralování na podiu



Halina 
Pawlovská

Chuť do života
 25. února

One Woman Show 

 od 19.30
Kulturní dům Kamenice

Vstupné 320Kč
Prodej:

www.webticket.cz
www.kckamenice.cz



14  Nesmrtelná klasika „Povídání o pejskovi 
a kočičce“ divadelní představení pro děti 
od divadla semtamfór

14  Oblíbené postavičky ze seriálů a filmů 
v cirkusovém představení „Pohádková 
show Venasis“

15  Námořnické divadélko pro děti 
od Divadla LáryFáry – „Pohádka o třech 
námořnících“

15  „Vodnická pohádka“

08  Monkey Business budou s námi slavit 
20 let své kariéry a taky narozeniny 
frontmana Matěje Rupperta

06  „Listopad“ zamrazí i zahřeje – politicky 
nekorektní fraška s Michalem Dlouhým 
v hlavní roli 

04  Ohlédnutí za zimou v Kamenici
12  Rozhovor s „matadorkou“ tanečních  

lekcí pro začátečníky i pokročilé  
Blankou Vášovou

16  Celostátní celoroční dětská soutěž „Prožij 
dobrodružství v hlubinách příběhů!“

17  Pohádkové nocování „Noc s Andersenem“
19  Masopustní veselí
20  Kamenický ples

Vážení přátelé kultury, 

vítám Vás v novém roce u prvního letošního 
vydání našeho časopisu. I když se to zdá jako 
včera, kdy vyšlo první číslo KULKY, píše se již 
třetí kalendářní rok, kdy se na stránkách na-
šeho časopisu setkáváme. A pevně věřím, že se 
budeme setkávat i nadále, a nejen na papíře, 
ale i osobně na akcích v Kulturním domě i jin-
de po Kamenici. 

Mám radost, že to v Kamenici žije. O akcích 
kulturního centra se dočtete na následujících 
stranách, takže se o nich zde nebudu zbytečně 
rozepisovat. Naopak bych se namátkou zmí-
nil o dalších subjektech, kteří zde, vvětšinou ve 
svém volném čase, pořádají akce. 

Mluvím např. o Klubu žen Kamenice, který 
již mnoho let pořádá akce zaměřené primár-
ně na děti jako je pohádkový les, karneval klu-
bu žen, Hallowenský pochod nebo Mikulášská 
besídka pro děti. 

Jeden s nejmladších spolků - Kamenicko, po-
řádá např. Vlastivědné vycházky, cestopisné 
přednášky, či výsadbu ovocných alejí. 

Nesmím zapomenout na celou řadu kultur-
ních a společenských akcí na Zámku Štiřín.  

A v neposlední řadě bych rád uvedl Spolek 
Tyl, který přes deset let vystupuje v KD, pomá-
há při obecních komunitních akcích a posled-
ních několik let pořádá festival ochotnických 
divadel. 

Za zmínku rozhodně stojí sportovní kluby, 
oddíly, spolky apod, které mají v Kamenici také 
velkou tradici a pořádají zde také mnoho vý-
znamných akcí. Např. MCC Cross, Judo Cup, Gi-
llern Cup, Odpoledne s Mažoretkami apod.

Mažoretkám bych také rád poděkoval za pra-
videlné vystupování na nejrůznějších akcích v 
Kamenici. 

Přeji mnoho kulturních zážitků v tomto roce
Jan Růža

Editorial

OB
SA

H

3

únor – březen

Koncerty

Společenské akce

Divadlo

Šikulka – sekce pro děti

Chuť do života
One Woman Show 

 od 19.30
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Jaká byla zima v Kamenici? Sněhu sice moc nebylo, ale o to víc akcí jsme  
pro vás nachystali v kulturáku...

4

Záblesky vzpomínek

... poslední koncert roku 2019 u nás odehrál  
a na Marsyas zavzpomínal Oskar Petr...

... měli jsme čest být první v Čechách s tour Třecí plochy 
se skupinou Mňága a Žďorp...

... do knihovny za dětmi přišel Mikuláš...



5

... pro děti jsme hráli nejklasičtější českou klasiku  
O Honzovi...

... motivovat děti a zazpívat si s nimi přijel Gipsycz...

... těšili jsme se na Vánoce a připravili se  
s Adventními trhy...

... zasmáli jsme se a otevřeli Dveře s místními ochotníky.

... oslavili jsme 100 let kamenické knihovny...



DIV
AD

LO

6 FO
TO

: A
rch

iv 
ku

pin
y S

pir
itu

ál 
kv

int
et 

Je to tady takový 
jeden velký Listopad

Děkujeme, že jste si udělal 
čas odpovědět nám na něko-
lik otázek do našeho časopi-
su Kulka. Naposledy Vás divá-

ci z Kamenice měli příležitost 
vidět v divadelním představe-
ní Vím, že víš, že vím, spolu se 
Simonou Stašovou v březnu 
v roce 2018. Co se od té doby 
změnilo ve vašem životě? 
Kromě toho, že jsem o dva 
roky starší, mám dvě nové 
inscenace. "Smrt mu sluší" 
ve Švandově divadle a "Scé-
ny z  manželského života" 
pod agenturou Harlekýn 
s domovskou scénou také ve 
Švandově divadle.

Když jsme u  toho, s  kým 
hrajete, s jakými hereckými 

Michal Dlouhý jako hlavní hvězda 
vystoupí 20. února od 19.30 ve 
hře Davida Mameta 
Listopad. Povídali jsme si 
s ním o budoucnosti, snech 
a hodnotách, které ho provází 
jeho nejenom hereckým 
životem. 

20. února od 19.30 hod.



partnery nebo partnerkami 
si vystupování na jevišti do-
kážete nejlépe užít? A je ně-
jaké představení nebo hra, 
na kterou nemůžete zapo-
menout? 
Se všemi. To je už podstata 
mého přijetí nabídky. Prv-
ní, co mě zajímá, s kým tam 
budu hrát a teprve pak roz-
hodují všechny ostatní as-
pekty.  A  samozřejmě ne-
mohu zapomenout na hru 
"Chvála bláznovství" ve kte-
ré jsem měl možnost hrát 
po boku mého bratra Vladi-
míra.

O čem se vám zdá? Když už 
máte chvilku na to se vy-
spat? Pokud zrovna nezkou-
šíte nějakou novou hru...
Já mám pestrou škálu snů. To 
vím. Ale bohužel, si je ráno 
už nepamatuji.

Co jste o sobě ještě nikdy ne-
řekl?
To  v á m  p ř e c e  n e m o h u 
říct!!!

Jak se pozná hodný člověk? 
V rozhovoru pro Vlastu jste 
řekl, že při hraní hodných 
postav si „v dnešní době he-
rec může říkat, že divákovi 
vlastně lže, ale nesmíme být 
pesimisté – existují i hodní 
lidé, jako třeba já, který ty 
zlé jenom hraje!“
To je různé. Ale první, a asi 
největší ikonou hodného 
člověka je, že ho mají ostat-
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ní rádi. Podle toho bych se 
řídil já.

Jste dost aktivní a činoro-
dý člověk, co plánujete na 
důchod? Dokážete si to vů-
bec představit, že byste nic 
nedělal? 
Každý den si to představuji 
a je to krásné! Ale vážně. Ano 
dokážu si to představit. Sice to 
nebude takové to každodenní 
nic nedělání, ale bude to bez 
závazků, že každý večer mu-
sím být stoprocentní.

Poslední otázka bude k „naší“ 
hře Listopad – je nějaká reál-
ná postava ať už z politické či 
jiné scény, která vás inspiruje 
při hraní vaší role? 
Dá se říct, že celá naše poli-
tická scéna přispěla svým 
„umem" ke konečné podobě 
mé postavy.

Díky za váš čas a budeme se 
na Vás těšit osobně v únoru 
v Kamenici Kateřina Doležalová
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Vše, co jste (ne)chtěli vědět, 
než přijdete na koncert 
Monkey Business

M
onkey Business je čes-
ká hudební skupina 
hrající pop a  funk. 
Vedle J. A. R. a  Sexy 

Dancers je dalším projek-
tem multiinstrumentalisty 
a  producenta Romana Ho-
lého. Skupina byla založena 

v roce 1999 a  letos v únoru 
odstartovala tour na počest 
„pubertálních“ 20 let svého 
působení. 

Název kapely je výraz složený ze zoologického a ekonomického pojmu a do češtiny se dá přeneseně 
přeložit jako „zlomyslnost“ či „darebáctví“. 

12. března od 19.30 hod.
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Složení kapely
 

    Matěj Ruppert – zpěv

    Tereza Černochová – zpěv

    Tonya Graves – zpěv

    Roman Holý – klávesy, zpěv

    Ondřej Brousek – klávesy

    Pavel Mrázek – baskytara

    Oldřich Krejčoves – kytara

    Martin Houdek – bicí

Diskografie – 
studiová LP: 

 

 ■ Why Be In When You Could Be Out (2000)

 ■ Save the Robots (2001)

 ■ Resistance Is Futile (2003)

 ■ Kiss Me on My Ego (2005)
 ■ Objects of Desire and Other Complications    

   (2007)

 ■ Twilight of Jesters? (2009)

 ■ Happiness of Postmodern Age (2013)

 ■ Sex and Sport? Never! (2015)

 ■ Bad Time for Gentlemen (2018)

Ceny a ocenění
■ 2000 Rock & Pop Volby rocku – objev domácí
■ 2001 Ceny Akademie populární hudby  

(Objev roku a Skupina roku)
■ 2001 Rock & Pop Volby rocku – skupina 

roku domácí
■ 2003 Anděl – album roku pop  

(Resistance Is Futile)
■ 2004 Anděl – DVD roku  

(Lazy Youth Old Beggars)
■ 2006 Anděl – Nejlepší zvuková nahrávka 

a Album roku pop & dance (Kiss Me On My Ego)
■ 2009 Anděl – Skupina rokuVše, co jste (ne)chtěli vědět, 

než přijdete na koncert 
Monkey Business

Matěj Ruppert bude mít 
v den konání našeho koncer-
tu narozeniny. 

Zpívají anglicky. Nehrají 
na playback v estrádách. Ve 
své tvorbě se snaží bořit ste-
reotypy, dělat lidem radost, FO

TO
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hrát si, experimentovat, ino-
vovat. 

Po letech spolupráce na-
hradila Tonyu Graves nová 
zpěvačka Tereza Černocho-
vá, se kterou se ale vzájem-
ně stále „alternují“ a kapela 
tak vlastně má dvě zpěvačky 
– „černošky“. 

Historie
Skupina se dala dohromady 
na začátku roku 1999. Zpěvák 
Matěj Ruppert působil v ka-
pele Leguar GR, Oldřich Krej-
čoves v Pan Pot, Pavel Mrá-
zek a Martin Houdek přišli 
z Doroty B. B. (kterým Roman 
Holý produkoval v roce 1994 
desku Santa Puelo) a  Ame-
ričanka Tonya Graves se vy-
líhla v elektronicko-tanečně 
zaměřených Liquid Harmo-
ny. Tonya Graves se ke kapele 
připojuje po vydání prvního 
alba. To vychází v roce 2000 
s  názvem Why Be In When 
You Could Be Out. Přináší 11 
převážně anglicky zpívaných 
skladeb. Kateřina Doležalová     
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ÚNOR
14. února od 19.00
Valentýnská diskotéka
• Bude upřesněno

 20. února od 19.30
Městská divadla pražská: 
Listopad
Divadelní představení
• Vstupné 350 / 300 Kč

23. února od 13.00 do 16.00
Masopust
Náměstí před kulturním 
domem

 24. února od 9.30
Divadlo Semtamfor: 
Povídání o pejskovi 
a kočičce
Divadelní představení pro 
děti
• Vstupné 60 Kč

 25. února od 19.30
Halina Pawlovská: 
Chuť do života
One Woman Show pořádá 
VIP Art Company
• Vstupné 320 Kč

BŘEZEN
 9. března od 9.30

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

12. března od 19.30
Dvacet dobrý 
ale voko bere
Koncert Monkey Business
• Vstupné 390 / 440 Kč

15. března od 14.00
Karneval Klubu žen
Vstupné 40 Kč

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

PLESY 
A TANCOVÁNÍ
Od 8. ledna každou středu 
od 19.00 a 20.45
Taneční Blanky Vášové

27. února od 19.30
Tančírna Blanky Vášové
• Vstupné 120 Kč

14. března od 19.30
Zámecký květinový ples 
(Zámek Štiřín)
Hraje orchestr 
Josefa Hlavsy
• Vstupné 700 Kč
 
21.března od 20.00
Kamenický ples
Hraje Concordia band
• Vstupné 250 Kč

26. března od 19.30
Tančírna Blanky Vášové
Vstupné 120 Kč

28. března od 20.00
Dobročinný ples pro lidi 
dobré vůle
• Vstupné bude upřesněno

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. 



AKCE 
V KNIHOVNĚ
 
3.2. - 17. 12. 2020
Lovci perel
Celostátní celoroční 
dětská soutěž

3. 2. 2020 - 3. 3. 2020
Psí Parta Naty Műllerové
výstava obrázků 
talentované kamenické 
dívky

17.3. - 31.3.2020
Březen měsíc čtenářů
čtenářská amnestie

27. 3. 2020 od 17.00 hod
Noc s Andersenem
Celostátní akce 
pro dětské nocležníky 
v knihovně

KLUB SENIORŮ 
PŘI KC KAMENICE: 
Pravidelné akce: 
Ping – pong – sál KD, 
pondělí a úterý dopoledne po 
domluvě s vedením KC. 

Zpívání s kytarou – každý 
první čtvrtek v měsíci: 
6. 2., 5. 3., 2. 4., 7. 5., 4. 6. v rest. 
U Partyzána od 16 hod. 
Ostatní čtvrtky dle dohody. 
Kontakt: Lenka Medřická, tel. 
732 169 421.             

Páteční túry 
připravuje Jiří Vinkler, 
tel. 606 192 391. 

19. 2. ve 14.45 sraz u Billy
Návštěva hasičské zbrojnice 
v Těptíně.
• zdarma senioři z Kamenice, 
   ostatní 50,- Kč.

25. a 26. 2. - Turnaj v ping - 
pongu.
Zahájení turnaje v 9.00 hod. 
• Zdarma. 

4. 3. od 10.00 v KD
Hledání rodinných kořenů 
aneb Rodokmeny trochu 
jinak. 
• Cena: zdarma senioři   
   z Kamenice, ostatní 50,- Kč. 

11. 3. od 10.00 v KD - 
Cestovatelská beseda - 
Expedice Altiplano.
• Cena: 50,-Kč /senioři 
   z Kamenice, ostatní 100,-Kč.

18. 3. od 10.00 v KD - 
Interaktivní beseda se 
záchranářem – II. část – 
praktické ukázky.
• zdarma pro kamenické 
   seniory, ostatní 50,- Kč.

25. 3. od 8.15 sraz u KD 
- Exkurze do Čistírny 
odpadních vod v Praze – 
Bubenči. 
• 150,- Kč/senioři 65+ 
   z Kamenice, ostatní 200,-Kč.

28. 3. - Jarní brigáda se 
Spolkem Kamenicko – 
nepřehlédněte leták Spolku 
Kamenicko. 

11

VÍCE NA:
WWW.FACEBOOK.COM/
KCKAMENICE
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Tancuj, dokud můžeš

Blanko, můžete se čtená-
řům trochu představit? Pro 
někoho, kdo vás vůbec ne-
zná.
Jsem učitelka tance. Vystu-
dovala jsem taneční konzer-
vatoř Jaroslava Ježka, obor 
společenský tanec a choreo-
grafie. V tanečních pro mlá-
dež a pro dospělé učím 27. 
sezónu.

Co vás inspirovalo k tomu 
věnovat se taneční kariéře? 
A čím se inspirujete při pří-
pravách svých tanečních 
hodin?  

Když jsem byla malá, ráda 
jsem sledovala v televizi sou-
těže ve společenském tan-
ci. Byla jsem jako holčička 
okouzlena šaty s  bohatou 
spodničkou a  moc jsem si 
přála je mít.
Inspirace na lekce? Výuka 
pro začátečníky a mírně po-
kročilé je rámcově dána 
SUT, Svazem učitelů tance. 
Pro vyšší taneční úrovně od 
středně pokročilých až po 
hobby páry si dvakrát ročně 
na kongresech SUT a na se-
minářích vyměňujeme zku-
šenosti a nápady.

Jaké byly vaše taneční za-
čátky?
Od pěti let jsem chodila do 
tanečního studia Olgy Řezá-
čové, kde jsme měli tréninky 
2x týdně.
Na vystoupeních jsem do-
stávala většinou hlavní role 
a  tento koníček vyústil až 
ve studium taneční konzer-
vatoře.

Jaké jsou podle vás trendy 
současného českého a svě-
tového tanečního sportu?
Moc se mi líbí  současný 
trend, který klade důraz na 

V Kamenici se od září loňského roku opět tančí. Každou středu se tu pod vedením lektorky Blanky Vášové 
scházejí dospělí, kteří mají chuť naučit se nebo si zlepšit své taneční dovednosti. Každý poslední čtvrtek 
v měsíci potom pro každého paní Blanka v kulturním domě otevírá tančírnu. 



souhru páru, tak zvaný part-
nering. Jde o to, že se partne-
ři vzájemně ctí jako osobnos-
ti, které spolu tančí. Oproti 
minulým dobám jde o výraz-
ný posun, který zrovnopráv-
ňuje oba členy páru a  při-
tom stále platí, že v  tanci 
vede pán.  

Na jaký „trapas“ ráda vzpo-
mínáte?
Pamatuji se na jeden u  do-
spělé společnosti. Při jednom 
cvičení ve výuce řadím dámy 
za sebe a pány za tanečního 
partnera, aby lépe zkopíro-
vali pohyb. Povedlo se mi říct 
„Honzové, pojďte za pána…“, 
místo „… pánové, pojďte za 
Honzu“ 

Pokud by se někdo v tanco-
vání zhlédnul a chtěl se vě-
novat taneční kariéře, na co 
se má připravit?
Záleží, zda chce tančit profe-
sionálně či jako hobby. Pro-
fesionála čeká mnoho dřiny, 

drilu a spousta času věnova-
nému tréninkům, mnohdy 
i 6x týdně po 3-4 hodinách.

To je nesmírně náročné! Co 
tedy frekventanti tanečních 
kursů?
Je to báječné hobby ve dvou, 
kupříkladu spousta man-
želských párů po dětech se 
díky tanci opět sblíží a mají 
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čas být spolu. Kromě taneč-
ních kurzů rádi navštěvu-
jí tančírny společenských 
tanců, kde potkávají své 
známé.

Jak odpočíváte? Co děláte, 
když nic neděláte?
Velmi ráda pečuji o zahradu 
a pak je mou dlouhodobou 
zálibou cestování a spor-
ty v přírodě jako lyže, kolo, 
kanoe a to nejraději s mým 
mužem.

A  na co se těšíte? Co vám 
dělá radost?
Radost mi dělají pokroky 
mých žáků – je krásné sle-
dovat, jak se zlepšují a jaká 
je na lekcích prima nálada. 
Těší mě, když pak společně 
vyjedeme na letní soustředě-
ní a s radostí očekáváme dal-
ší sezónu.

Děkujeme a budeme se tě-
šit na společné tancování!
 Kateřina Doležalová
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Tři klauni povídají příběh Pejska a kočičky 
netradičním způsobem, který dětské publi-
kum nadšeně přijímá. Princip divadla na di-
vadle, zejména v pojetí klaunů, je vděčným 
způsobem zpracován pro širokou diváckou 
obec a umožňuje dětem spoluvytvářet pří-
běh, který se před nimi odehrává.

Zbrusu nová pohádková show pro děti s pohádkovými postavami: Spidermanem, Harry Potterem, Elzou 
a Olafem, Sponge Bobem, Aladinem, Zvonilkou, piráty...

Všechny příběhy pejska a  kočičky se hra-
jí s loutkami i bez loutek a vždy za přispění 
dětského diváka.

Délka představení: 45-50 minut. Hraje se bez přestávky
Vstupenky v prodeji na místě v den konání představení
Vstupné 60 Kč

Vstupné dospělí 150 Kč, děti 100 Kč.
Předprodej přes webticket

Povídání o pejskovi a kočičce 
| Divadlo Semtamfór

Pohádková show Venasis

24. února od 9.30 hod

1. března od 15.00 hod
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Povídání o tom, jak pejsek a kočička myli podlahu, 
jak pekli dort nebo o tom, jak si pejsek roztrhl 
kalhoty a kočička mu je zašila dešťovkou, si 
čítávali už prarodiče dnešních dětí.
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Námořnická pohádka o čestném a dobrém kapitánu Hromovi, který se na své lodi Bublině vydává za svým snem... 
na ostrov Hukakulu. Podle starých námořních legend zde žijí překrásné mořské panny. Jestli kdy námořník Hrom dá 
své srdce ženě, tak jedině mořské panně z Hukakulu.

Veselá, výpravná pohádka, plná kouzel a čarování, protkaná známými i neznámými písničkami o vodě, rybách a rybnících. 
O vodníkovi Šplouchovi, který utekl před trestem vodnického krále a zabydlel se i se svojí vdavek chtivou dcerou Běličkou v klidné 
tůňce v Čechách. Naneštěstí u mlýna, který právě koupila lakomá mlynářka, proto, aby v něm našla, podle pověstí, zakopaný poklad… 

a rozhodne se ji začarovat. Lstivá selka je rych-
lejší a jeho vlastním kouzelným proutkem, 
promění vodníka v žabáka… 

Pohádka je určená pro děti předškolního věku (od čtyř let) 
a děti základních škol (1.-4.tř.).
Vstupenky v prodeji na místě v den konání představení
Vstupné: 60 Kč

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

Pohádka o třech námořnících | Divadlo LáryFáry

Vodnická pohádka | Divadýlko Mrak

9. března od 9.30 hod

30. března od 9.30 hod
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Avšak díky nešťastným shodám okolností, ka-
pitán ztrácí muže za mužem, z celé posádky 
už zbývá jen lodní kuchařka Marmeládka a on 
sám. Při prudké bouři kapitán Hrom zachra-
ňuje piráta Kudličku a ujímá se jeho výchovy. 
Úkol to však není jednoduchý.
Kudlička je uličník, lhář a nevychovanec. Děti 
společně s Hromem a Marmeládkou jej musí 
naučit nejen slušnému chování, ale také vše-
mu, co by pravý námořník měl umět a znát. 
A Kudlička? Pomůže na oplátku kapitánu Hro-
movi najít svůj sen?...

Do starého, polorozbořeného, opuštěného 
mlýna, se nastěhuje zlá a lakotná mlynářka, 
která je rozhodnutá, tam najít, podle pověs-
tí zakopaný poklad. Vodník Šplouch, odmítne 
topit lidi a tak neodevzdává dušičky - vodnic-
kému králi – před jeho trestem utíká i se svo-
jí vdavek-chtivou dcerou Běličkou na bezpeč-
né místo. Své útočiště najdou v poklidné tůňce, 
pod starou vrbou, u mlýna, v Čechách. Šplouch 
zpočátku splní mlynářce všechna přání, ta se, 
ale mění na povely, a když jednou dostane roz-
kaz, aby zneužil své vodnické znalosti ve pro-
spěch její hamižnosti, strašlivě se rozzlobí 
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Co se skrývá za zkratkou MVS?

Najdi knihu – perlorodku

Celostátní celoroční dětská soutěž

Prožij 
dobrodružství 
v hlubinách 
příběhů!

OKNO DO KNIHOVNY 

• Přečti knihu
• Vyplň hrací list
• Získej perlu
• Vyhraj cenu

Podrobné informace v kamenické knihovně
a na www.kckamenice.cz/Knihovna

Registrovaní čtenáři mají právo požá-
dat o zprostředkování výpůjčky do-
kumentu, který není ve fondu Místní 

veřejné knihovny Kamenice, prostřednic-
tvím meziknihovní výpůjční služby (MVS). 

Naše knihovna objednává knihy přede-
vším ze Středočeské vědecké knihovny 
Kladno, Městské knihovny Benešov, Huso-
vé knihovny Říčany. Při výpůjčce prostřed-
nictvím MVS je čtenář povinen respektovat 
podmínky knihovny, která žádaný doku-

ment půjčuje. Výpůjční lhůta je zpravidla 
1 měsíc (30 dní), ve výjimečných případech 
je možné lhůtu prodloužit.

Služba je zdarma, čtenáři hradí pouze ná-
klady na poštovné za vrácení dokumen-
tu podle platného tarifu České pošty. Zcela 
zdarma našim čtenářům dovážíme i vra-
címe jimi objednané knihy pouze z říčan-
ské knihovny.

O  MVS požádejte písemně, nebo osob-
ně v kamenické knihovně. 

V rámci BMČ a vstřícného gesta směrem  
k našim čtenářům udělí 
Místní veřejná knihovna Kamenice 
čtenářskou amnestii v termínu od 17. 3. – 31. 3. 2020



Co se skrývá za zkratkou MVS?

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA KAMENICE
od 17.00 hodin

www.kckamenice.cz/Knihovna

17
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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 Doležalová
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 Monkey Business

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. 3. 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
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