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Divadélko — Pohádka HADROLES
Beseda o Keni a zahájení sbírky
IV. KAMPA STŘED SVĚTA — oslava jedinečnosti KAMPY
Filmový klub — Mrtvá trať / dokument
Divadélko — ROMANETO — Velikonoční pohádka

Divadélko pro děti — Pohádka HADROLES
Sobota / 10. března 2012 / 1600 / 45 minut/ pro děti od 3 do 99 let
Oblékací pohádku o tom, zda šaty dělají člověka Vám zahrají Markéta Dvořáková a René Vitvar.
Milé děti, řekněte svým rodičům, že tento les není tak zelený...Je to les, kde nelezou stonožky, ale
ponožky, kde nerostou maliny, ale holiny a srnky perou trenky...I když jedna stonožka se v Hadrolese možná také objeví... Vstupné 50,-/děti, 100,-/dospělí. Rodinné 250,- / 2+2

KEŇA — Beseda o cestě po Keni a zahájení sbírky KCK Adopce na dálku
Úterý / 13. března 2012/ 1830
Beseda o cestě po Keni s Ing. Ladislavem Kopeckým. Součásti besedy bude i setkání a povídání
s místopředsedkyni občanského sdružení Centrum Narovinu Simonou Heřtusovou. V rámci besedy bude zahájená dobrovolnická sbírka KC Kampa k adopci na dálku.
Centrum Narovinu se zaměřuje na rozvojovou spolupráci s cílem zlepšení vzdělávání, zdravotní
péče a celkové životní úrovně v Africe.

čtvrtá KAMPA STŘED SVĚTA
Úterý / 20.3. — pátek / 23.3. — sobota / 24.3. 2012
Srdečně Vás zveme na slavnost, konferenci, pouť a happening na oslavu jedinečnosti KAMPY.
Jaro zahájíme v úterý 20. března v 1700 komentovanou vycházkou Josefskou a Mosteckou ulicí.
Zde menší upoutávka, více na www.kampastredsveta.cz
Úterý 20.3. / 1830 / Konference v Klubu Za starou Prahu
Pátek 23.3. / 1700 sraz v Kavárně Mlýnská, následuje Happeningová prohlídka galerií / od 2000
v ŠAPITO (na Kampě v parku) divadlo a koncert.

Sobota 24.3. / 1200 /komentované vycházky po Kampě a v okolí.
Ve 1400 se otevře Brána na Kampu (pod obloukem Karlova mostu) a průvod herců, kejklířů, zpěváků
i diváků projde do parku, kde počnou hrátky, divadla, koncerty a soutěže pro všechny generace...

Filmový klub
Mrtvá trať / Režie: Šimon Špidla / Dokument ČR / 2011 / 52 min
Úterý / 27. března 2012 / 2000 / vstupné 40,- Kč
Stalin svírá v ruce tužku a chystá se udělat čáru do mapy Sovětského svazu. Tam, kde se hrot tuhy
dotkne papíru, bude osmdesát tisíc lidí, v naprosté většině vězňů GULAGu, v nesmírně obtížných
podmínkách polární tajgy stavět železniční trať. Trať s téměř nulovým strategickým významem,
v krajině permafrostu a polárních bažin, s minimem techniky a vybavení. Čtyři roky budou usilovně
pracovat, umírat vyčerpáním, nemocemi, násilím a trpět na samotkách, dokud nezemře konečně
i sám Stalin. Během několika týdnů nezůstane po hektické činnosti nic než prázdné baráky lágrů,
staré lokomotivy, zbytky kolejí, násep, telegrafní vedení. Vše bude pozvolna navráceno tajze…

Divadélko pro děti — Romaneto — Velikonoční pohádka
Sobota / 31. března 2012 / 1600 / 50 minut/ Hraje Divadélko ROMANETO
Pohádka s velikonočními zvyky a tradicemi. Veselý příběh z pohádkové vesnice, kde nezvaný host
Vajíčkojed Žlutý nakonec společně s paní Kohoutkovou zachrání neposlušného pana Slepičku.
„...já zavolám Kohoutka, Kohoutku můj milý, asi sedí v kurníčku a má dlouhou chvíli...“

Nové kroužky KC Kampa — pro děti i dospělé !!!
Čínština pro děti (chodicí a mluvicí) — ČTVRTEK, 1700 hodin — 1.hodina — 1. března
Angličtina pro děti (od 3,5 roků) — PONDĚLÍ, 1500 hodin — 1. hodina — 27. února
Cvičení na míči — STŘEDA, 1000 hodin — 1. hodina 29. února
Cvičení pro maminky s možností pohlídání dětí v herně KCK.
Čínština pro dospělé — vážní zájemci hlaste se u Emy Pospíšilové. Možné časy na lekce čínštiny
jsou následující: Po–Pá: 800–8⁴⁵, Pá: 1700– 17⁴⁵. Preference lektorky ranní hodiny.
Více informací o kurzech, lektorech atd. naleznete na www.kckampa.eu
KC Kampa nabízí prostory Herny k pořádání dětských narozeninových oslav a klubovnu k různým besedám, výstavám apod.
S dotazy kontaktujte Emu Pospíšilovou.

Kde nás najdete:

Naši partneři:

Změna programu vyhrazena

A: KC Kampa, U Sovových mlýnů 3, Praha 1 / T: 608 444 654 / E: info@kckampa.eu. Pravidelný program kurzů a kroužků pro děti a další podrobnosti
najdete na www.kckampa.eu a na www.facebook.com/KCKampa. Chcete-li
podpořit Komunitní Centrum Kampa a přispět na provoz, číslo našeho účtu je
145930399/0800.

