červen 2012
5. 6. 20:00
9. 6. 16:00
19. 6. 18:30
22. 6. 20:00
26. 6. 16:00

Filmový klub — Soukromý vesmír
Divadélko pro děti — A pak se to stalo! / Studio DAMÚZA
Velká sýrová nakládačka VI. v KC Kampa
Radek Tomášek v KC Kampa
Plavba parníkem po Vltavě

Filmový klub — Soukromý vesmír — úterý / 5. června 2012 / 20:00
Režie: Helena Třeštíková / 83 minut / ČR / 2011. Dějiny jedné rodiny zaznamenala Helena
Třeštíková ve svém zatím nejdelším časosběrném projektu. Film Soukromý vesmír natáčela
37 let a zachytila tak v ohromující šíři život členů jedné obyčejné české rodiny od 70. let až
do současnosti. Vstupné 40,- Kč.

Divadélko pro děti — A pak se to stalo! / pro děti od 3 let
Sobota / 9. června 2012 / 16:00 / 45 minut/ Studio DAMÚZA. Hrají: Zuzana Vítková, Diana
Čičmanová a Johana Vaňousová. Toto není pohádka. Toto je příběh o třech kamarádech, kterých si nikdo nevšímá, o třech neužitečných předmětech a především o třech nepořádných
dětech. Co se stane s vlásky, když se nečesají? Jak se pomstí nos, když ho řádně nevysmrkáme a jak dopadnou nemyté uši? Tento příběh je skutečný a vypráví o tom, co se stane, když
na tak důležité věci zapomeneme. Vstupné 50,-/dítě, 100,-/dospělý, 250,-/rodinné (2+2)

Velká sýrová nakládačka VI. v KC Kampa — Úterý / 19. června 2012 / 18:00
Šestý ročník soutežního klání o nejlahodnější a nejvzhlednější nakládaný hermelín. Vítěze
hodnotí odborná porota, návštěvníci se mohou stát účastníky laické poroty. Můžeme se
těšit na nakládačkovou tombolu, DJ Davida Štěrbáčka, projekce fotografií a spotů, pivo,
limo, gril a ochutnávky. Vstup zdarma. Více na www.syrovanakladacka.cz.

Radek Tomášek se skupinou LTW v KC Kampa — Pátek / 22. června 2012 / 18:00
Radek Tomášek, zpěvák a kytarista, autor mnoha písní, z nichž některé vstoupily do zlatého
fondu české lidové tradice, bude hrát, zpívat a vyprávět. Muž malé postavy a velkého srdce,
který dokáže pevně stát za svým slovem a ctí odkaz křesťanských ideálů západoevropské
civilizace, jež se projevují bezúplatným, rytířským postojem, respektem k vesmírným zákonům a láskou a úctou k ženské kráse. Nečekejte, až Radek příjde za Vámi, příjďte vy za ním.

Plavba parníkem po Vltavě — úterý / 26. června / 16:00
Přijďte na rozlučku KC Kampa se starým školním rokem, který završíme plavbou parníkem po Vltavě. Pro návštěvníky KC Kampa ZDARMA! Pro ostatní zájemce 220,- Kč
(rodič + dítě). Nutná registrace v KC Kampa u služeb v herně, na telefonu 608 444 654
nebo emailem: ema.pospisilova@kckampa.eu. Vyplouváme v 16:00 z kotviště na Kampě. www.paroplavba.cz.

Seznam příměstských táborů KCK najdete na našem webu (www.kckampa.eu)
v sekci Příměstské tábory.
Ukázka kroužků a kurzů KC Kampa, které pro Vás budou připraveny od září 2012
— každý kurz bude zahájen ukázkovou hodinou zdarma.
Přesné časy a podrobnosti ke kurzům naleznete během léta a začátkem září na vývěsce u
našeho objektu a také na webu a facebooku KCK.
Kroužky od 1,5 roku do 4 let — Pohybové a rytmické hry pro děti 2–4 roky s rodiči. Říkadla,
tanečky, písničky, hry s drobnými orffovými nástroji a společné vyrábění. Program je zaměřen na psychomotorický vývoj dítěte a posílení vztahu maminka/tatínek a dítě.
Kampík — dětská skupina s programem /2–4 roky/ — hlídání dětí s programem, pondělí,
středa a pátek od 8:00 do 18:00 hodin
Kroužky od 3 do 10 let — Kroužky pro děti ve věku od 3 do 10 let - výtvarný kroužek, dramatický kroužek, Angličtina pro nejmenší, Čínština pro děti, dětský pěvecký sbor.
Kroužky pro děti od 10 let — Modeláři
Kurzy pro dospělé — Orientální tanec, Jóga pro každý den, Africké bubny, Cvičení na míči,
Angličtina pro maminky

Děkujeme Vám za dosavadní přízeň a těšíme se na Vás opět v neděli 2. září 2012
od 13:00 hodin na již tradičním divadelním festivalu
TEATROTOČ, kterým na zahradě KCK zahájíme nový
Naši partneři:
školní rok.

Kde nás najdete:
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.

