
 

 

 

 

Informační měsíčník M´am´aloca o.p.s. 

 

Zdravím Vás, 

Opět po delší době zasíláme informace obecně prospěšné společnosti M´am´aloca. 

Vzhledem k nepravidelnosti se některé akce opakují.  

V nejbližší době pořádáme následující: 

Datum Akce Popis Kontakt Přihlášky/cena 

27.5. od 
16.00 
do 
22.30 

Májové oslavy Na fotbalovém hřišti 
proběhne počátek nové 
tradice ve Štolmíři, a to 
májové oslavy spojené 
s hudbou, soutěžemi a 
kácením májky. Přijďte 
ochutnat atmosféru 
venkovské zábavy. K tanci a 
poslechu zahrají GALAXIS 

Jiří Stuchl; 
774650198 

Dobrovolné  

2.6. od 
19.00 

Absolventský 
koncert Karolíny 
Blažkové 

Absolventský koncert velmi 
nadané žákyně Blanky 
Svobodové se zajímavými 
hosty. Kostel sv. Havla. 

Blanka 
Svobodová 

Volné 

9.6. od 
19.30  

žáci a učitelé ZUŠ 
Český Brod a 
Chrámový sbor od 
Sv. Gotharda 

Noc kostelů: Písňový večer 
v rámci cyklu Podlipanské 
hudební slavnosti. Kostel 
sv. Havla 

Blanka 
Svobodová 

Dobrovolné 

17.6. od 
10.00 
do 
16.00 

Veřejné pečení 
chleba 

Ke Štolmíři již tradičně patří 
vůně čerstvého kváskového 
chleba, který připravují naši 
zkušení pekaři. Přijďte 
přivonět a ochutnat! 

Jiří Stuchl; 
774650198 

Volný vstup 

17.6. od 
9.00 do 
16.00 

Veřejné vaření 
piva 

Profesí umělecký kovář Leo 
Pivoňka vaří doma dobré 
pivo. Kdo byl na Restaurant 
day ví, že chutná skvěle. 
Jak se takové pivo vaří, co 
všechno je potřeba a jak 
jednotlivé přísady vypadají, 
budete moci vidět na vlastní 
oči na prvním veřejném 
vaření piva v ateliéru 
M´am´aloca.  

Jiří Stuchl; 
774650198 

Dobrovolné 
vstupné 

17.6. od 
14.30 

Komentovaná 
prohlídka varhan 
kostela sv. Havla 

Srdečně zveme na exkurzi k 
varhanám  H. H. Mundta v 
kostele sv. Havla ve 
Štolmíři, odborný 
komentář  ing. Marek Čihař. 
Komentovaná prohlídka 
kostela od 14.30 s paní 
Zuzanou Miškovskou  

Jiří Stuchl; 
774650198 

Volné 



 

 

17.6. od 
16.00 

Alexander Shonert „Tradiční židovské melodie 
a slavné křesťanské 
skladby“  v podání 
houslového virtuosa 
Alexandera Shonerta. Klavir 
Natalia shonert 
Začátek 16.00 
Tak jako Nový zákon 
navazuje neoddělitelně na 
Starý zákon, tak i 
křesťanská duchovní hudba 
neoddělitelně navazuje na 
svou starší židovskou 
sestru. Program dává 
poznat těsné propojení 
těchto dvou společenství 
víry v jednoho Boha a 
přispívá tak k prohlubování 
vzájemné úcty a respektu. 
Shonert citlivě podanou a 
pečlivě vybranou hudbou 
vytváří velkolepý most 
zvuků, který překlenuje 
temnou řeku předsudků, 
nenávisti a neporozumění a 
posluchačům umožňuje 
bezpečně přejít na druhou 
stranu.   
Délka koncertu 60 min. bez 
přestávky 

Jiří Stuchl; 
774650198 

Doporučené 
150,- 

17.6. od 
10.00 
do 
17.00 

Košíkářská dílna Pletení z vrbového proutí Blanka 
Svobodová 

1500,- 

Pátky 
od 9.00 
do 
12.00 

Setkání rodičů 
s dětmi – MC 
Kostička 

Pravidelné využití herny pro 
děti a jejich maminky. 

Petra 
Čurgaliová; 
607038295 

Volný vstup 

 

Mimo jiné chystáme pro vás i následující program: 

Termíny pečení chleba a vaření piva: 

17. června 

22. července 

19. srpna – Restaurant day 

16. září 

14. října 

 

 



 

 

Benefiční koncerty v kostele: 

22.7.17 Ridina Ahmedová a Petr 
Tichý, HLASkontraBas 

Zatím nepotvrzeno  

19.8.17 TARA FUKI a Pale and Coy Od svého vzniku slaví Tara Fuki 
koncertní ůspěchy po celé Evropě (ČR, 
Slovensko, Francie, Německo, Itálie, 
Rakousko, Švédsko, Polsko, Rusko, 
Ukrajina, Jugoslávie, Rumunsko, 
Holandsko, Anglie…atd.) a středni 
Americe. V letech 2005—07 Tara Fuki 
prezentovaly Českou republiku dětským 
představením « Kapka » ve Francii. Za 
svou hudbu obdržely ocenění české 
Akademie hudby v kategoriích 
“Alternativní hudba-World music” a ” 
Objev roku” za rok 2001 a v kategorii « 
World music » za rok 2007. V roce 2007 
vystoupily jako první česká kapela na 
celosvětovém hudebním veletrhu « 
WOMEX » ve španělské Seville. V roce 
2016 účinkovaly na Cairo Jazz Festivalu 
v Egyptě. Koncert začíná od 18.30 
http://tarafuki.eu/; předkapela Pale 
and Coy 
https://soundcloud.com/starter-radio-
wave/pale-coy-hibernatex 

250,-/- 

15.9.17 James P Honey Máte rádi zastřenou melancholii 
kanadského barda Leonarda Cohena? 
Pak přijďte na koncert potemnělého 
londýnského básníka a zpěváka 
jménem James P Honey – zakladatel 
Buriers. Koncert v ateliéru od 18.30 
https://jamesphoney.bandcamp.com/ 

150,-/- 

14.10.17 Jonathan´s Dive Vinylové dvojalbum Jonathan's Dive je 
100minutový koncept, založený na 
románu Richarda Bacha 
Jonathan Livingston Seagull, slavná 
bajka o čajce, která je pro své 
vrstevníky vykázána pro svou 
uměleckou formu letu. Symbol 
univerzální touhy po neomezené 
svobodě. 
Před čtyřiceti třemi lety byla kniha 
ztvárněna jako film, ozdobený 
zvukovým doprovodem 
Neil Diamond, ale s Jonathanovým 
potápěním, Leidenova  kapela Edgar´s 
Hair se mění příběh do mnohem 
temnějšího a nepravděpodobnějšího 
eposu. Analogové hudební 

250,-/- 

http://tarafuki.eu/
https://soundcloud.com/starter-radio-wave/pale-coy-hibernatex
https://soundcloud.com/starter-radio-wave/pale-coy-hibernatex
https://jamesphoney.bandcamp.com/


 

 

dobrodružství plné etnické akustiky. 
Nástroje doprovázené vícebarevnou 
hlasovou hudbu ve více jazycích. 
Představení bude touto mimořádnou 
hudební dokumentací doprovázet 
divadlo, prostorový zvuk komponovaný 
zvukovým designérem a vítězem ceny 
Golden Calf  Wartem Wamstekerem a 
povýšen na svátek pro všechny smysly, 
včetně tance, vizuálních efektů. 
Unikátní zážitek. 

 

 

Příměstské tábory v červenci (17.-21.7.) a srpnu (14.-18.8.) – již obsazené 

 

Na podzim budeme otevírat první dětskou skupinu v Českém Brodě. Tímto si Vás dovoluji 

oslovit s inzercí, kde hledáme personální obsazení. Celkem hledáme 3 osoby na částečný či 

plný úvazek. Více info na tel. 774 650 198. 

 

S přáním pěkných jarních dní 

 

       Jiří Stuchl 

 

  


