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V KULTURNÍM DOMĚ TO ŽIJE

Koncert skupiny Olympic - beznadějně vyprodáno. Písničky Petra Jandy dojaly a rozezpívaly milovníky hudby 
všech generací.

Čapkova klasika Ze života hmyzu nezklamala. Příjemné překvapení plné filmové hudby připravil 
Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka.

„Dušičková“  beseda s Vladimírem Poltikovičem o smrti při svíčkách 
rozjasnila atmosféru silou poselství z jeho filmu.

Další kolo  improvizačních soubojů dopadlo opět překvapivě 
nerozhodně, kameničtí ochotníci vyzvali tým z Kostelce.
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PŘÍŠTÍ UZÁVĚRKA DVOJČÍSLA:   15. LEDNA 2019

Na druhou stranu si po babím létě přejeme, aby pěkné, slunečné 
a bezdeštné počasí trvalo ještě aspoň týden, ještě alespoň příští 
víkend. I letos by se nám to v Kamenici hodilo, abychom ještě 
chvíli mohli pracovat na dokončení chodníků na Ládví, Struha-
řově nebo v Olešovicích. 
Jsem toho názoru, že když už je zima, tak má být se vším všudy, 
tedy i se sněhem. Po pěti letech bez pořádných závějí se sice po-
malu smiřujeme s tím, že sníh bude v našich zeměpisných šířkách 
vzácností, ale je mi to líto. Mohl bych se jako starosta radovat, 
jak jsme ušetřili na zimní údržbě komunikací, ale neraduji se. 
Zima bez sněhu znamená zimu šedivou, bez sněhuláků, běžkařů 
a sáňkujících dětí.
V tomto čísle rekapitulujeme první povolební kroky. Dáváme 
hodně prostoru sportovním oddílům, které se mají čím chlubit. 
Tradičně propagujeme kulturní a společenské akce. Chtěl bych 
obzvlášť upozornit na vrcholnou taneční soutěž „Kamenický 
pohár“, která se koná už v sobotu 8. prosince v kulturním domě. 
Za  unikátní a pozoruhodný považuji také benefiční koncert 
skupiny Vokobere pro  Tomáše Berku, muzikanta, který odešel 

USMÍVEJME SE NA SEBE

17

příliš brzy. Písničkáře, kterého jsme vídali v rolích kytaristy, 
zpěváka i moderátora pravidelně jak v Kamenici, tak i okolních 
obcích Ladova kraje. Přijďte se pobavit a tím i pomoci 22. pro-
since na zámek Štiřín. Budete předvánočně naladěni a přispějete 
na dobrou věc. 
Po hektických dvou měsících ovlivněných i u nás komunální-
mi volbami přichází období předvánočních nákupů, které čím 
dál více ovlivňují naše životy, ať  se bráníme jakkoli. Brzká tma 
a dlouhé noci navozují atmosféru vhodnou i pro přemýšlení, 
bilancování, plánování a rozjímání. Doporučuji se tomu trochu 
poddat a užít si to. Nenechme se strhnout shonem a nervózní 
atmosférou, pocitem povinnosti, co všechno musíme ještě stih-
nout. Zkusme si naplánovat pohodu i do všedních prosincových 
dní a nečekejme až na Ježíška a Silvestra. 
Jedno okřídlené úsloví jinými slovy říká, že pořádek po velkém 
předvánočním úklidu v bytě ještě žádné dítě neudělal šťastnější. 
Adventní doba je dobou setkávání a odpouštění.  
Usmívejme se na sebe. Opravdu to pomáhá.
Přeji vám krásný adventní čas.
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Pavel Čermák, starosta@kamenice.cz 

2019

KRÁSNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH
A ÚSPĚŠNÝ CELÝ PŘÍŠTÍ ROK

VŠEM ČTENÁŘŮM ZPRAVODAJE Z KAMENICE 
přeje Jana Novodvorská, šéfredaktorka 

Letos to vypadalo, že zima ne-
přijde. V  době, kdy píši tento 
úvodník, padá sníh. Tak jak jsme 
každý rok připraveni stěžovat si 
na počasí, mohli bychom to udě-
lat i nyní. O tom, že je extrémní 
sucho není potřeba mudrovat. 
Každý déšť nebo sníh je vítaným 
příspěvkem k doplnění zásob 
spodních vod. Příroda ho nutně 
potřebuje. Sucho dalo prostor ků-
rovci a ten nás připravil o mnoho 
krásných smrků. Škody budeme 
v Kamenici teprve sčítat.
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KRÁTCE ZE ZASEDÁNÍ RAD OBCE KAMENICE

Rada doporučila zastupitelstvu obce Kamenice schválit podle ust. § 85 
písm. a) ve spojení s § 41 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, uzavření Darovací smlouvy o bezúplat-
ném převodu pozemku parc. č. 833/8 – ostatní plocha, silnice (původně 
jako část pozemku parc. č. 833/2 – ostatní plocha silnice) o  výměře 
pozemku 1 m², a pozemku parc. č. 935 – ostatní plocha jiná plocha (pů-
vodně jako část pozemku parc. č. st. 69/2 - zastavěná plocha a nádvoří) 
o  výměře 4  m², oba pozemky v katastrálním území Těptín, do  vlast-
nictví Ing.  J.  Lacigy za účelem sjednocení a plánované údržby těchto 
pozemků.
Rada  schválila 
• návrh programu zasedání zastupitelstva obce Kamenice. 
• nákup elektřiny a plynu pro obec Kamenici a příspěvkové organi-

zace ZŠ Kamenice a MŠ Kamenice na komoditní burze v  souladu 
s § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů.

• výběr komoditní burzy společnosti POWER EXCHANGE CENT-
RAL EUROPE, a.s. v souladu se směrnicí č. 1/2017 zadávání veřej-
ných zakázek malého rozsahu a schválila uzavření Smlouvy o vzniku 
oprávnění k uzavírání obchodů se společnosti POWER EXCHANGE 
CENTRAL EUROPE, a.s. za cenu služeb stanovených dle sazebníku 
poplatků společnosti PXE.

• uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky mezi 
obcí Kamenice a příspěvkovými organizacemi zřízenými obcí.

• uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 249/17 uzavřené společ-
ností POZIMOS a.s., kterým se mění cena dle změnových listů.

• uzavření budoucí smlouvy o zřízení a vymezení věcného břeme-
ne – osobní služebnosti - zřízení umístění o provozování zařízení 

ze dne 16. 10. 2018

Kompletní zápisy najdete na www.kamenice.cz nebo osobně  u tajemníka OÚ Kamenice.

distribuční soustavy mezi obcí Kamenice (jako budoucí povinnou) 
a  ČEZ  Distribuce, a.s. IČ 24729035 (jako budoucí oprávněnou), 
Těptín. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

• výběr dodavatele: EUROVIA CS, a.s., který podal ekonomicky nejvý-
hodnější nabídku a umístil se na prvním místě.

• předloženou Smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení 
k dodávce elektrické energie mezi Obcí Kamenice a ČEZ Distribuce 
a.s, IČ 24729035, se sídlem Děčín IV. 

• uzavření Nájemní smlouvy na byt č. 4, ul. Truhlářská, byt. dům 
v Těptíně.

• prodloužení Nájemní smlouvy v byt. domě v Těptíně.
• uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo o zimní údržbě místních 

komunikací v obci Kamenice uzavřené s firmou OBR služby s.r.o. se 
sídlem Želivec.

• uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo o zimní údržbě místních 
komunikací v obci Kamenice uzavřené s J. Skružnou.

• dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 189/2018 uzavřené se společností 
MYSTICCONSTRUCTIONS spol. s.r.o., kterým se mění doba plnění 
díla.

Rada udělila plnou moc starostovi Ing. Čermákovi k zajištění burzov-
ních obchodů na komoditní burze společnosti PXE.
Rada vzala na vědomí 
• předložený protokol o otevírání obálek a zprávu o posouzení a hod-

nocení nabídek doručených ve výběrovém řízení na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu „rekonstrukce komunikace Náhorní - Nachová“.

• výroční zprávu – hodnocení Mateřské školy Kamenice za školní rok 
2017/2018,předloženou statutárním zástupcem Mgr. Janou Boučko-
vou, ředitelkou MŠ.

ze dne 24. 10. 2018

Rada schválila výběr dodavatele: Stavix s.r.o. se sídlem Kubelíkova 
1224/42, 130 00 Praha 3, IČ 27526984, který podal ekonomicky nejvý-
hodnější nabídku a umístil se na prvním místě.
Rada vzala na vědomí 
• předložený protokol o otevírání obálek a zprávu o posouzení 

a hodnocení nabídek doručených ve výběrovém řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Chodník Olešovice“ a schválila výběr 
dodavatele: Stavix s.r.o., který podal ekonomicky nejvýhodnější 
nabídku a umístil se na prvním místě.

• předložený protokol o otevírání obálek a zprávu o posouzení 
a hodnocení nabídek doručených ve výběrovém řízení na veřej-
nou zakázku v podlimitním řízení „Chodník Benešovská“.
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KRÁTCE ZE ZASEDÁNÍ RAD OBCE KAMENICE ze dne 7. 11. 2018
(již s nově zvolenými členy)

Rada schválila 
• na základě usnesení zastupitelstva obce Kamenice č. 17/5/ZOK/2018 

ze dne 1. 11. 2018 maximální výši nabízené kupní ceny za pozemek 
č. 416 o výměře 795m², zapsaného na LV č. 60 000 vedeném KÚ 
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ pro ka-
tastrální území Ládví a obec Kamenice a maximální výši podání 
v aukci. 

• rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled 2020-2021 příspěvkovým 
organizacím (MŠ, ZŠ, KC).

•  uzavření „ Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací – 
„Prodloužená stoka Lísková“.

• uzavření Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů na Lá-
dví.

• provedení přípravných prací na rekonstrukci Kulturního centra, byla 
vybrána firma na zhotovitele rekonstrukce.

• uzavření dodatku č. 1 se společností STAVIX s.r.o., kterým se mění 
doba plnění díla.

• Obecnímu úřadu, jmenovitě vedoucí odboru správy majetku 
Ing. Daně Boxanové, samostatně rozhodovat o uzavírání smluv o ná-
jmu hrobového místa.

• aktualizovaný plán zimní údržby místních komunikací, chodníků 
a autobusových zastávek.

• záměr propachtovat pozemek č. 426 v Těptíně.
• smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti trafostanice Točitá.
• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu 

o umístění stavby Spojovací kNN.
Rada rozdělila kompetence členům Rady.
Zápisy z rad za Obecní úřad Kamenice zpracovala 

Eva Mastíková, asistentka starosty a tajemníka obce.

Milí spoluobčané, 
dne 1. 11. 2018 na zasedání Zastupitelstva obce Kamenice byl zvolen do funkce starosty Ing. Pavel Čermák, jako 1. místostarosta byl zvolen Ing. 
Petr Valášek, druhým místostarostou byl zvolen Ing. Tomáš Mojžíšek. Dále byli zvolení dva radní, a to PharmDr. Štěpán Růžička a pan Jiří Topinka. 
Kompletní zápis a průběh jednání najdete na webu Obce Kamenice, popřípadě přímo na úřadu u  tajemníka Obecního úřadu Ing. Miroslava 
Zeleného.

Jménem Obecního úřadu, zastoupeným Ing. Miroslavem Zeleným, gratulujeme všem zastupitelům 

ke zvolení a přejeme jim mnoho úspěchů při jejich práci v zastupitelstvu ve volebním období 2018–2022.

Nové složení rady a kompetence jednotlivých členů najdete na straně 6 tohoto zpravodaje. Redakce. 

NOVÉ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY ŠTIŘÍN – U RYBNÍKA
Od 9. 12. 2018 budou zařazeny do jízdního řádu linky 461 nové autobusové zastávky ve Štiříně s názvem „U Rybníka“.  

Ve směru na Želivec je zastávka umístěna za odbočkou do ulice Šalvějová a ve směru na Velké Popovice u restaurace 
Štiřínská stodola. 

Zastávky jsou na znamení a věříme, že budou využívány nejen občany Kamenice.
Obec Kamenice, odbor správy majetku
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• Strategické dokumenty, plánování a  vize 
rozvoje obce 

• Finanční politika obce
• Investice obce
• Územní plánování, urbanismus a rozvoj 

obce
• Bezpečnost a krizové řízení
• Oblast legislativy a práva se zaměřením 

na  přípravu návrhů obecně závazných vy-
hlášek

• Oblast vnějších vztahů, reprezentace, zastu-
pování obce ve vztahu k veřejnosti, otevřený 
úřad, časopis, webové stránky a  komuni-
kační prostředky radnice (sociální sítě)

• Chytrá obec, e-government a informační 
technologie

• Spolupráce mezi okolními obcemi, mikro-
region Ladův kraj

• Osadní výbory

• Rozpočet 
• Strategické finanční plánování obce
• Finance a hospodaření obce
• Správa pohledávek
• Podpora komunitního života, spolků, sdru-

žení a neziskových organizací
• Sociální problematika 
• Podpora seniorů
• Výkon práv zřizovatele
• Grantová politika obce
• Kontrola výběru poplatků
• Životní prostředí
• Údržba a rozvoj zeleně

• Čerpání dotací
• Podpora podnikání a zaměstnanost
• Oblast pohřebnictví 
• Oblast prevence kriminality, policie 
• Ochrana památek
• Cestovní ruch
• Oblast hazardních her (loterie, tomboly, 

VHP a VLT)

• Komunální služby, odpady
• Čistota a úklid obce 
• Doprava 
• Bezpečnost provozu na pozemních komu-

nikacích
• Veřejný pořádek
• Správa veřejných prostranství
• Rozvoj a údržba infrastruktury obce 
• Správa movitého a nemovitého majetku in-

frastruktury (inženýrské sítě, komunikace, 
chodníky, vodovod a kanalizace)

• Správa majetku, bytové hospodářství, hos-
podaření s nebytovými prostory, oprava 
a údržba majetku obce

• Pozemky 
• Věcná břemena
• Správa dětských hřišť 
• Správa sportovišť

• Školství a volný čas dětí a mládeže
• Církve a náboženství 
• Sport a volnočasové aktivity, sportovní 

spolky a sdružení
• Kultura a volnočasové aktivity, kultur-

ní dědictví, kulturní spolky, sdružení 
a organizace

• Zdravotnictví

RADA DLE ZÁKONA O OBCÍCH:

§ 99 
Rada obce je výkonným orgánem 
obce v oblasti samostatné působnosti 
a  ze  své činnosti odpovídá zastupitel-
stvu obce. V oblasti přenesené působ-
nosti přísluší radě obce rozhodovat, jen 
stanoví-li tak zákon. 
Radu obce tvoří starosta, místostarosta 
(místostarostové) a další členové rady 
volení z řad členů zastupitelstva obce. 
Počet členů rady obce je lichý a činí 
nejméně 5 a  nejvýše 11 členů, přičemž 
nesmí přesahovat jednu třetinu počtu 
členů zastupitelstva obce. Rada obce se 
nevolí v  obcích, kde zastupitelstvo obce 
má méně než 15 členů.
§ 101
Rada obce se schází ke svým schůzím 
podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. 
Rada obce může k jednotlivým bodům 
svého jednání přizvat dalšího člena zastu-
pitelstva obce a jiné osoby.

Zdroj: Zákon o obcích, ČÁST PRVNÍ, HLAVA IV, Díl 3

Starosta obce 

Ing. Pavel Čermák

První místostarosta 

Ing. Petr Valášek

Druhý místostarosta 

Ing. Tomáš Mojžíšek

Radní 

PharmDr. Štěpán Růžička

Radní 

Jiří Topinka

RADA OBCE KAMENICE SCHVÁLILA 
ROZDĚLENÍ KOMPETENCÍ ČLENŮ RADY NÁSLEDOVNĚ
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OKÉNKO ZASTUPITELE        Ing. Jana Kohlová

Každé čtyři roky volíme v komunálních volbách ty, kteří mají 
zastupovat zájmy voličů v rámci té které obce. Od toho název 
„zastupitel“. Někdy mám pocit, že se tento význam slova vytrá-
cí a voliči po volbách zapomenou, že skrze zastupitele mohou 
ovlivňovat věci veřejné. Svým příspěvkem bych chtěla apelovat 
alespoň na tu část občanů, kteří chodí k volbám, a tím vyjadřují 
svůj zájem o dění v obci, aby se zastupiteli nepřestávali spolupra-
covat. Občas se mi zdá, že volby nejsou počátkem, ale vrcholem 
vztahu volič – kandidát. A mělo by to právě naopak. Volbami 
všechno začíná. Zastupitelé by měli mít s voliči intenzivní vztah, 
a vědět tak o všech problémech v celé Kamenici.  
Vycházím z toho, že zastupitelé mají hájit zájmy obce a jejích 
občanů a chovat se jako řádní hospodáři a s majetkem obce na-
kládat účelně. Já se ve své práci zastupitelky touto zásadou řídím 
a řídit budu.  Ne vždy však zastupitelé mají všechny potřebné 
informace k posouzení konkrétních problémů.  Jako každý 
z mých kolegů zastupitelů mám své poměrně náročné povolání, 
přesto se na každé jednání zastupitelstva snažím připravovat, 
tak abych mohla zodpovědně rozhodovat o otázkách, které svou 
podstatou přesahují rámec běžných znalostí. Právě toto považuji 
v práci zastupitele za nejnáročnější. Občanský zákoník v  této 
souvislosti praví toto: „…kdo přijme funkci člena voleného or-
gánu, se zavazuje, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou 
i s potřebnými znalostmi a pečlivostí“ (§ 159 odst.1 občanského 
zákoníku). To v praxi znamená, že zastupitel nemusí být vzdělán 
v příslušné odborné oblasti, musí však poznat, že při rozhodová-
ní o určité věci jsou jisté odborné znalosti potřebné, a pokud jimi 
nedisponuje, měl by si je opatřit (například zadáním znaleckého 
posudku, právní analýzy atd.), a to dříve, než v zastupitelstvu 
o dané věci bude rozhodovat.
Tak se nám za mého minulého působení podařilo rozporovat 
zadání územního plánu, v kterém byly fatální chyby, vrátit 
k přepracování nejasně napsanou smlouvy o úsekovém měření 
či přesvědčit ostatní zastupitele o nutnosti výstavby chodní-
ku na Ládví místo řešení kulturního centra apod.. Ne vždy se 
všechno povede – tak prošly většinovým hlasováním předraže-
né zakázky na  základní školu nebo na projektovou dokumen-

taci pro  rozšíření čističky. 
Ale  jsme v demokratické 
zemi a obci a  o  každé věci 
rozhoduje 15 zastupitelů. 
A je třeba respektovat větši-
nové rozhodnutí.  
A čím se chci zabývat dále? 
Nadále chci prosazovat nové 
chodníky a cyklostezky, aby 
se Kamenice stala bezpeč-
nou pro chodce a cyklisty. 
Vždyť bydlíme v  kraji, kde 
je nejlepší se pohybovat 
na  kole nebo pěšky. Dalším 
nejpalčivějším problémem 
je dokončení odkanalizo-
vání některých částí obce 
a prosazení peněz do rozpočtu, protože se nebude jednat o malé 
částky na realizaci. A jako doposud chci pomoci obci v oblas-
tech, které jsou mé profesí nejblíže a na kterých dlouhodobě 
s obcí spolupracuji – na obnově Štiřínských studánek, záchraně 
kulturního a přírodního dědictví na Kamenicku a rozvoji rekre-
ačních aktivit pro místní obyvatele na celém území obce.  
Stejně jako v předchozím volebním období se budu snažit apelo-
vat na své kolegy zastupitele, aby rozhodovali pouze na základě 
včas obdržených a důkladně prostudovaných podkladů. Nesmí-
me zapomínat, že jako zastupitelé ručíme svým majetkem. 
Ráda bych, aby zastupitelstvo bylo plné přemýšlivých lidí s vlast-
ním názorem, kteří se na každé jednání tohoto orgánu přichys-
tají a budou schopni o problémech diskutovat. Kteří jsou ochotni 
poslouchat hlas veřejnosti a přemýšlet o něm. V této souvis-
losti vyzývám veřejnost k aktivnější účasti na zastupitelstvech. 
Vaše role neskončila u volební urny! Máte-li pocit, že něco není 
v pořádku, přijďte nám to říci. Věřím, že celé zastupitelstvo bude 
ochotno naslouchat a společně s vámi hledat řešení. Jsem pře-
svědčena, že všichni společně vytvoříme lepší podmínky pro ži-
vot v naší obci.      Jana Kohlová, zastupitelka  

ÚLOHA ZASTUPITELE

NOVÁ RUBRIKA VE ZPRAVODAJI
S počátkem nového volebního období redakce Zpravodaje zřídila novou rubriku: Okénko zastupitele. Tato rubrika bude sloužit všem 
zvoleným zastupitelům jako prostor k vyjádření jejich úvah, námětů, postřehů a prostě všeho, co jim leží na srdci a rádi by se o to 
podělili s kamenickými občany.
Snahou rubriky je pomoci implementovat do praxe tiskový zákon, který říká, že vydavatel periodického tisku územního samospráv-
ného celku je povinen poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního 
samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku (§ 4a zákona č. 46/2000 Sb.). Z toho vyplývá, že všichni 
zastupitelé obce musí dostat příležitost do obecních tiskovin přispívat. Tolik zákon.
Věříme, že si rubrika najde své příznivce jak v řadách zastupitelů, kteří budou v okénku publikovat, tak také v řadách našich čtenářů.
Přejeme nové rubrice Okénko zastupitele mnoho hezkých příspěvků a aby se s ní naši čtenáři setkávali co nejčastěji.            Redakce

PRÁVNÍ PORADNA PRO OBČANY
PRO VEŘEJNOST 
JE KAŽDÝ PÁTEK 

od 8.00 hodin do 11.30 hodin

Po telefonické dohodě 
se sekretariátem obce přijde 

Mgr. Lenka Matoušová 
i v předem domluvený termín.
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CAN YOU GUESS MY LANGUAGE? 

Žáci  5. až 9. tříd napsali pohledy s informacemi  o České republice 
v českém a anglickém jazyce a nakreslili obrázky tak, aby žáci z ostat-
ních zemí mohli hádat, o jakou zemi a řeč se jedná. Pohledy jsme poslali 
do dvanácti  zemí a netrpělivě čekali, až nám přijdou pohledy odjinud. 

Žáci si pak došlé pohledy přečetli, poslouchali nahrávky a hádali, odkud 
k nám pohledy doputovaly. Nakonec se děti naučily několik frází v ji-
ném jazyce pomocí našeho projektového slovníku.

Lenka Hradecká, učitelka ZŠ

Při příležitosti oslavy Evropského dne jazyků jsme se opět zapojili do projektu eTwinning: Can  you guess my 
language?

PROŽILI JSME KRÁSNOU SVATOMARTINSKOU NOC 
Třídy 2.A, 3.A a 3.C prožily ve středu 
7. listopadu krásnou svatomartinskou 
noc. Začala dlouhým lampionovým 
průvodem od školy přes Ringhoffero-
vo náměstí, kolem Mlýnského rybníka 
až  ke  hrázi Struhařovského rybníka. 
Tady na nás čekalo velké překvapení 
– přijel nás navštívit sám svatý Martin 
na  bílém koni. Oblečen byl přesně 
tak, jak ho známe z legendy – helma, 
červený plášť a meč.  Pronesl k nám 

poutavý veršovaný proslov, který jsme mu oplatili naším přivítáním a krátkou řečí. Dokonce nám 
přivezl pravé svatomartinské rohlíčky, na kterých jsme si velmi pochutnali cestou zpět ke škole. 
Unavení, uchození, ale s překrásnými zážitky jsme po večeři a pohádce krásně usínali.

Druhý den jsme si popovídali o našich ve-
černích zážitcích a také jsme si připomněli, 
co všechno předcházelo svatomartinské  noci 
v průběhu týdne ve vyučování – čtení a rozbor 
příběhu Legenda o sv. Martinovi, komiksový 
text o sv. Martinovi, vyplňování pracovního 
listu s otázkami o sv. Martinovi a samozřejmě 
různé obrázky a výrobky s tématikou sv. Mar-
tina – obraz sv. Martina, skleněné okno se sv. 
Martinem, otisky nohou – kůň sv. Martina, 
papírový bílý kůň. 
Děkujeme všem rodičům za všechny dobroty, 
které pro nás připravili, a za pomoc a podporu 
paní Markétce Mrázkové a  paní ředitelce. 

Žáci 2. B,  3. A a 3. C a jejich třídní učitelky

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ VE 4. C  
Dne 9. 11. 2018 naši třídu navštívil rodák z Brna žijící v Ostravě, který 
se o kraj, ve kterém žije, aktivně zajímá. 
Netradičním způsobem dětem přiblížil zajímavosti z Jihomoravského 
a Moravskoslezského kraje. Žáci pracovali s množstvím názorných mate-
riálů, které s sebou přivezl. 
Během výuky děti vystřídaly spoustu činností - práci s mapou, naučnou 
literaturou, brožurami, novinami, pracovními listy. Věřím, že přínosné 
bylo i seznámení s brněnským a ostravským nářečím.
Všem se tříhodinová výuka velmi líbila.

Dana Augustýnová (třídní 4. C) a Max z Ostravy (přednášející host)

PROJEKT HURÁ DO OPERY! STÁTNÍ OPERA DĚTEM 
Naše třída 4. C se letos zapojila do vzdělávacího projektu Hurá do Opery. 
Umělci ze Státní opery dětem přibližují jednotlivé představitele naší i svě-
tové opery a jejich tvorbu. Při naší první návštěvě jsme si zblízka prohlédli 
zákulisí Národního divadla, při druhé návštěvě jsme se seznámili s dvěma 
předními světově známými českými zástupci - A. Dvořákem (Rusalka) 
a B. Smetanou (Prodaná nevěsta). Umělci velmi vhodným způsobem žáky 
seznámili s nejznámějšími áriemi z daných představení. A i když kvůli 
rekonstrukci nemohla návštěva probíhat přímo v prostorách Státní opery, 
na výsledném zážitku to nic nezměnilo. Ještě nás čeká německá, francouz-
ská a italská opera a ukázky z baletu.
Všem se nám zhlédnutá představení moc líbila a už se velmi těšíme 
na další.         Dana Augustýnová a žáci 4. C

              HALLOWEEN I DUŠIČKY 
2.B  se spolu s paní učitelkou  rozhodla oslavit  tajemný a strašidelný podzimní svátek. Ale který?  Halloween, nebo Dušičky? A tak vznikl celodenní 
projekt, díky kterému jsme se dozvěděli, kde, kdy a proč vznikl Halloween, jaké jsou jeho typické symboly a že obdobným svátkem jsou u nás 
Dušičky, které však mají úplně jinou tradici a symboly. Hned ráno jsme se převlékli do různých strašidelných masek  a  v  průběhu dopoledne jsme 
řešili mnoho zábavných úkolů. Nejvíce nás zaujala výroba halloweenské svítilny – skleněné láhve zdobené ubrouskovou technikou. Celé dopoledne 
se nám vydařilo. Odměnou nám bylo halloweenské pohoštění od našich maminek. Proto jim patří naše velké poděkování.         2. B a třídní učitelka
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SPOLEČNÁ DRAKIÁDA

JAK JSME PROCVIČOVALI VYJMENOVANÁ SLOVA PO P

Větrné dny měsíce října nás ve třídě 2. C nenechaly v klidu. Jako by nás vítr profukující okny zval ven. Domluvili jsme se proto s rodiči ze třídy 
a společně vyrazili na drakiádu. Louka na cestě do Kostelce u Křížků nás nezklamala, draci se bez pobízení vznesli na oblohu. Cestou zpět přes Hůr-
ku jsme si nasbírali společně dřevo a na louce u lesní školky Devětsil si rozdělali oheň. Příjemné odpoledne jsme zakončili opékáním buřtů, jablek 
a oblíbených marshmallow. Děkuji všem, kteří přišli, za příjemné odpoledne.         Jana Zítková, třídní učitelka 2. C

Děti z 5.A procvičovaly vyjmenovaná slova, ale tentokrát trochu jinak - tvořily s nimi vlastní příběhy. 
Posuďte, jak nápadité a vtipné děti jsou. 

Mám ve třídě pyšnou spolužačku. Říká, že  naše 
šaty jsou proti těm jejím jako pytle na odpadky. 
Není moc hezká, protože má velké pysky. Její nej-
lepší kamarádka vypadá jako netopýr a všem, co 
nosí brýle, se posmívá, že  vypadají jako slepýši. 
Má vlasy v barvě pylu a nohy obrovské jako ko-
pyta. Ale když při tělocviku běháme, neklopýtá. 

Nosí náušnice, co se třpytí. Měla by zpytovat svědomí, myslím, že za své 
skutky bude pykat. Když jsme na zahradě pleli pýr, vůbec nám nepo-
máhala! A ani se nezapýřila! Jenom si načepýřila pylový účes a odešla. 

Andělka Zítková, 5.A

Pyšný netopýr pykal ve vězení za vraždu slepýše. 
Zrovna zpytoval své svědomí, když tu najednou 
uviděl, jak se opodál něco třpytí. Byl to pytel zlata. 
Zavolal hlídače, který k němu došel klopýtavou 
chůzí, protože měl místo jedné nohy kopyto. Pod-
platil ho zlatem a hlídač ho pustil ven. Netopýr 
měl velkou radost, a tak hlídače políbil a ten se za-

pýřil. Cestou z vězení potkal orangutana, který na něj vyšpuloval pysk. 
Netopýr se načepýřil. Před nosem mu létala včela, která právě opylovala 
květinu, u které rostl pýr. Byl moc šťastný. Ale najednou přijela policie 
a zavřela ho zpátky do vězení na doživotí.

Josefínka Dudková, Ondra Blažek, 5.A

PESTRÝ PODZIM VE ŠKOLE V OLEŠOVICÍCH 
Abychom ještě využili hezkého počasí, připravila pro nás škola mno-
ho akcí na doplnění učiva. Navštívili jsme například Kutnou Horu 
a její historickou část. Cestou zpět  jsme navštívili Oboru ve Žlebech. 
Tu můžeme jen doporučit, je to velmi pěkný výlet. Minulý měsíc nás 
ve škole navštívili dravci, předváděli svoji poslušnost a umění přímo 
na  naší školní zahradě. K dobré náladě přispěla také exkurze v Cuk-
rářském salonu v Říčanech a ve Výrobně knedlíků v Říčanech. Na naší 
zahradě sbíráme žaludy pro Svaz myslivců. Samozřejmostí je pro nás 

také sběr papíru a baterií. Již se nemůžeme dočkat vytištění tradičních 
kalendářů na nový rok z obrázků, které společně tvoříme. Jedním z na-
šich sponzorů je společnost Kasia Říčany, která obchoduje s kořením, 
a  my ji pomáhali s tříděním badyánu. A tak jeho předvánoční vůně 
přešla i k nám do školy a my se na Vánoce moc těšíme. 
A protože spolu budeme prostřednictvím Zpravodaje komunikovat 
napříště až v lednu, přejeme vám hezké prožití svátků vánočních a vše 
nejlepší v novém roce 2019.                                  ZŠ Olešovice

MATEŘSKÉ ŠKOLY V KAMENICI . . 

POZVÁNÍ
Srdečně zveme na VÁNOČNÍ BESÍDKY a společné posezení:

1. a 2. třída – Koťátka  a  Berušky 18.12.  od 15.00 hod.   

3. a 4. třída -  Sluníčka a Slůňátka 19.12.  od 15.00 hod.

Spokojené prožití vánočních svátků  v kruhu 

rodinném 

a  šťastné vykročení 

do roku 2019 

přejí děti a kolektiv 

zaměstnanců.
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Uchazeči o obecní příspěvek na podporu své činnosti a na akce zařazované 
do ročního plánu akcí mohou podat žádosti do 14. ledna 2019.

Žádosti vyplněné v souladu s platnou směrnicí na formulářích A nebo B můžete zaslat e-mailem na ad-
resu podatelna@kamenice.cz, případně předat osobně na OÚ Kamenice. Formuláře jsou ke stažení 
na stránkách obce: http://www.obeckamenice.cz/urad/vybory-a-komise/pro-sport-a-kulturu/. 
Po tomto termínu budou žádosti projednány Komisí pro sport a kulturu.

     Eva Kršňáková, předsedkyně Komise pro sport a kulturu  

VÝZVA PRO ŽADATELE O PŘÍSPĚVEK 

NA PODPORU KULTURNÍ, SPORTOVNÍ 

A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI NA ROK 2019

KOMUNITNÍ CENTRUM - LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
Již 12. ročníku tradičního lampionového průvodu na zámku Štiřín se 
v neděli 11. 11. 2018 zúčastnily přes dvě stovky dětí. Společně se svými 
rodiči vytvořili v zámeckém parku souvislou cestičku pohybujících se 
světýlek, kterou bylo pěkně vidět po celou cestu kolem rybníka. Na tra-
ti děti plnily úkoly pohádkových bytostí, které je za odměnu pustily 

na další část cesty. Kouzelnou atmosféru umocňoval osvětlený zámek.  
Nejen děti, ale i rodiče jednoduše přenesl do světa pohádek.
Děkujeme všem pořadatelům i  zámku  Štiřín  za příjemnou spolupráci 
a těšíme se na další ročník.

Za  Komunitní  centrum  Daniela Kratochvílová

KOMISE PRO SPORT A KULTURU . . 

OSADNÍ VÝBORY V KAMENICI. . . 

 Milí Ládeváci a ostatní příznivci Osadního výboru Ládví,
s potěšením vám oznamujeme, že se dne 9. 11. 2018 na veřejné volební 
schůzi podařilo znovu zvolit Osadní výbor Ládví. Je mi velkou ctí po-
kračovat ve vytyčených cílech a rozvíjet společenský život v osadě Ládví 
po dobu dalších 4 let. Novými či „staronovými" členy OV Ládví jsou:  
Božena Procházková, Hana Buková, Jitka Šundová, Jaroslav Krákora 
a předsedkyně Michaela Slámová. 
V tomto volebním období máme 
pro vás v plánu pokračovat v pořá-
dání společenských akcí na  Ládví, 
hlídat a aktivně se účastnit dodr-
žování strategického plánu obce 
Kamenice a předvolebních slibů 
- chodník Ládví - Kuklík, opravy 
komunikací, veřejné osvětlení, do-
končení chodníku Ládví - Valnov-

ZVOLILI JSME OSADNÍ VÝBOR LÁDVÍ

KOMUNITNÍ CENTRUM PŘI ZŠ. . . 

ka. Nadále informovat občany Ládví o dění v obci. Jedním z našich cílů 
je i rekonstrukce kapličky v ulici Letní na Ládví.

Hezký předvánoční čas vám přeje
Michaela Slámová, OV Ládví

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Již pod novým vedením proběhl 5. ročník lam-
pionového průvodu na  ládevskou rozhlednu. 
Zúčastnilo se rekordních 130 dětí. 
Všem děkujeme za účast a pomoc při organizaci 
této krásné akce i za parádní ohňostroj panu 
Hruškovi z Ládví. 
Těšíme se na další ročník.  

OV Ládví
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LISTOPAD SE SPOLKEM KAMENICKO 

SPOLKY V KAMENICI. . . 

Přednáška o Japonsku
Začali jsme v pátek 9. 11. ve všedobrovické hasičárně přednáškou o Japonsku. Pavel Mejšner nás – jako 
vždy – přesvědčil, že cestování je v životě věcí nezbytnou. Japonský zelený čaj a tradiční rýžové „knedlíčky” 
zvané mochi nám alespoň trošku přiblížily japonské chutě. 

Podzimní úklid
V sobotu 10. 11. jsme v Šalvějové ulici u Štiřínského rybníka zkontro-
lovali všech 18 loni vysazených jabloní a obnovili zalévací mísy kolem 
každé z nich. Stihli jsme i vyhrabat zbytky tzv. recyklátu z trávníku 
na  břehu rybníka. Celkem 12 plných koleček materiálu, kterým jsme 
dodatečně zpevnili povrch cesty. Pro nás práce navíc, ovšem pohled 
na  zničený trávník, obnovený před třemi roky našima rukama, byl 
opravdu nesnesitelný. 

Po tradičních špekáčcích na ohni a vynikajícím jablečném koláči 
od Marušky Čekalové (Maruško, děkujeme!) jsme se přesunuli ke Šti-
řínským studánkám, které se teď péčí obce Kamenice a Lesů ČR rekon-
struují. Poklidili jsme tam napadané větve, dost práce nám tam však 
zbylo na jaro. Jsme rádi, že se nám podařilo vytvořit skupinu lidí, kte-
rým o něco jde a kteří jsou spolu rádi. Touto cestou ještě jednou velké 
díky všem!

Perníčkování
O tradičním „perníčkování“ s Danielou 
Merglovou v sobotu 10. 11. večer není třeba 
mnoho slov. Fotky prozradí téměř všechno. 
Zmíním se zde alespoň o teple, které v hasi-
čárně sálalo nejen z kamen...

Vánoční tvoření 
V pátek 16. 11. bylo věnováno šití plstěných ozdob a výrobě kapříka s lesklými šupinami. Hasi-
čárna se rychle naplnila maminkami s dětmi. Chvilku trvalo, než kamna vyhřála prostor pro-
chladlý po prvním silnějším mrazu, ale horký punč udělal své. Netrvalo dlouho a pod rukama 
nám začaly vznikat první výtvory. Do šití ozdob se pustila i šestiletá Anička, která nám ovšem 
nejdřív vysvětlila, jak se dělá kapřík. Jak se jí dařilo, posuďte sami. 

Vánočním tvořením jsme se v letošním roce rozloučili se všemi, kteří s námi během roku putovali Kamenickem, uklízeli a zvelebovali 
Kamenicko, dozvídali se nové věci nejen o Kamenicku či tvořili v hasičárně pod hlavičkou spolku se stejným názvem – Kamenicko. 

Děkujeme za podporu obci i zaměstnancům OÚ Kamenice. 
Svým příznivcům a všem lidem dobré vůle přejeme pokojné Vánoce a úspěšný start do nového roku. 
Doufáme, že v roce 2019 společně pokročíme v započatých projektech a určitě vymyslíme další. 

Sledujte informace na www.kamenicko.cz a na FB spolku.         Michaela Valentová a Jana Kohlová, Spolek Kamenicko
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MÁTE SVÉHO VČELAŘE – VČELAŘKU? 
Nesprávné pochopení otázky v názvu článku 
by mohlo některé čtenáře myšlenkově posu-
nout do oblasti, která nemá se včelkami, těmi 
drobnými roztomilými tvorečky, nic společné-
ho. Ti ostatní, co otázku pojali tak, jak autoři 
zamýšleli, v mnoha případech odpoví „Proč? 
Med přece seženu v každém supermarketu“, 
případně „Nemám, žádného neznám“. A prá-
vě tyto velice rozšířené odpovědi nás včelaře 
velice mrzí. Každý z našich spoluobčanů by 
mohl mít, v nepřeneseném slova smyslu, své-
ho včelaře – včelařku. Zejména u nás, oblasti 
s dlouhou historickou včelařskou tradicí. Naše 
základní organizace působí na území o rozloze 
cca 42 km².  Celkem máme 67 členů, z nichž 
se 59 stará o 435 včelstev. (Vysvětlení pro ma-
tematiky – zbytek do počtu evidovaných členů 
jsou včelaři, kteří byli celý život aktivní, avšak 
věk nebo zdraví jim již neumožňuje včelařství 
provozovat. Práce se včelstvy je mnohdy fy-
zicky náročná.) Dalších 25 včelstev mají u nás 
i 3 „hostující“ včelaři registrovaní v jiných zá-
kladních organizacích. Abychom nebyli napa-
dáni feministkami, že v názvu článku píšeme 
o včelařkách, tak na pravou míru uvádíme 
že  z 59 aktivních členů je 11  včelařek. Mů-
žeme s hrdostí říci, že katastrální území naší 
působnosti, tj. Kamenice, Kostelec u Křížků, 
Křížkový Újezdec, Radějovice a Sulice, kde 
žije cca 7 500 obyvatel, jsme schopni je velice 
dobře zásobovat kvalitním medem. Možnosti 
odběru našeho kvalitního medu však využívají 
více obyvatelé hlavního města a jeho okolí než 
spoluobčané od nás. Je to dáno pravděpodob-
ně obecným rozvojem a ztrátou zájmu o místní 
dění. Noví spoluobčané o naší činnosti infor-
mace nemají, zanedbali jsme osvětu, a ti starší 
mívají jiné starosti než shánět kvalitní med, 
když v supermarketu něco, čemu se med říká, 
koupí vždy. Poměrně dobrá informovanost 
o naší činnosti je v obcích s menší katastrální 
výměrou, kde se lidé více znají. Na největším 
katastrálním území naší základní organizace 
spadající pod Kamenici se o nás moc neví. Též 
musíme otevřeně říci, že od vedení menších 
obcí máme pro svoji činnost větší podporu, 
vztaženo k rozloze, na  které včelky našich 
členů létají a počtu členů mající svá včelstva 
v jejich katastrech.
Dříve bylo úplnou samozřejmostí zpracovávat 
a konzumovat produkty v místě jejich vzniku, 
to platilo i o medu. Až s rozvojem dopravy za-
čalo mnohdy nelogické přesouvání produktů 
z místa na místo z důvodu krátkodobé ekono-
mické výhodnosti pro jednoho a celkové ztrátě 
pro ostatní. Každá zbytečná doprava zatěžuje 
naše životní prostředí. V  našem případě je 
jeden směr pohybu medu z velkoskladu do su-
permarketu. Druhý směr je od našich včelařů 
do výkupen, kde jej zabalí, mnohdy „upraví“ 
čili znehodnotí a pošlou do velkoskladu k další 
distribuci. Je logické, že toto chování nemůže 
příroda dlouhodobě vydržet. Důsledky naše-

ho negativního chování můžeme již dnes vidět 
na nepředvídaných výkyvech počasí s dopady 
nejen do medové snůšky.
Je na zvážení, zda se alespoň částečně nevrátit 
k chování našich předků, což by u spotřeby 
medu bez větších obtíží šlo. Med není zboží 
s krátkou dobou trvanlivosti, lze jej pořídit 
a nejméně do další snůšky skladovat. Kvalitní 

med obsahuje 14 až 18 % vody. Takový med 
se nezkazí, pokud do něj nezanesete nějaké 
nečistoty nevhodnou manipulací. 
Vraťme se trošku k pojmu kvalitní med. Dlou-
hou dobu byl za kvalitní med považován med 
ten, který „nezcukernatí“ (krystalizace medu). 
Krystalizace medu je však jeho základní vlast-
nost, a pokud produkt nemá některou ze svých 
základních vlastností, tak lze těžko hovořit 
o jeho kvalitě. Jak bychom se asi dívali na auto, 
které nejezdí. Požadavek na to, aby med ne-
krystalizoval, však v podvědomí přetrvává 
a jeho naplnění různí prodejci dosahují přidá-
váním látek do medu nepříslušných, případně 
filtrací přes hustá síta, čímž se z medu odstraní 
pylová zrna – krystalizační jádra, a z medu se 
tím odstraní cenné látky. Pro jednoduchost lze 
med rozdělit na dvě skupiny, květový a medo-
vicový. Květový med obsahuje více glukózy, 
jednoduchého lépe stravitelného cukru, a díky 
sběru převážně z květů i více pylových zrn. 
Obě tyto složky medu podporují krystaliza-
ci. Tento med je světlý a zkrystalizuje velice 
brzy, někdy v řádu i mála týdnů. Déle vydrží 
med medovicový tmavší, mezi lidmi nazýva-
ný lesní. Ten produkují včelky z pozdějšího 
sběru, obsahuje více již složitější ovocný cukr 
fruktózu a méně pylových zrn. Další ze složek 
tohoto medu jsou výměšky hmyzu, např. mšic, 
živícího se sáním mízy rostlin.  Krystalizuje 
později a těm z nás, co ho spotřebují rychle, 
ani nezkrystalizuje. Tím může vzniknout do-
jem, že tento tmavý med nekrystalizuje. Není 
to tak. Zkrystalizuje, ale třeba až po několika 
měsících. Krystalizace je přírodní proces zrání 
medu. Krystalizaci medu můžeme zpomalit 
správným skladováním. Doporučené sklado-
vací podmínky pro med je teplota 15–20°C, 
v dobře uzavřených nádobách (med na sebe 
váže vzdušnou vlhkost, mohl by začít kvasit) 
a nejlépe v tmavém prostředí. Zkrystalizovaný 
med lze opět zkapalnit zahřátím, avšak maxi-
málně na 50 °C, jinak k dochází k částečnému 
znehodnocení mnoha jeho výživných látek. 
Každý med je směsí obou základních skupin, 
jejichž poměr se mění v závislosti období 
snůšky. O medu je možno napsat samostatné 
pojednání a stejně by se našli čtenáři, kteří by 
řekli, že v něm něco chybí. Možná někdy v bu-
doucnu, se o medu rozepíšeme více a řekneme 
si něco o jeho vlastnostech, druzích, o pohledu 
autorů na úpravu medu pastováním aj. 
Přejeme Vám, abyste si kvalitního medu 
od našich včelařů užili právě v tomto období, 
kdy je nejvíce používán k výrobě vánočních 
perníčků a vánočního cukroví.
Za celou naši ZO si dovolujeme popřát 
do  roku 2019 všem čtenářů, včelařkám, vče-
lařům a přátelům medu mnoho zdraví a úspě-
chů v osobním i pracovním životě.
Za ZO Struhařov

Jan Procházka a Vladimír Uher
Foto: archiv autorů

Včely v horkém létě.

Rojáček s rojem.

Část včelího roje.



KONTAKT: 323 673 105

web: www.kamenice.cz 

e-mail: podatelna@kamenice.cz

ÚŘEDNÍ HODINY NA OÚ KAMENICE

Pondělí a středa:  

7.30–12.00 hodin  13.00–17.00 hodin

OBECNÍ ÚŘAD

KULTURNÍ AKCE

KONTAKT: 

Kulturní centrum Kamenice
Ringhofferovo nám. 434
251 68 Kamenice

Telefon: Mobil: 
323 672 643  731 045 466
Email:     Web:
kckamenice@kamenice.cz  www.kckamenice.cz

OTEVÍRACÍ DOBA: 
Pondělí – čtvrtek:      8.00–12.00    13.00–16.00

O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH BUDE 
od 24. 12. 2018 do 1. 1. 2019 ZAVŘENO. 

     „do ruky“

PROSINEC 2018
2. prosince od 9.00 hod. - KD Kamenice
Vánoční trhy + Rozsvícení vánočního stromu
Prostranství před kulturním domem

4. prosince od 19.30 hod. - KD Kamenice
Jiří Mára: Cestování s hendikepem Austrálií a Tasmánií
Přednáška o cestování
Vstupné 80 Kč

5. prosince od 15.00–18.00 hod. - Veřejná knihovna Kamenice
MIKULÁŠ  - nadílka bez stresu v rodinné atmosféře
Vstupné dobrovolné

6. prosince od 19.30 hod. - KD Kamenice
Kamenické Impro(Šou) Vstupné dobrovolné

8. prosince od 9.00 hod. - KD Kamenice
Kamenický pohár   Vstupné 100 Kč

10. prosince od 19.30 hod. - KD Kamenice
Divadlo Artur: Hledám milence, zn. spěchá!
Vstupné 350/300/250 Kč

12. prosince od 9.00 a 10.30 hod. - KD Kamenice
Divadlo pro děti: Vánoční příběh   Vstupné 60 Kč

18. prosince od 19.30 hod. - KD Kamenice
Promítej i ty: H20mx Dokument festivalu Jeden svět
Vstup zdarma

25. prosince od 20.00 hod. - KD Kamenice
Tradiční vánoční diskotéka + Dj Dr. Buben a barmanská show
Vstupné 150 Kč

KOSAK VYZÝVÁ ŽADATELE O PŘÍSPĚVEK NA POD-
PORU KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI 
NA ROK 2019,
aby nezapomněli zažádat o obecní příspěvek na podporu své 
činnosti a na akce zařazované do ročního plánu akcí podáním 
žádosti do 14. ledna 2019.
Více informací najdete uvnitř tohoto zpravodaje na straně 10.

Vážení občané,

dovolte, abych Vám jménem svým 

i  jménem všech členů zastupitelstva 

obce Kamenice a zaměstnanců 

obecního úřadu popřál příjemné 

vánoční svátky a do roku 2019 

především zdraví, štěstí, sílu 

a životní pohodu.

Pavel Čermák, starosta obce
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2. října od 9.30 hod. - KD Kamenice
Divadlo pro děti: Pojďte, pane, budeme si hrát
Vstupné 60 Kč

4. října od 19.30 hod. - KD Kamenice
Divadelní představení Titanic
Komedie o nejbezpečnější plavbě všech dob s Miroslavem 
Vladykou a Filipem Blažkem
Vstupné 450/400/350 Kč

6. října 2018  - Zámek Štiřín
Den Hanuše Ringhoffera - Prohlídka zámeckého parku se 
známým stromovědcem Václavem Větvičkou
Vstupné: 100 Kč, děti do 15 let zdarma

8. října od 19.30 hod. - Zámek Štiřín
Steve Clarke Trio
Vstupné 350 Kč

16. října od 19.30 hod. - KD Kamenice
Filmová hudba a slavné melodie
Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka
Vstupné 200 / 250 Kč

23. října od 19.30 hod. - KD Kamenice
Viliam Poltikovič – Smrt jako brána
Diskuse a promítání ukázek z připravovaného filmu
Vstupné 50 Kč

25. října od 19.30 hod. - KD Kamenice
Kamenické ImproŠou Vstupné dobrovolné

30. října od 19.30 hod. - KD Kamenice
Promítej i Ty: Krev v mobilech
Dokument festivalu Jeden svět Vstupné zdarma

9. - 10. a 16. + 17. listopadu od 19.30 hod. - KD Kamenice
Ochotnické divadlení 
Festival ochotnických divadelních představení
Vstupné 290 / 150 / 100 / 50 Kč 

13. listopadu od 19.30 hod. - KD Kamenice
Koncert Olympic tour 2018
Vstupné 600/550 Kč

19. listopadu od 9.30 hod.  - KD Kamenice
Divadlo pro děti: Čert a Káča
Vstupné 60 Kč

24. listopadu od 17.00 hod. - KD Kamenice
Hafla show Studio Jesenice
Vstupné bude upřesněno

25. listopadu od 14.00 hod. -KD Kamenice
Mikulášská  nadílka Klubu žen Kamenice
Vstupné bude upřesněno

26. listopadu od 19.30 hod. -KD Kamenice
Aneta Langerová Koncert s kapelou a smyčcovým triem
Vstupné 480 / 420 Kč

LISTOPAD 2018

KULTURNÍ AKCE KULTURNÍ AKCE

Kostel sv. Martina v Kostelci u Křížků: neděle 
10.15 hodin

Kostel sv. Františka z Assisi v Kamenici: sobota 
(s nedělní platností) 16.00 hodin

Kostel Panny Marie Sněžné ve Velkých Popo-
vicích: neděle 8.30 hodin

 BOHOSLUŽBY . . .

KAMENICKÝ 
POHÁR

KD Kamenice

8. prosince
Pořadatel: 

ČSTS, 
Taneční studio Heller,

Obec Kamenice 
a KC Kamenice

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

od 9 hod.
2018

a latinsko-amerických tancíchTaneční soutěž ve standardních

KD Kamenice
10. prosince 2018 19:30

Předprodej: KC Kamenice, tel.: 323 672 643 / 731 045 466
kckamenice@kamenice.cz, www.webticket.cz

www.kckamenice.cz

 
www.osadaladvi.cz                                               www.facebook.com/osadaladvi 

   
Ládevský Vánoční strom 

Ládeváci, 
 

přijďte společně se svými sousedy rozsvítit náš vlastní 
vánoční strom! 

 
Kdy: první adventní neděle  
2. prosince 2018 v 17:00 
Kde: Ládví – před Restaurací U Vlkové 
 
 
Na co se můžete těšit?  
 
společné rozsvícení vánočního stromu 
živá hudba a koledy  
perníčky pro děti     
 
 
 
 
Těšíme se na Vás! 
Osadní výbor Ládví 
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„A KDE MÁTE TĚCH ZBYLÝCH 99 ZVÍŘAT?“ 
Kateřina Čadrová zpovídá Janu Kalinu z kapely Sto zvířat, která do našeho 
kulturního domu zavítá 31. ledna 2019

Honzo, v jednom z rozhovorů jste prozra-
dili, že do kulturáků nejezdíte. Jsme rádi, 
že jste tentokrát udělali výjimku. Čím 
jsme si to v Kamenici zasloužili? 
My jsme se domnívali, že máme hrát to 
naše reggae a ska ve SKAMENICI, teprve 
teď vidím, že je to Kamenice, tak asi proto 
ta výjimka. Ale on není kulturák jako kul-
turák taky, že jo.. 

Na co se můžeme těšit? Chystáte pro nás 
něco speciálního? 
V Kamenici zahrajeme v rámci ELE-
PHANTOUR 2018, což je 30 našich 
nejrychlejších a snad i nejlepších songů. 
S výběrem nám pomáhali fanoušci, tak 
snad to zafunguje i u vás... Kromě toho 
zahrajeme jednu, dvě novinky z chysta-
ného alba. 

A zahrajete nám vaše osudové „Podpaží“?
Podpaží nesmí samozřejmě chybět.

Také jste zmínil (v E15), že „To, co dáte, 
se vám musí pomalu vrátit“. Co se vrátilo 
za  tak úctyhodnou dobu kariéry vám? 
A co nejraději dáváte? A co berete? 
Za tu dobu, co hraju, zpívám, tančím 
a  skládám muziku ve Zvířatech jsem se 

třikrát oženil, všechny moje tři děti jsou 
už dospělé, mám v kapele nejlepší mu-
zikanty a přátele... Hudba a hlavně živé 
hraní dává člověku obrovskou energii, 
bere ale taky spoustu energie na cestách, 
při stěhování a plánování.  

Potkali jste někdy dívku, která v sobě 
skrývá sto zvířat nebo jde o bytost čistě 
imaginární? 
Na každém koncertě je takových dívek 
hned několik… Jistě i v Kamenici!

Dokážete vůbec napočítat, kolik jste 
za svou kariéru odehráli koncertů? A je 
mezi nimi některý, který je skutečně ne-
zapomenutelný? 
Jelikož jsem tabulkový typ, tak to vím 
naprosto přesně, je to celkem 2 205 kon-
certů u nás, na Slovensku, v Německu, 
Francii, Švýcarsku, Lucembursku, Belgii 
a ve Spojených státech. Nezapomenutel-
ných koncertů je fakt hodně, ať už jsou 
to ty v Grenoblu, New Yorku, Berlíně 
nebo Frýdku - Místku... 

Co nejhoršího a nejlepšího se vám v živo-
tě povedlo? 
Nejvíc se mi povedly děti a vůbec celá 
ta moje velká rodina kolem, kapela, pár 
obrazů, nějaká ta filmová nebo divadelní 
role… To nejhorší vždy rychle zapomenu.

Na co se těšíte? 
Samozřejmě na další písničky, koncerty, 
na 30. narozeniny kapely a pochopitelně 
do Kamenice! 

Jakou nejblbější otázku vám někdy nějaký 
novinář položil? 
Nejblbější otázka je vždy ta při vstupu 
do rádia: 
„A kde máte těch zbylých 99 zvířat?“

Kulturní dům Kamenice

31. ledna 2019 od 19.30 h
                                          www.kckamenice.cz
                               323 672 643/731 045 466
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DO KNIHOVNY PŘIJDE MIKULÁŠ!
5. prosince 2018 od 15.00–18.00 hod. 

Pro každé dítě, které přijde do knihovny 
v době návštěvy Mikuláše, bude mít Anděl 
připraveno cukrátko, třeba za básničku. 
Vaši nadílku, opatřenou jménem dítěte, 
předají Mikuláš s Andělem a Čertem v kli-
du knihovny, bez strachu a stresu, s laska-
vým a citlivým přístupem.
Za předání nadílky Mikulášem si knihovna 
nic neúčtuje. 
Vstup dobrovolný. 

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA. . . 

Místní veřejná knihovna Kamenice 
domluvila s Ježíškovou nebeskou poštou,

že bude opět v knihovně 

Ježíškova poštovní schránka.
Milé děti!

Napište svá vánoční přání Ježíškovi nebo 
mu namalujte hezký obrázek, třeba s dá-
rečkem, který byste si pod stromečkem 
přály. Dopis vložte do nezalepené obál-
ky nadepsané vaším jménem s adresou 
a přijďte jej vhodit do Ježíškovy poštovní 
schránky v naší knihovně.

Ježíšek nám prozradil, že se na vaše vá-
noční dopisy moc těší! 

Milí čtenáři,
připadá nám, že je to jen pár dnů, co jsme se loučili s rokem 2017. A koukněme se, i tento 
rok pomalu končí a rok 2019 již nahlíží do dveří. 
Nepotrvá dlouho a advent se bude pozvolna vkrádat do našich domovů. Obklopí nás 
vůní vanilky, schvátí nákupní horečkou, nakazí úklidovou infekcí, ale hlavně nás obejme 
radostným očekáváním.

Pokud nenajdete pod stromečkem knihu, netruchlete, nevěšte hlavu, ale přijďte k nám 
do knihovny, kde s otevřenou náručí přivítáme každého knihomila. A pro jistotu si přijď-
te ještě před svátky vybrat nějakou zajímavou knihu. Vždyť nejlepší relaxací je zalézt si 
hezky do teploučka, zabalit se do deky a s voňavým čajem či kávou u ruky se prokousávat 
dojemnými či napínavými příběhy, zažívat romantická vzplanutí či objevovat daleké kra-
je. S knížkou v ruce můžete procestovat celý svět na křídlech fantazie bez stresu z doprav-
ní zácpy či ztráty zavazadel.

Přejeme nejen našim čtenářům, ale všem lidem klidné prožití svátků vánočních, mnoho 
pěkných chvil se svými blízkými, zdraví a pohodu v roce následujícím.

Jana Novodvorská a Dagmar Walachová

26. 12. 2018 - 2. 1. 2019 
BUDE KNIHOVNA ZAVŘENA 

Daniel Cole - Loutkář
Marta Davouze - Loď v Bretani
Tamara McKinley - Se zatajeným dechem
Lucy Diamond - Tři dámy na zhubnutí
Daniel Cordonier - Řád žen
Benjamin Black - Svatý příkaz
Petra Nagyová Džerengová - Chci jen tvé dobro
Magdalena Mintová - Falešný sňatek
Jojo Moyesová - Zakázané ovoce
Kjetil Try - Osvoboď nás od zlého
Erik Tabery - Česká cesta od Masaryka po Babiše
Sabrina Jeffries - Princova milenka
Bob Řeřicha - Muž, který ví, co chce
Anne McCaffreyová a Margaret Ball - Acorna
Dana Flídrová - Roztančené pohádk
Johanna Spyriová - Heidi, děvčátko z hor
Christian Humberg; Bernd Perplies - Hrdinové z Dračí ulice – Noční 
vetřelec
Christian Humberg; Bernd Perplies - Hrdinové z Dračí ulice – Duchové z hlubin
Nadja Fendrichová - Speedy, závodní autíčko - Dobrodružný výlet
Kocourek Jaroslav, Podhorský Marek - Příběhy míst naší země

NOVINKY V KNIHOVNĚ - LISTOPAD
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VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT VOKOBERE 
PRO TOMÁŠE BERKU

V kostele při rozloučení kněz vzpomenul na jeho dva odkazy, rozdávat radost 
a mít čas na své blízké. Udělejte si tedy v adventu čas a přijďte s blízkými 
na výjimečný koncert. „Náhlý odchod skvělého muzikanta a přítele s velkým 
srdcem nás všechny na zámku Štiřín velmi zasáhl. Tomáš Berka u nás odehrál 
za poslední léta řadu nezapomenutelných koncertů s uskupením VoKoBere. 
Poslední koncert letos na jaře byl s vlastní kapelou Corpus Delicti k jeho ži-
votnímu jubileu. Nikdy by nás nenapadlo, že bude vystoupením posledním. 
Víme, že Tomáš měl nejen zámek Štiřín, ale především okolní krajinu, kde 
strávil své dětství, velmi rád. I proto jsme okamžitě nabídli naše prostory 
k  uspořádání benefičního koncertu, jehož celý výtěžek půjde na podporu 

Tomášovy rodiny se třemi malými dětmi. Věříme, že lidé v adventu přijdou na krásný koncert a zároveň zakoupením vstupenek pomohou dobré 
věci,“ zve generální ředitel Zámku Štiřín Václav Hrubý.
Na kytaru Tomáš Berka začal hrát v roce 1977 a následně spolupracoval s řadou kapel především tuzemské folkové a folkrockové scény, hrál na-
příklad s Vlastou Redlem. Se spolužákem na chmelové brigádě v roce 1984 založil vlastní skupinu Corpus Delicti. Věnoval se také filmové hudbě, 
učil a moderoval v rádiu. Kapelu VoKoBere (Vondráček, Kocman, Berka) založil Jiří Vondráček a na koncertech doprovázela také jeho dceru Lucii, 
která na Berku zavzpomínala v médiích: „Byl to láskyplný, upřímný a laskavý člověk. Skvělý muzikant. Myslím na jeho rodinu a nenacházím slova. 
Je mi to tak líto.“ Pro Tomáše Berku, člena Vokobere, se Jiří Vondráček a Petr Kocman rozhodli uskutečnit vánoční koncert, který byl plánovaný 
v původním triu. „Čára života byla napsána jinak, než jsme si to představovali. 
Koncert na zámku Štiřín se uskuteční 22. 12. 2018  jako vzpomínka na našeho kamaráda a kolegu, a zároveň jako podpora Tomášovy rodiny.  
Budeme rádi, když si v předvánoční čas uděláte chvíli a přijdete si zavzpomínat“, JV a PK – VoKo.                     Pořadatelé akce

Tomáš Berka, písničkář se sametovým hlasem, který k hlubokému 
zármutku rodiny, přátel a posluchačů nedávno utichl. Odešel sty-
lově z pódia přímo do muzikantského nebe, bylo to ale příliš brzy.
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„Díky za každý nový den.“  

Na co se v prosinci a lednu můžeme společně těšit?
6. prosince - Tvořivá dílna s lektorkou Bohunkou Bauerovou; vytvoříme si ozdoby na vánoční strom a některé do vnitřních či vnějších prostor. 
Vezměte si s sebou: nůžky a malé kleštičky, ostatní pomůcky, které jsou v ceně dílny, zajistíme. Po našem tvoření ve velkém sále v 19.30 hod. začíná 
improvizační představení ochotnických divadelních spolků z Kamenice a okolí. Vstupné dobrovolné. Tímto na kulturní zážitek zveme i ty seniory, 
kteří se tvořivé dílny nezúčastní. 
Kde:  přísálí KD Kamenice od 16.30 hod.
Přihlášky do 2. 12. 2018.
Platby 3. 12. od 18.00–19.00 hod., restaurace Na Rynku.
Cena: 100 Kč kameničtí senioři 65+/150 Kč ostatní (na výrobek, který si odnesete domů).

10. prosince – Divadelní představení „Hledám milence. Zn: Spěchá“. pro ty ze seniorů, kteří si včas zamluvili své lístky. Podařilo se nám získat 
32 sedadel v předních řadách za příznivější cenu vstupenky od vedení KC Kamenice a z fondu Klubu seniorů. Kapacita je již naplněna. 
Kde: KD Kamenice v 19.30 hod.
Prodej vstupenek: 3. 12. od 18.00–19.00 hod., restaurace Na Rynku.
Cena: 250 Kč/os. (plná cena 350 Kč).  

13. prosince - Předvánoční seniorské posezení, již třetí ročník. Společné zdobení menšího vánočního stromu vlastními ozdobami z tvořivé dílny, 
zpívání koled a rozdávání vánočních dárků stejně jako vloni. Letos jsme pro vás připravily „Veselou tombolu“. Občerstvení zajištěno, vzorky vánoč-
ního cukroví našich hospodyněk na stůl uvítáme!
Kde: přísálí KD Kamenice od 14.00 hod. 
Přihlášky do 11. 12. 2018.
Vstupenkou je jeden vánočně zabalený dárek, který uložíte pod stromeček, a jeden vánoční dárek si odnesete domů.

20. prosince – Poslední letošní setkání s kytarou od 16.00 hod. restaurace U Partyzána. Přijďte se potěšit k plápolajícímu krbu zpíváním koled 
a popovídat si u svařeného vína. Srdečně zvou senioři ze všech osad Kamenice.

V plánu máme také několik dobrovolných aktivit, o kterých budeme informovat až po jejich uskutečnění.

KLUB SENIORŮ PŘI KC KAMENICE . . . 

Na vaše dotazy ohledně seniorských akcí rády odpovíme,ptejte se  Majky Hajduškové (773 222 369) 
nebo Marie Grafnetter (721 865 938)

Měsíc prosinec se přiblížil neuvěřitelnou rychlostí, přestože se zdálo, že letošní teplé počasí nemá konce a léto nás vůbec neopustí. Máme za se-
bou další rok seniorského setkávání, tvoření společných akcí, cestování, objevování, zpívání a také navazovaní spolupráce s jinými organizacemi 
a dobrovolnou práci s nimi. Prosinec je pro nás takovou třešinkou na našem seniorském dortíku, kterou bychom chtěly, obě Marie, poděkovat 
všem seniorům za vaši hojnou účast na námi pořádaných akcích. Děkujeme za podporu bývalým zastupitelům z let 2014-2018, kteří nás podpořili 
zvednutím své ruky při tvoření rozpočtu obce a také KC Kamenice za výbornou vzájemnou podporu a spolupráci. Věříme, že Klub seniorů získá 
i zastupitele nově zvolené a budeme moci i v jejich novém čtyřletém období pokračovat, stejně jako doposud, za podpory obce. Zajímáte-li se o to, 
co vše jsme od roku 2015 stihli, na konci stránky najdete stručný výčet našich seniorských akcí.

Protože příští zpravodaj vyjde v lednu jako dvojčíslo, dovolujeme si vás již nyní pozvat na první akce roku 2019:
3., 17. a 31. ledna – Pravidelné čtvrteční zpívánky od 16.00 hod. U Partyzána.

22. ledna – Přednáška s advokátkou JUDr. Editou Arnold  - pokračování na téma, které vás nejvíce zajímalo - dědické právo 
a dědické řízení v praxi. Občerstvení zajištěno.
Kde: balkon KD Kamenice od 9.00 hod. 
Vstupné: senioři z Kamenice 65+/zdarma, ostatní/50 Kč. 

24. ledna – „Bubnujeme pro radost“ – skupinové bubnování pod vedením zkušeného lektora Petra Šušora. Tato technika, příbuzná 
muzikoterapii, se ve světě využívá jako volnočasová aktivita, prostředek relaxace a redukce stresu a forma skupinové terapie, mezi 
jejíž efekty patří například i posílení imunitního systému. Že bubnovat neumíte? Nevadí! Právě proto jsme pro vás tuto akci připra-
vily a věříme, že z ní budete nadšeni!
Kde: sál KD Kamenice od 9.30 hod. do 11.30 hod. 
Příhlášky do 23. 1. 2019.
Cena: 50 Kč/os. Platby na místě.

Na únor připravujeme:
6. února – Beseda s Policií ČR, balkon KD Kamenice od 10.00 hod., vstup volný.
20. února – Muzeum Policie ČR, společný odjezd busem v 9.30 hod., ostatní info v únorovém čísle.
14., 28. února – Zpívánky, od 16.00 hod. U Partyzána.
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KLUB SENIORŮ V KAMENICI OD ROKU 2015 AŽ 2018
Fungujeme v Kamenici od září 2015, kdy jsme uskutečnili náš první celodenní výlet autobusem na Orlík a odtud 
lodí Orlickou přehradou na hrad Zvíkov. Od té chvíle máme za sebou pěknou řádku výletů, akcí, besed a setkávání 
na různá témata. Posuďte sami.

Září – prosinec roku 2015: 
Orlík, Zvíkov – celodenní zájezd, předvánoční vazba květin s L. Gillernovou, sestavení rodokmenu s V. Kršňákem, předvánoční posezení a koncert 
skupiny Klíč.

Rok 2016: 
Exkurze do pivovaru ve V. Popovicích a do kamenického Strojmetalu, taneční zábava s Toulavou kapelou, 2x prohlídka oborou na Ládví, jednoden-
ní výlet do Kutné Hory a do Mníšku pod Brdy vždy s průvodcem, přednášky s místním historikem a kronikářem J. Pišnou na téma Knižní kultura 
a literatura doby Karla IV. a také o historii kronikářství v obci Kamenice, adventní zájezd do Drážďan s průvodcem.

Rok 2017: 
Divadelní představení na Vinohradech, promítání filmu „Šmejdi“, první setkání Zpívání s kytarou, která se postupně stala pravidelnými. Exkurze: 
na Letiště V. Havla, do hvězdárny Ondřejov a Ladovy vsi Hrusic, dobrodružná výprava za zlatem Jílovska s p. Drahuským. Přednášky a besedy 
na téma: o zdraví a zdravém životním stylu s E. Bernardovou, o pečení chleba s Z. Schiller, o včelách a včelích produktech s V. Křížem, s  V. Hart-
vichovou na téma Historie Kamenice a kamenického školství a beseda se sociální pracovnicí V. Bobovskou. Deskové hry aneb „Kdo si hraje, 
nezlobí“, posezení nad fotografiemi z našeho mládí, dvoudenní zájezd do Lednicko – Valtického areálu, setkání se seniory ze Sulic a Kostelce 
u Křížků, adventní večer v KD Kamenice s výrobou ozdob na vánoční strom, vánočním občerstvením, koledováním a nadílkou za účasti dětského 
sboru pod vedením Z. Štichové.

Rok 2018: 
Zpívání s kytarou U Partyzána vždy 1x za 14 dní, „Křeslo pro hosta“ s paní Z. Mináčovou a V. Fořtem, 2x taneční odpoledne za doprovodu J. Bárty 
a jeho dcery, exkurze: do Národního divadla, do  Průhonického parku s průvodkyní J. Kohlovou, přednášky na téma: zdraví a sociální služby 
s T. Bártovou, s advokátkami E. Arnold a L. Matoušovou. Cyklus „Tajemných toulek Prahou“ s průvodkyní I. Tatkovou: Anežský klášter, zahrady 
Pražského hradu, Malá Strana, Strahov a Petřín a také Vyšehrad s průvodkyní B. Havránkovou, 2x toulky okolní krajinou zakončenou táborákem; 
táboráček si naši senioři dopřáli i o prázdninách ve své režii a ještě jeden jsme přidali na podzim v nivě pod školou pro krásné počasí a radost 
ze setkání. A to nás čekají ještě prosincové akce.  

Chtěly bychom poděkovat všem, kteří se na seniorských akcích v tomto roce podíleli a podílejí malou či větší pomocí. 
K vám putuje naše poděkování:  všem průvodcům, lektorům, dopravní společnosti z Týnce n/Sázavou a sponzorům firmy BonaVita. 
Děkujeme za vstřícnou spolupráci, kilometry bez nehody a vánoční balíčky. 

KLUB SENIORŮ PŘI KC KAMENICE . . . 

PARAGRAFY KOLEM NÁS 
ANEB CO A PROČ JE DOBRÉ VĚDĚT!

Ve středu 17. 10. jsme v Klubu seniorů uvítali možnost dozvědět se více 
o právnických tématech, např. převod majetku movitého i nemovitého 
darem či závětí, vydědění, sousedské vztahy, zkrátka záležitosti týkající 
se každého z nás. Velmi erudovaně nám na všechny zvídané dotazy 
odpovídaly advokátky Mgr. Lenka Matoušová a JUDr. Edita Arnold. 
Dotazů na různá témata bylo ale tolik, že jsme domluvili další poradnu 
pro naše seniory. Oběma advokátkám bychom za jejich čas a ochotu 
rádi poděkovali.            Marie Grafnetter
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ÚSPĚŠNÉ PODZIMNÍ TAŽENÍ 
JUDISTŮ Z JC KYKLOP ZA ÚSPĚCHY

Máme za sebou nesmírně náročnou podzimní sezónu a s radostí musím konstatovat, 
že také velmi úspěšnou. S týmem našich trenérů se nám podařilo vytvořit kvalitní a počet-
nou skupinu závodníků, se kterými jezdíme na turnaje nejvyšší úrovně v rámci celé ČR.

Přípravu jsme již zahájili v letních měsících na 4 soustředěních, navíc 
jsme přidali trénink pro závodní skupinu a začalo se nám dost dařit. 
Máme stmelený, přátelský kolektiv dětí a tým špičkových trenérů. 
Už v loňském roce se k nám přidal pan Jiří Sosna /náš historicky první 
mistr Evropy /a práce s našimi dětmi ho velmi baví. S panem Mgr. Bro-
žem, R. Lukšem a mojí osobou se snažíme připravovat děti nejen na 
závody, ale i ostatním dětem přiblížit krásu našeho úpolového sportu. 
Navíc nás velmi těší, že jsou stále s námi závodníci a teď již i trenéři 

a pomocníci z řad našich dětí např. Bára Svobodová, Tereza Valínová, 
Klára Gillernová, Ondra Zvěřina a Jakub Zvěřina. Dále nám vydatně 
pomáhá pan Rudolf Šimek a Gábina Pořádková.
Na podzim vrcholí nominační turnaje na Přebory a Mistrovství Čes-
ké republiky a ty byly pro nás nejvíce důležité. Nezapomínali jsme ani 
na naše malé judisty a i ti si pořádně zazávodili. V současné době se 
zdvojnásobil počet judistů registrovaných Českým svazem juda a tak 
i turnaje jsou velmi obsazené a kvalitní.

VÝSLEDKY
Český pohár Brno – 15. a 16. 9. 2018 
– nominační turnaj
Barbora Svobodová – ženy – 1. místo
Ondřej Zvěřina         - dorost – 3. místo
Sára Ihnačáková       - ml. žákyně  - 3. místo
Jakub Zvěřina           - st. žák – 7. místo

Judo Cup Říčany – 22. a 23. 9. 2018 – 
celostátní turnaj, nominační turnaj 
pro mladší žáky
Tento turnaj organizoval náš klub. 
Přijelo 430 závodníků z celé ČR, za náš klub 
startovalo 43 judistů – získali jsme celkem 
29 medailí/
1. místo získali:
M. Šplíchal, T. Hovorka, J. Včelák, J. Strej-
ček, E. Mujisa, S. Ihnačáková, P. Šplíchal, 
J. + O. Zvěřinovi 
(ostatní výsledky na www.judo-kyklop.cz)

Český pohár Teplice – 6. a 7. 10. 2018 
– nominační turnaj
Barbora Svobodová – ženy – 1. místo
Ondřej Zvěřina         - dorost – 3. místo
Sára Ihnačáková       - ml. žákyně – 3. místo
Jakub Zvěřina           - st. žák – 3. místo

Kralupy Cup – 13. a 14. 10. 2018 – 
nominační soutěž pro mladší žáky
Na tomto turnaji jsme dominovali – získali 
jsme 10 zlatých, 8 stříbrných a 11 bronzových 
medailí.
Na prvním místě skončili:
J. Strejček, T. Hovorka, M. Šplíchal, J. Ža-
loudek, T. Weissová, Josef Včelák, R. Šimek 
a J.  Zvěřina, S. Ihnačáková, J.Otáhal  ostatní 
výsledky na www.judo-kyklop.cz/

Díky výhrám v nominačních turnajích si za-
jistili účast na Přeboru České republiky mlad-
ších a starších žáků v Ostravě:
J. Otáhal, O.Brandejs, M.Kolařík, P. Šplíchal, 
J. Zvěřina, S. Ihnačáková a D. Klimentová

Ostrava – 20. a 21. 10. 2018
 - Přebor mladších a starších žáků
V každé váze velmi obsazený turnaj a naši 
závodníci se neztratili. Bohužel na nejcennější 
kovy zatím nedosáhli, ale i tak získaná umístě-
ní mají velkou cenu.

Jakub Zvěřina – 5. místo, D. Klimentová – 
7. místo, M. Kolařík a P. Šplíchal – 9. místo

Jičín – 27. 10. 2018 - Mistrovství ČR 
mužů a žen
Zde získala krásné 2. místo 
Barbora Svobodová  - gratulujeme !!!

Brno – 3. 11. 2018 - Mistrovství ČR 
v dorostu
Zde nám udělal velkou radost Ondřej 
Zvěřina – získal bronzovou medaili – 
gratulujeme !!!

Tyto výsledky jsou pro nás závazkem a budeme se ještě více snažit ...

Přejeme všem našim příznivcům krásné vánoční svátky 
a úspěšný rok 2019

Alena Mairichová
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DOROSTENKY KAMENICE ZLATÉ 
NA MISTROVSTVÍ ČR V ORIENTAČNÍM BĚHU!

Výjimečného úspěchu zde do-
sáhly dorostenky Kamenice. 

V kopcovitém a kamenitém terénu v  le-
sích okolo hradu Helfenburk se štafetě 
kamenických děvčat podařilo zvítězit 
v  konkurenci 30 nejlepších družstev 
z celé republiky, které se do mistrovského 
závodu kvalifikovaly celoročním sítem 
kvalifikačních závodů. 

Vítěznou štafetu tvořily:
• Karolína Aschermannová 
• Sofie Šafková 
• Lucie Semíková
 
Obrovský úspěch našich holek navíc 
doplnili stejně staří kluci úžasným 3. mís-
tem, které si vybojovali až na cílové čáře 
po dramatickém doběhu a boji o poslední 
medailové místo. 
Byl to prostě krásný den a nejcennější kov 
pro Kamenici přesně po 5 letech. 
GRATULUJEME!

Martin Škvor

13. 10. 2018 se v obci Krajníčko, nedaleko pošumavského Bavorova, konalo každoroční Mistrovství ČR 
štafet v orientačním běhu. Kamenickým orientačním běžcům se zde velmi zadařilo. Přivezli zlato a bronz! 

Vážení čtenáři Zpravodaje,
s blížícím se závěrem podzimní části fotbalové sezóny bychom chtěli 
my, kteří každý víkend nelítostně bojujeme o body, a tím i o co nejvyšší 
umístění v tabulce, vyjádřit svůj dík těm, kteří nám pomáhají udržet 
mnoholetou tradici fotbalu tady u nás doma, v Kamenici.
Touto cestou děkujeme dvěma naším hlavním sponzorům, tedy obci 
Kamenice a společnosti Strojmetal Aluminium Forging s.r.o. Velký dík 
patří zejména jejím nejvyšším představitelům, a to starostovi Ing. Pav-
lu Čermákovi a generálnímu řediteli Ing. Miroslavu Jelínkovi za jejich 
vstřícný přístup k řešení všech vzniklých situací spojených s provozem 
fotbalového areálu a fungováním fotbalového oddílu. Díky jejich štěd-
rosti a ochotě se členové oddílu mohou věnovat své hlavní činnosti - 
fotbalu. V neposlední řadě patří poděkování i dalším sponzorům z řad 
podnikatelů, tj. restauraci Partyzán, racing-motors.cz a panu Tomášovi 
Mojžíškovi G+.
Dále chceme vyzdvihnout obětavou a téměř vždy bezplatnou činnost čle-
nů oddílu, jejichž každodenní mravenčí a někdy neviditelná práce umož-
ňuje udržovat soukolí kamenického fotbalu v bezporuchovém provozu.
V neposlední řadě nechceme zapomenout ani na ty, jejichž kritické 
pohledy hodnotí každé naše vystoupení při zápasech, tedy na naše di-
váky. I díky nim chceme našimi výsledky přilákat na tribunu spoustu 
dalších následovníků, aby se souboje na hřišti v budoucnosti odehrávaly 
před "plným domem" a povzbuzování fanoušků se neslo celou obcí. 
Děkujeme všem fanouškům. A kamenickému fotbalu ZDAR! 

Vedení fotbalového oddílu SK Kamenice

SK KAMENICE

  PRO VŠECHNY ZÁJEMCE O ORIENTAČNÍ BĚH jsou pořádány nedělní tréninky, 
  na kterých si můžete tento krásný sport vyzkoušet.  
  Podrobné informace najdete na:   https://okkamenice.cz/nedelni-treninky/
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Naši nejmenší fotbalisté mají za  se-
bou podzimní část sezóny. Díky 
náboru se do mladších a starších 
přípravek dostaly na dvě desítky no-
vých fotbalových nadějí. O ty úplně 
nejmenší se stará Luboš Polák - hráč 
A  týmu SK Kamenice. Zde mají 
všichni premiéru a v rámci letošní 
sezóny se pomalu dostávají do tajů 
kopané. Starší přípravku, která je 
přihlášena do turnajové soutěže OFS 

Praha – východ, doplnila desítka nových hráčů. Fotbalisté, spadající 
do starší přípravky, jsou pod vedením Aleše Stibůrka – vedoucí A týmu 
a mládeže SK Kamenice, a Vládi Hladíka - jeden z hráčů A týmu SK Ka-
menice, který taktéž vypomáhá s přípravou malých fotbalistů. Na tomto 
místě je rovněž nutné zmínit i ostatní hráče A mužstva, kteří dle potřeby 
vypomáhají.
Podzimní část pro sezónu 2018/2019 našim malým fotbalistům přiřadila 
do skupiny C-JIH turnajové soutěže starší přípravky týmy Ondřejova, 
Světic, Strančic, Mirošovic a Všestar, tj. kluby z blízkého okolí. Turnaje 
se odehrávají systémem každý s každým, přičemž vždy jedno družstvo 
pořádá turnaj na domácím hřišti. První víkend v září čekal na většinu 
z našich řad premiérový start. První kroky do fotbalového světa začaly 
ve Strančicích krásným a pro někoho překvapivým umístěním na třetí 
příčce. Druhý turnaj, který pořádal oddíl Světic, už většině účastníků 
napověděl, jak vyrovnaný bude střed tabulky. Z tohoto turnaje jsme 
odjeli s nepříliš oblíbeným čtvrtým místem, ale to jen díky horšímu 
vzájemnému zápasu. Na třetí turnaj se malí fotbalisté přesunuli na hřiště 
do Kamenice. Domácí prostředí možná až příliš svazovalo našim klu-
kům nohy a turnaj se výsledkově příliš nevydařil – bohužel šest bodů 
v tabulce stačilo pouze na pátou příčku. Po tomto turnaji následovala 
týdenní pauza pro načerpání sil na druhou polovinu podzimní části. 
Turnaj ve  Všestarech byl takovou černou můrou pro všechny. Těsné 
prohry a velká hromada smůly na našich kopačkách nás umístila opět 
až na pátou příčku. Předposlední turnaj pořádal tým Ondřejova. V cel-

kové tabulce v kolonce bodů byla od třetího až po páté místo v pořadí 
stejná číslice 5, nicméně nám, jako týmu s nejmenším počtem vstřele-
ných branek, náležela nejnižší příčka.
Menším zpestřením před posledním turnajem bylo přátelské utkání, 
ve kterém mezi sebou soupeřili „hráči a trenéři“ - na jedné straně, a „ro-
diče malých fotbalistů“ - na straně druhé. Nebyla nouze o krásné bran-
ky, tvrdé souboje, ale ani o legraci, která k těmto utkáním bezesporu 
patří. Po zápase bylo připraveno malé občerstvení pro všechny aktéry.
Poslední turnaj v Mirošovicích pro nás znamenal vidinu dostat se 
na třetí příčku v podzimní části soutěže. Všechny zápasy byly odehrány 
s plným nasazením a touhou po dobrém umístění, bohužel štěstí přálo 
soupeřům. Našim hráčům chyběla jediná branka v součtu na čtvrtou 
pozici, ovšem nestalo se tak, a my se opět museli spokojit s pátou příč-
kou. Starší přípravka se tedy loučí s podzimní částí turnajové soutěže se 
ziskem 32 bodů na páté pozici.
Výkony podzimu zhodnotil vedoucí a trenér Aleš Stibůrek následovně: 
„Začátek sezóny byl pro nás malým zázrakem. Na prvních trénincích se 
objevila pouze malá skupinka hráčů a nezbývalo, než spoléhat na nové 
posily z náboru, jenž naštěstí ukázal, že i v dnešní době, kdy mají děti 
opravdu velké možnosti v oblasti sportu, tak je stále ještě fotbal láká. 
V den prvního tréninku jsme osobně domluvili s rodiči účast na víken-
dovém turnaji.
Průběh turnajů hodnotím kladně a pozitivně. Měli bychom si zejména 
uvědomit, že dvě třetiny  týmu tvoří kluci, kteří teprve sbírají zkušenosti 
oproti jiným soupeřům (pozn. pouze Strančice mají zcela nový tým). 
Turnajový systém 5+1 je pro nás v současně době vyhovující, pokud 
máme k dispozici 12 až 15 kluků na každém turnaji.
Konečné umístění na páté pozici je pro nás odrazový můstek pro jarní 
část soutěže, kde se setkáme s novými soupeři, tentokrát už ale dle vý-
konnosti. Podzim nám ukázal, na čem je potřeba i nadále zapracovat 
v rozvoji dovedností. Dle mého názoru se dobré výsledky v budoucnu 
určitě dostaví, jelikož potenciál na zlepšování v týmu jednoznačně je. 
Sice to nemohu tvrdit s určitostí, ale pevně věřím, že třeba za deset let 
někteří tito hráči budou v základní sestavě A týmu SK Kamenice.“

Aleš Stibůrek, vedoucí mládeže

SOUHRN PODZIMU - PŘÍPRAVKY
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PERNÝ, ALE ÚSPĚŠNÝ ROK MAŽORETEK 
HRABĚNEK Z KAMENICE

V červenci se naše děvčata zúčastnila soutěže 
Back Together, zpátky spolu v Přerově. Ač byla 
soutěž v průběhu prázdnin, naše mažoretky 
přivezly krásné památeční medaile a  mnoho 
velice dobrých medailových umístění.
V srpnu proběhlo letní soustředění, kde se 
všechna děvčata připravovala na nadcházející 
Mistrovství světa v Praze konané ve dnech 
21.–25. 8. 2018. Středisko Stará Živohošť nám 
umožnilo maximální přípravu na pro nás vel-
kou událost v historii kamenických mažoretek.
Poprvé v historii našeho souboru se podařilo 
postoupit na MS všem skupinám a splnil se tak 
sen jedné z našich mažoretek, která si v loň-
ském roce povzdechla a řekla: „Bylo by krásné, 
kdybychom zde byly všichni“. Celých pět dní 
bylo velice náročných, ale úspěch se dostavil.  
Naše Miniformace Pomluvy získala 1. místo 
a stala se Mistry světa 2018. I naše další sku-
piny získaly cenné tituly a umístění - skupina 
Kadet classic 1. místo – Mistr světa 2018 
a skupina Senior classic 2. místo – Vicemistr 
světa 2018 v mažoretkovém sportu. Skupina 
kadetek se svou sestavou Zoubková víla ob-
sadila 9. místo, skupina seniorek se sestavou 
Bouře obsadila 8. místo, Karolína Tejnecká 
se svým sólem se dvěma hůlkami obsadila 
5. místo, duo se dvěma hůlkami Tereza Šveh-
lová a Karolína Cerda obsadilo 4. místo, Trio 
Sirény obsadilo 12. místo a Valerie Palkosková 
v sólo flag - 3. místo a titul II. Vicemistr světa 
2018. 
Pro  všechny bylo také velkou radostí, že  nás 
přišel podpořit starosta obce Kamenice 
Ing.  Pavel Čermák, starosta obce Krhanice 
Mgr. Aleš Papoušek a místopředseda ČASPV 
pro metodiku Mgr. Vít Hanáček. Celé Mis-
trovství světa bylo pod záštitou MŠMT 

a  Magistrátem Hlavního města Prahy. Česká 
televize dne 24. 8. 2018 prováděla natáčení 
soutěžních skupin, které bylo odvysíláno 
ze záznamu ve večerních hodinách. 
Bylo krásné vidět naše děvčata v televizním 
pořadu - MS v mažoretkovém sportu 2018. 
Jsme na všechny naše holky patřičně pyšné, 
protože jsme jediný středočeský mažoretko-
vý soubor, který z Mistrovství Evropy domů 
přivezl cenné tituly a obohatil Středočeský 
kraj i o tituly Mistrů světa. 
Zároveň máme obrovskou radost, že tak 
dobře reprezentujeme obec Kamenici 
a ČASPV. 
V říjnu jsme otevřely Mažoretkovou příprav-
ku, kde každý týden vzorně trénuje 14 nových 
mažoretek svou první sestavu. Snad nám bude 
štěstí přát a budeme moci v co nejkratším čase 
naše malé mažoretky představit. 

PODĚKOVÁNÍ
Chceme poděkovat za celoroční podporu   
rodičům děvčat, obci Kamenice, firmě Stro-
jmetal Aluminium Forging s. r. o., BILLA, 
spol. s. r. o., ČASPV a dalším sponzorům, 
ale i čtenářům a obyvatelům obce Kamenice 
za  podporu a popřát všem krásné prožití 
vánočních svátků. 

V příštím roce budeme zase reprezentovat jak 
nám síly budou stačit. Těšíme se s novými se-
stavami na všechny příznivce v Kamenici.

Trenérky 

Letošní rok byl úspěšný. Poprvé v historii souboru se podařilo postoupit na Mistrovství 
světa všem skupinám. Do sbírky přibylo mnoho velice dobrých medailových umístění. 
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ÚŽASNÁ NÁVŠTĚVA STRAHOVSKÉHO KLÁŠTERA

Opět jedno velké poděkování Majce Hajduškové a Marušce Grafnetter 
za výběr a organizaci půldenního výletu pro seniory z Kamenice a při-
lehlých obcí (Kostelec u Křížků, Sulice) za poznáním historie Prahy 
pod názvem „Tajemné toulky Prahou“. Tentokrát to byla návštěva stále 
rekonstruovaného Strahovského kláštera a jak se později ukázalo, byla 
to správná volba. 
Z Malostranského náměstí jsme se vydali pěšky směrem k Velké stra-
hovské zahradě přes Tržiště, uličku Vlašskou, Jánský vršek – vždy s ma-
lými přestávkami u Velvyslanectví USA a Spolkové republiky Německa 
a u Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Zdolali 
jsme také 126 schodů vedoucích k promenádě Raoula Wallenberga 
a   cestou Petřínskými sady s krásnými vyhlídkami na Prahu jsme se 
za velmi pěkného počasí dostali až na nádvoří Strahovského kláštera. 
Průvodkyně paní Ivana Tatková nám během této cesty podala oprav-
du mnoho zajímavých informací. Jednou z nich byla např. informace 
o Schönbornském paláci, dnešním sídle americké ambasády, v ulici Tr-
žiště. Tato budova je spojena se jménem Franze Kafky a v roce 1948 pa-
lác odkoupila americká vláda. Čas byl bohužel velmi neúprosný, proto 

jsme první zastávku na nádvoří pojali pouze jako velmi krátký pohled 
do nitra kostela Nanebevzetí Panny Marie na Strahově.
Strahovský klášter byl založen v r. 1138 a nabízí návštěvníkům dva 
samostatné poznávací okruhy. Prvním z nich je návštěva Strahovské 
obrazárny, kterou založil opat Jeroným II. Josef Zeidler v r. 1835. Cestou 
do obrazárny jsme procházeli Křížovou chodbou, kde jsme mimo jiné 
viděli i její románské zdivo z opuky. Dnes obsahuje obrazárna téměř 
1 500 maleb a Klenotnici s významným souborem liturgických předmě-
tů. S průvodkyní jsme se zastavili jen u těch nejvýznamnějších exponá-
tů. V jednom ze sálů Obrazárny je rovněž vystaven model celého areálu 
kláštera v měřítku 1:100.
Poté jsme absolvovali program druhého okruhu, a to Strahovskou 
knihovnu, kde jsme procházeli třemi částmi: Teologickým sálem, Filo-
sofickým sálem a Kabinetem kuriozit. Návštěva těchto prostor byla jedi-
nečná v tom, že jsme měli zajištěn speciální soukromý vstup až do nitra 
jednotlivých sálů, kam se běžní návštěvníci normálně nedostanou. Toto 
omezení se uplatňuje v zájmu zachování mikroklimatu v prostorách. 
Přednáška paní Tatkové uprostřed Filosofického sálu a zhlédnutí všech 
vystavených exponátů v nás zanechaly ten nejhlubší dojem.
 I přes velmi náročný program jsme si udělali kratší zastávku v Klášter-
ním pivovaru na malé občerstvení a odpočinek. 
Určitě by bylo zajímavé zjistit, jak vysoké jsou celkové náklady na re-
konstrukční práce, které byly provedeny nejen ve Strahovské knihovně, 
když jenom prostředky, které vložily do oprav tzv. Norské fondy, se po-
hybují vysoko nad hranicí 50 mil. Kč. Finanční příspěvky státu, Prahy 6 
či jednotlivých přispěvatelů z řad jiných klášterů (zejména z Německa)
i jednotlivců na tuto obří rekonstrukci jsou zcela jistě gigantické.
Návštěva Strahovského kláštera byla pro nás všechny nezapomenutel-
ným zážitkem, o který se rádi podělíme s našimi dětmi, vnoučaty a zná-
mými. Všichni se už těšíme na další „Tajemné toulky Prahou“.

Sepsala Alena Vyhnálková, Kostelec u Křížků

PŘIŠLO DO REDAKCE. . . 
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 TANEČNÍ  
 

  PRO DOSPĚLÉ (15. SEZÓNA) 

SOKOLOVNA  STRANČICE 
 S1: Začátečníci 15.15–16.50       všechny kurzy 
 S2: Mírně pokročilí 17.00–18.35           začínají v neděli  
 S3: Středně pokročilí 18.45–20.25        

 S5: Speciál 20.35–22.15       20. 1. 2019 
 
       Info: tel: 603 238 090      e-mail: vasova@volny.cz 

     www.tanecni.net 
 
 
 
 
 
 

 

JARMILA VÁCLAVOVÁ

V této lokalitě jsem doma!

606 377 788

KOMPLETNÍ  
REALITNÍ SLUŽBY 

www.remax-czech.cz/jarmilavaclavova

Prodáváte nemovitost?
Nabídněte ji mým klientům!

Hledám pro ně byty (i k pronájmu), rodinné domy a pozemky.

    ŘÁDKOVÁ INZERCE: 
• MONTÁŽE A SERVIS švédských tepelných čerpadel THER-

MIA -IVAR. Topenářské práce. 
      Tel.: 730 633 613 www.tepelna-cerpadla37.eu

• HLEDÁM SVĚDOMITOU A SPOLEHLIVOU PANÍ na pravidel-
né hlídání synů (5 a 7 let) 1x týdně. ŘP a auto podmínkou. Pište 
pouze SMS: 737 273 692. Děkuji.

• HLEDÁM DOUČOVÁNÍ pro syna (5 třída) český jazyk a anglický 
jazyk. Tel. 774 300 558

• KADEŘNICTVÍ IRENA GOVZAN-studio SLIMGYM (ME-
DUSA) od 1.12.2018-28.2.2019 Sleva 20% na stříh (dámský,pánský 
a dětský) Objednávky na tel. : 606 829 848

 

SLUŽBY PRO RODINU  
 

Výpomoc s dětmi 
• hlídání dětí 
• doprava dětí do školky, školy 
• doprava dětí na kroužky 
• doučování angličtiny 1. a 2. st. ZŠ 

 

Eva Lhotová 
Kamenice 
 

tel: 601 230 350              eva.lhotova@seznam.cz 
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10. 10. LUCIE BÍLÁ s klavírem Petra Maláska  19.00 
Recitál několikanásobné zlaté zpěvačky Lucie Bílé za klavírního doprovodu Petra Maláska.          
Vstupné 890 - 990 Kč                           

13. 10. KEKS  21.00 
Koncert rockové kapely KEKS. Vstupné 200 Kč  

21. 10. Kocour v botách - Divadlo DOKOLA 16.00 
Výpravné loutkové představení pro děti. Vstupné 70 Kč  

22.10. Francouzský večer  19.30 
Koncert francouzských písní – zpěv, kytara, klavír. Vstupné 250 Kč  

27.10. Posvícenská retro DISKOTÉKA  20.00 
Tradičně hrají DJ M. Kučera a DJ L. Pála. Vstupné 100 Kč  

29. 10. Cestou necestou – MIROSLAV DONUTIL                         19.00 
Skvělé historky, co vše se může přihodit na cestách! Vstupné 390 Kč  

9. 11. Balada pro Banditu                                                                19.00 
Muzikál v podání sólistů Ji hočeské �lharmoni e. Naprosto úchvatný  zážitek. Vstupné 390 Kč  

13.11. IVO JAHELKA – Zpívající právník                                   19.00 
Folkový písničkář, který zpívá příhody ze soudních spisů. Vstupné 250 Kč  

17.12.  Zamilovaný sukničkář                                                          19.00 
Skvělá komedie od divadelní společnosti Háta! Vstupné 380 Kč  

25. 12. Vánoční diskotéka  20.00 
Vstupné 100 Kč  

27.12. Dva muži v šachu  17.00 
Divadelní představení. Vstupné dobrovolné  
 

Aktuality sledujte na www.hoteltýnec.cz nebo na FB Hotel Týnec-Společenské centrum
Hotel Týnec-Společenské centrum, Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou

Předprodej vstupenek: 
Hotel Týnec-Společenské centrum, Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou

Tel.: 317 729 050, 775 290 032, e-mail:ic@centrumtýnec.cz
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BEZDOTYKOVÉ MYTÍ AUT

Otevřeno každý den 6:00 - 22:00

Slevové karty a poradenství u pokladny

n e j š e t r n ě j š í  z p ů s o b  m y t í  p r o  V a š e  a u t o

Mytí

N y n í  2 0 %  m y c í h o  č a s u  n a v í c  ! ! !
p r o  m a j i t e l e  v ě r n o s t n í c h  k a r e t

Chcete se podílet  na distribuci  

poctivého českého piva do domácností a 

hospod?

Čeká Vás přátelský kolektiv, zajímavá 

práce, zaměstnanecké benefity včetně dobré 

kantýny a zaměstnaneckého piva, jistota 

zaměstnání i pravidelné výplaty. 

Těšíme se na Vás!
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www.wineshop.cz    |    outlet@wineshop.cz    |     Tel.: +420 315 559 515    |     OTEVŘENO: ÚT – PÁ  13–19 / SO 10–16 

V outletu s víny na adrese Modletice 78
na vás čeká více než 400 druhů vín z celého 
světa. Přijďte si vybrat, těšíme se na vás.

Skvělá vína
za super ceny

AKČNÍ NABÍDKA
PLATÍ OD 1. 12. DO 31. 12. 2018 nebo do vyprodání zásob

ABTEI HIMMEROD 
RIESLING FEINHERB
0,75 l

Bílé víno polosuché 
Odrůda: Riesling 
Země: Německo, Mosel

5+1
PŘI ZAKOUPENÍ 5 KS
+ 1 KS ZDARMA

VÍNO MĚSÍCE

PORTO VALDOURO 
TAWNY 0,75 l

Portské víno likérové
Země: Portugalsko

ARTHUR METZ CRÉMANT 
PRESTIGE D’ALSACE

0,75 l

Šumivé víno suché 
Země: Francie

OHH HAUT POITOU
SAUVIGNON BLANC

0,75 l

Bílé víno suché
Odrůda: Sauvignon Blanc

Země: Francie

365 PRIMITIVO
 0,75 l

Červené suché víno
Odrůda: 100% Primitivo di Manduria

Země: Itálie

 ceny jsou uvedeny
bez DPH za 1ks

* cena včetně DPH

379,34Kč

*459,00Kč

179,40Kč

*217,00Kč

179,33Kč

*227,00Kč

239Kč

*289,10Kč

148,70Kč

*179,93Kč

130,80Kč

*158,27Kč

5+1
PŘI ZAKOUPENÍ 5 KS
+ 1 KS ZDARMA

5+1
PŘI ZAKOUPENÍ 5 KS
+ 1 KS ZDARMA

95,43Kč

*115,47Kč

87,90Kč

*106,36Kč

238,29Kč

*288,33Kč

199,90Kč

*241,88Kč

WS_izerce_12-2018_2.indd   1 15.11.2018   10:33:45




