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Krajinou barona Ringhoffera
Děkujeme všem našim spolupracovníkům, kteří pro účastníky pochodu připravovali program na jednotlivých kontrolách. 
Především Včelařům Struhařov, skautům Kamenice, Janu Pišnovi, Evě Kršňákové, Marii Grafnetter a Kulturnímu centru 
Kamenice.              Pavel Čermák, starosta@kamenice.cz
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PŘÍŠTÍ UZÁVĚRKA BUDE: 
15. KVĚTNA 2018

Zeleň v Kamenici i okolo ní má mi-
mořádné postavení. Je pro Kamenici 
charakteristická a hraje v jejím ži-
votě nesmírně důležitou roli. Jaké-
koli zásahy do místní přírody vždy 
budí mimořádný zájem místních 

i  přespolních obyvatel a musím říci, 
že oprávněně. 
Kamenice obhospodařuje vzácné 
dědictví našich předků a, to nejen ro-
diny Ringhofferů, ale spravuje odkaz 
mnohem starší. 
Krajina, ve které dnes žijeme, je zčásti 
divoká a zčásti velmi citlivě kompo-
novaná.  
Namátkou mohu jmenovat více než 
2000 stromů, o které pečujeme v ale-
jích. Jiným příkladem je unikátní park, 
o který se velmi dobře stará Zámek 
Štiřín. Máme zde kaskády rybníků, 
upravené potoky, bohaté údolní nivy. 
Kamenice se nachází na pokraji vel-
kého lesního komplexu, který je první 
této velikosti  od Prahy – ano, mám na 
mysli Hornopožárské lesy s Gryblou 
nebo Vlčí roklí. Již před lety jsme 
zpracovali pasport zeleně, abychom 
ty nejdůležitější prvky zmapovali 
a  mohli plánovat systematickou péči 
o ně. Vědět, kde co máme, a starat se 
je dobré, ale nestačí to. Protože okolní 
živý i neživý svět okolo nás je v ne-
ustálém pohybu, mění se nám před 

očima, je nezbytné na tyto změny 
reagovat. Aby naše zásahy do zeleně 
nebyly chaotické, zbrklé, anebo do-
konce škodlivé, připravujeme nyní 
dokument, který jsme pojmenovali 
Strategický plán rozvoje zeleně.  Od-
borným garantem tohoto projektu 
je Ing. Jana Kohlová, která zde žije 
a místní krajinu velmi dobře zná. Jako 
každá strategie, pokud má být dlou-
hodobě platnou a hodnotnou déle než 
čtyři roky, musí na ní být všeobecná 
shoda a nejlepší je, pokud ji přijmeme 
za svou. Materiál vzniká déle než rok, 
považuji ho za velmi kvalitní a nastal 
čas, aby byl podroben veřejné diskuzi 
ještě před tím, než půjde na stůl k od-
souhlasení zastupitelům.

Proto vás chci tímto pozvat na spo-
lečné jednání o  tomto plánu, které 
se bude konat ve čtvrtek 31. května 
v sále Kulturního domu v Kamenici.

Pavel Čermák, 
starosta@kamenice.cz
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KRÁTCE Z RADY OBCE KAMENICE

Rada obce Kamenice schválila: 

• prodloužení funkčního období ředitelce Mateřské školy Kamenice 
Mgr. Janě Boučkové o šest let.

• dodatek ke smlouvě o zpracování projektové dokumentace pro stavbu 
chodníku Pražská I, II a chodníku Olešovice, a to včetně zpracování 
návrhu odvodnění. 

• předloženou zadávací dokumentaci investičního odboru obce Kame-
nice ve věci rekonstrukce chodníku Struhařov.

• uzavření pachtovní smlouvy za účelem zemědělské činnosti, a to po-
zemků:  p. č. 124/2, o výměře 4449 m² , p. č. 118/13, o výměře 111 m², 
p. č. 326/1, o výměře 4005 m² , p. č. 654/75, o výměře 7501  m², 
ve vlastnictví obce Kamenice.

• žádost Osadního výboru Těptín o umístění knihobudky na pozemku 
p. č. 855/4 v Těptíně. Realizaci zajistí Osadní výbor Těptín.

• pronájem části pozemku parc. č. 624/50 (tenisového kurtu) v Ládví.
• uzavření pachtovní smlouvy za účelem chovu ryb, a to pozemku 

p. č. 29, o výměře 760 m² , vodní plocha, vodní nádrž umělá ve vlast-
nictví obce Kamenice.

• zrušila výběrové řízení na veřejnou zakázku opravy jedné z největších 
„Štiřínských studánek“, a to z důvodu, že nabídky přesáhly finanční 
částku, se kterou bylo v rozpočtu obce počítáno. Další výběrové říze-
ní v této věci bude nově vypsáno.

• poskytnutí dotací na sportovní, kulturní a zájmovou činnost spolků, 
doporučuje Zastupitelstvu obce Kamenice schválit poskytnutí dotací 
ve výši 150 000 Kč.

ze dne 10. 4. 2018
Rada obce Kamenice schválila:

• vzala na vědomí předložený protokol o otevírání obálek a zprávu 
o  posouzení nabídek ve věci stavebních úprav interiéru Obecního 
úřadu Kamenice.

• zveřejnění záměru obce k propachtování pozemku p. č. 855/11, o vý-
měře 116 m² , v Těptíně.

ze dne 20. 3. 2018

Zuzana Gašpar, Kancelář obce Kamenice

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

ze dne 3. 4. 2018
Rada obce Kamenice schválila:

• doporučila Zastupitelstvu obce Kamenice schválit pojmenování no-
vých ulic v části obce Ládví, a to na Lidová ulice, v části obce Všedob-
rovice na ulici V Remízku, a v části obce Těptín na ulici Turistická. 
Zastupitelstvo na svém zasedání 17. 4. schválila název ulic s tím, 
že v části obce Ládví bude název ulice Liščí. 

• předloženou zadávací dokumentaci investičního odboru obce 
na veřejnou zakázku ve věci dodávky a montáže vybavení interiéru 
Hasičárny Všedobrovice.

• záměr pronájmu části stavby – věž, jenž je součástí pozemku parc.č. 
56/3 Ládví, a to za účelem umístění telekomunikačního zařízení.

• vzala na vědomí strategický plán rozvoje zeleně v obci Kamenice 
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ODVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU SOBOTA 12. 5. 2018
Všedobrovice VRBOVÁ u separačního hnízda 8.00–8.20
Štiřín  ŠÍPKOVÁ u separačního hnízda 8.25–8.45
Struhařov SAFÍROVÁ u dětského hřiště 8.50–9.10
Olešovice OKRUŽNÍ  u rybníčka  9.15–9.35
Nová Hospoda NA VYHLÍDCE u dětského hřiště 9.40–10.00
Kamenice Ringhofferovo nám.  10.05–10.25
Skuheř  HLUBOKÁ u rybníka  10.35–10.55
Těptín  TÁHLÁ u zvoničky  11.00–11.20
Ládví  LOVECKÁ u bývalé prodejny 11.30–11.50
Ládeves  u Vejmelků č.p. 251  11.30–11.50

DRUHY NEBEZPEČNÉHO ODPADU, KTERÉ SE BU-
DOU ODEBÍRAT:
olověné akumulátory, lepidla, kyseliny, staré léky, suché články, 
monočlánky, olejové filtry, oleje, nádoby od barev, rozpouštědla, 
vývojky a ustalovače. 

NEODEBÍRAJÍ SE ODPADY TYPU: suť, pneumatiky, lepenky, železa (sporáky, bojlery), lina, koberce.
Chtěl bych Vás požádat o trpělivost při případném zdržení na některém předchozím stanovišti.                Luboš Žáček, vedoucí TS

POZOR!!! Televizory, lednice, vysavače, monitory, veškeré drob-
né elektrospotřebiče lze odevzdávat celoročně ve shromažďovacím 
dvoře firmy OBR, a proto nebudou odebírány při tomto odvozu 
nebezpečného odpadu!!!

na VEŘEJNOU PREZENTACI 
STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE ZELENĚ V OBCI

Srdečně zveme kamenické občany  dne 31. 5. 2018 v 19.00 hodin do KC Kamenice 

PŘIPOMENUTÍ

Již po uzávěrce časopisu jsme obdrželi tuto důležitou zprávu. Oproti 
původně plánovanému a schválenému postupu prací, stavební firma 
BES Benešov požádala silniční stavební úřad v Říčanech o povolení 
časové záměny II a III. etapy výstavby. Stavební úřad žádosti vyhověl.
Co nás tedy čeká ?
Od pondělí 28. května bude uzavřen most přes Kamenický potok 
v Olešovicích (těsném sousedství ulice Olšová). Přes stavbu mostu bude 
vybudován provizorní most určený pro potřeby stavby a pro potřeby 
integrovaného záchranného systému. Na Ládví se v tomto období do-
stanete pouze objížďkou po silnici II/107 na Týnec n/S, pak přes Dařbož 
a Babice nazpět. Horší a nejistá cesta vede přes Všedobrovice a Mokřa-
ny na Kuklík.
Etapa bude trvat dva a půl měsíce. První měsíc bude asfalt na Ládví 
zachován a bude se stavět most. V průběhu prázdnin pak dojde k odfré-

zování starého asfaltu a položení nového. 
V této době by měla být zahájena i stavba 
chodníku tak, aby nový asfalt navazoval 
na obrubníky chodníku a na autobusové 
zastávky.
V druhé polovině srpna by měl být ote-
vřen jak most, tak nová silnice a stavba se 
přesune zpět mezi Kuklík a Babice.
V průběhu stavby mostu budou autobusové linky, které běžně jezdí přes 
Ládví, končit v Kamenici. Ty, co pokračují dále, pak pojedou po objízd-
né trase a do Ládví v tuto dobu nebudou zajíždět.
Aktuální zprávy budeme i nadále zveřejňovat na našich obecních stán-
kách www.kamenice.cz nebo na Facebook Kamenice.

Pavel Čermák, starosta@kamenice.cz

ZMĚNY V POSTUPU PRACÍ NA SILNICI II/603 

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Neděle 13. 5. 2018 od 8.00–12.00 hodin

Sběrný dvůr v Kamenici, 
firma OBR služby s.r.o.

UPOZORNĚNÍ
V Těptíně na návsi u pomníčku 
byly umístěny betonové zábrany 
z důvodu zvýšení bezpečnosti 
chodců. 
Prostor za betonovými zábranami 
bude upraven, aby umožňoval snadný 
pohyb chodců.

Odbor správy majetku
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KLUBOVNA VE STRUHAŘOVĚ
Vedle téměř nového dětského hřiště přes zimu vyrostla malá nenápad-
ná elegantní dřevostavba, která bude sloužit jako zázemí pro hřiště dětí 
i dospělých. 
Návštěvníci zde naleznou toalety s tekoucí vodou a také malou klu-
bovnu, která by měla poskytnout zázemí různým společenským akcím 
obyvatel Struhařova.  Maminky a tatínkové pak mohou na terase, 
v družném hovoru s ostatními, sledovat dovádění dětí. 
Dalším krokem bude dobudování sportoviště pro větší děti a dospělé 
pod klubovnou.

Pavel Čermák, starosta@kamenice.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ ROK
Přestože po dokončení první etapy dostavby školy proběhlo slavnostní 
otevření dokončených prostor, práce ve škole pokračují druhou etapou. 
Do prázdnin se budou stavět nové kabinety v zadním traktu staré budovy 
a bude zbořen a znovu postaven spojovací krček mezi tělocvičnou a novou 
budovou, kde vzniknou nové prostory pro další šatny.

Většina prací v přízemí, které se týkají stávajících šaten, sborovny, ředitelny, 
knihovny a přilehlých prostor, však není slučitelná s výukou, a proto tyto 
práce proběhnou o letních prázdninách.  Abychom však vše zvládli do za-
čátku dalšího školního roku, jsme nuceni letos zkrátit školní výuku o 14 dní.

LETOŠNÍ ŠKOLNÍ ROK KONČÍ 15. ČERVNA.

PROVOZ ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ANI TĚLOCVIČEN NEBUDE ANI PO TOMTO DATU OMEZEN.

Pavel Čermák, starosta@kamenice.cz

ŽIVOT V KAMENICI. . . 

STUDÁNKY VE ŠTIŘÍNĚ
Není to tak dávno, co se nám podařilo zavést značenou 
turistickou cestu k jedné z mála dochovaných technic-
kých památek v Kamenici – ke Štiřínským studánkám. 
Toto důmyslné vodní dílo bylo vybudováno v nádher-
ném koutu přírody nedaleko Štiřínského zámku. Pokud 
se pustíte cestou od autobusové zastávky naproti zámku, 
po hrázi rybníka  směrem ke Křížkovému Újezdu, po pár 
minutách je budete mít v údolí po pravé straně. Letos se 
nám podařilo zahájit první etapu oprav této technické 
památky. Skupinu těch menších studánek opravují podle 
našeho projektu Lesy ČR, opravu té největší vodárenské 
stavby má pak na starost obec Kamenice, která na opravu 
letos rezervuje v rozpočtu peníze a nyní vybírá dodava-
tele stavby.       Pavel Čermák, starosta@kamenice.cz
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KAMENICE NA JAŘE ANEB JAK SE NÁM TADY ŽIJE.

ŽIVOT V KAMENICI. . . 

Od časného rána je na Ringhofferově náměstí živo - ujistili nás naši známí, manželé Vinklerovi, kteří ranní 
cvrkot sledovali z okna čekárny u své praktické lékařky.

Lidé nakupují v malé pekárně, spěchají na autobusy, které je rozvážejí, 
kam kdo potřebuje.
Pak otvírá Billa a obchůdky u ní a tempo pokračuje. Lidé přijíždějí 
a zase odjíždějí. Děti  spěchají do škol a halasí. Nelze je přehlédnout ani 
přeslechnout.
Potkávají se známí a klábosí jen tak nebo si sdělují své dojmy a zážitky.
Jaro se přihlásilo a zahrádkáři znervózněli. Snad všechno stihnou? Shra-
bat, naset, nasázet, ošetřit, co zbylo od loňska, no práce až nad hlavu.
A sluníčko svítí. Konečně! Ale pár kapek by taky neškodilo. Je sucho, 
ale  ať neprší moc. Zkrátka každému vyhovuje něco jiného a hlavně je 
důležité to prodiskutovat.
Později odpoledne se vše zklidňuje. 
Je čas si posedět na lavičce nebo na terase restaurace Na Rynku, 
či U Partyzána a jen tak koukat. 

A nebo se jít projít po nádherném okolí Kamenice, kde kvete zlatý déšť, 
krokusy, sněženky, narcisy i fialky. Začínají již také kvést hlohy, trnky, 
třešně a všechno možné se probouzí do jara. 
Prostě nádhera. Já vím, alergici se jistě neradují. To jen my, které nic 
takového nepotkalo. 
A rybníky s kačenami. Za chvíli budou hnízdit  a vyvedou mladé. Zase 
budeme chodit s vnoučaty krmit.
Máme tu již dost známých, přestože jsme tu teprve 2 roky. Také díky jim 
je nám tu dobře. Nejen kvůli našim dětem a vnoučatům. 
Jsme rádi, že nás přijali mezi sebe. 

Prostě:  „Pěkně se nám tu žije.“

Blanka Lerchová

REPLIKA HISTORICKÉ HASIČSKÉ VĚŽE VE VŠEDOBROVICÍCH
Na podzim jsme informovali, že historická 
věž vedle hasičárny ve Všedobrovich musela 
být kvůli jejímu havarijnímu stavu stržena. 
V té době byla pořízena důkladná technická 
dokumentace a na jejím základě jsem vybrali 
truhláře, kteří byly schopni ve velmi vysoké 
kvalitě vyrobit její repliku. 
Podmínkou bylo zhotovit věž co nejvěrněji 
podobnou té původní. Proto zde uvidíte trá-
my z jednoho kusu dřeva dlouhé přes dvanáct 
metrů nebo tradiční tesařské spoje, které dnes 

téměř vymizely. Jedinou odlišností je dřevo, 
ze kterého je věž vyrobena. Na základě dopo-
ručení odborníků jsme zvolili modřín oproti 
původnímu smrku. Důvodem je delší život-
nost a menší náchylnost k hnilobě, která byla 
osudnou pro původní věž. 
Věž zároveň slouží pro umístění prvků vý-
stražného informačního systému a antén 
pro šíření internetu.

Pavel Čermák, starosta@kamenice.cz
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VZPOMÍNKA NA VELIKONOCE

ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KAMENICI. . . 

Trochu společné zábavy nikdy neuškodí, a proto jsme na Škol-
ním parlamentu promysleli akci „Velikonoční týden“. 
Zapojily se  v podstatě všechny třídy.  Vyzdobili jsme učebny, na-
pekli velikonoční dobroty, dokonce do školy přišlo i velikonoční 
zvířátko. Barevným oblečením jsme přivítali modré pondělí, 
žluté úterý a strakatou středu. 
Těsně před odchodem na velikonoční prázdniny jsme hráli hru  
O velikonoční poklad, kdo vyluštil šifry a řekl paní vrátné heslo, 
mohl jít před školu poklad pro třídu hledat.
Mezi parlamenťáky přišel v úterý  také otec Timotej, aby si spo-
lečně popovídali o poselství Velikonoc.
A která třída si prožila velikonoční týden nejaktivněji? O tom 
rozhodly dvě komise, jejichž členy oslovili sami parlamenťáci. 
Na 1. stupni byly nejlepší 1.C, 1.A a 5.C,  na druhém stupni su-
verénně vyhrála 8.A. 
Rádi bychom poděkovali všem dětem, které se aktivně zapojily, 
a také vedení školy a vyučujícím, kteří nás podporovali a praco-
vali v hodnoticích komisích.           Parlamenťáci

U NÁS VE ŠKOLCE SE STÁLE NĚCO DĚJE
15. 3. k nám přivítal Adonis – oblíbená kouzelnická show, která nás vždy baví.
10. 4. jsme se zúčastnili naučné akce dopravní hřiště v Kulturním domě, kde na nás čekaly elektrická 
auta, čtyřkolky, děti měly o zábavu postaráno, byly poučeny o bezpečnosti, zopakovaly si dopravní znač-
ky, barvy a naučily se silniční pravidla. Akci si náramně užily.

V měsíci dubnu a květnu nás čekají další akce, jako je: Černé divadlo, 
Hrajeme si na stavitele, a abychom nezapomněli samozřejmě na vel-
ký den 27. 4. ČARODĚJNICE, kterých se děti už nemohou dočkat.
Počasí nám přálo a konečně jsme si užili slunné krásné dny na školní 
zahradě i s jarním úklidem a úpravou naší zahrady. Děti se naučily 
práci s hrabičkami, s lopatkami a motyčkami, při které obdělávaly 
záhonky, vozily písek v kolečku a sázely semínka a květiny. A to vše 
je velice bavilo a jejich nadšení je krásné pozorovat. 
Přejeme Vám krásné dny plné sluníčka, radosti a úsměvu.

Hanka Hrdličková a Petra Skoumalová, učitelky MŠ Kamenice
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JEŠTĚ NEDÁVNO JSME LYŽOVALI

SKVĚLÝ ÚSPĚCH V ANGLIČTINĚ

ZÁPISY PRVŇÁČKŮ V ZŠ KAMENICE

V letošním roce sedmé ročníky opět vyrazily na lyžařský kurz 
na Bublavu do Krušných hor. I přes všechny nástrahy vichřice 
Hewart a posunutí termínu se nám nakonec podařilo odjet. 
A  tak jsme si mohli užít šest příjemných dnů na vylidněných 
sjezdovkách krušnohorského ski areálu.

Letos se žáci pod vedením zkušených instruktorů z řad uči-
telského sboru i externích spolupracovníků zdokonalovali 
v jednotlivých jízdních stylech, a několik se dokonce na lyže po-
stavilo úplně poprvé. Večery jsme věnovali přednáškám, týmo-
vým a společenským hrám. Za celý týden jsme udělali spoustu 
práce a viditelné pokroky. V pátek se všichni zúčastnili slalomo-
vých závodů, jejichž vítězkou se stala Julie Balejová ze 7.C.
Celý týden jsme si společně užili a přivezli si mnoho vzpomínek 
na příjemně prožitý lyžařský kurz.

Pavla Ježová a žáci 7.A, B, C

Už o dva dny dříve se děti měly možnost 
se školou seznámit při Hře o královskou 
korunu, kterou pro ně připravily paní 
učitelky. Akce využilo 16 rodičů se svý-
mi dětmi.

K zápisu přišlo celkem 73 dětí, z toho 
70  rodičů požádalo o přijetí a 3 o od-
klad. Všechny děti budou letos přijaty, 
kapacita nám to umožňuje. 

Zápis si děti užily, jednotlivé úkoly pro-
šly s paní učitelkou a s hrdiny pohádek 
O Krtkovi. Během 15 minut měly děti 
ukázat, že jsou pro školu opravdu zralé. 
Pokud to tak v některých případech není, 
doporučí paní učitelka návštěvu pedago-
gicko-psychologické poradny, kde dojde 
k podrobnějšímu vyšetření. Doporučení 
k odkladu dávají často i učitelky v mateř-
ské škole, kam dítě dochází.

Od loňského školního roku probíhají zápisy v měsíci dubnu. U nás ve škole to bylo kon-
krétně v sobotu 7. dubna a v pondělí 9. dubna 2018.

Na všechny budoucí prvňáčky se velmi 
těší i paní učitelky, o jejich jménech 
budou rodiče informováni na třídní 
schůzce dne 29. 5. 2018 v 17 hodin.

Pavlína Tolarová, ředitelka školy

Markéta Šestáková, žákyně 9. B, má za sebou řadu výborných 
výsledků v angličtině. 
Na začátku to bylo vítězství ve školním kole anglické olympiády 
v kategorii II.A (8. — 9. třídy). 
Následovalo 1. místo v okresním kole v Čelákovicích, které Mar-
kéta obhájila díky svým výborným jazykovým znalostem. 

Vítězové okresních kol se sešli 27. března v krajském kole v Klad-
ně. Markéta zde získala krásné 2. místo, přičemž do vítězství 
jí chybělo pouze půl bodu.

Velmi si ceníme těchto výsledků a Markétě přejeme hodně úspě-
chů, nejen v angličtině.

Kamila Šilerová, učitelka AJ

VĚDOMOSTNÍ PERLIČKY

Nedávno jsme ukončili třetí čtvrtletí, ověřovali jsme ústně i písemně 
znalosti a dovednosti dětí. A co jsme se třeba dozvěděli?
Z písemné práce ze zeměpisu:
Vodstvo Ameriky: Labe, Vltava, nejvodnatější řeka Ameriky je Nil. 
Kromě obratníku Raka a Kozoroha máme také obratník Želvy. Pod-
zimní rovnodennost začíná v prosinci a tento den se jmenuje Silvestr.
Z písemné práce z fyziky a matematiky: 
Sílu měříme pravítkem.
Měděný váleček váží 400 000 g/cm³. 
Vlastností kapalin je, že nejsou viditelné. Plyny nemohou měnit svůj 
tvar a jsou nehmatatelné. Tekutina se někam rozlévá a je to tekutá 
látka.
Při půjčce 180 000 Kč a úrokové míře 18 % zaplatíme na úrocích  
za rok 1 milion. 
Úhel alfa je 14 cm.
Maminka s kočárkem šla na procházku rychlostí 120 km/h.
Legrace přece musí být!
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NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ OČIMA VODOHOSPODÁŘŮ
A máme tu květen, nastává období napouštění zahradních 
bazénů. Rádi bychom Vás jako provozovatel vodovodu v obci 
Kamenice informovali o možných úskalích, které může přinést 
nešetrné napouštění bazénu z veřejné vodovodní sítě.
Nárazové napouštění bazénu vede k náhlému výraznému na-
výšení průtoku ve vodovodním potrubí, což může způsobit tzv. 
zákal nejen přímo v místě takového rychlého odběru, ale záro-
veň se týká i okolních nemovitostí. Další nepříjemností může být 
pokles tlaku ve vodovodní síti.  

Chcete-li předejít zmíněným problémům a napustit si Váš ba-
zén čistou průzračnou vodou, napouštějte své bazény postupně 
a s rozvahou. Nejvhodnější řešení je dovézt vodu cisternou. 
Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o. tuto službu nabízí. 
Navážení pitné vody do bazénů cisternou je možné objednat 
na telefonním čísle 840 205 206 (linka 102)

Jana Vondrušková, VHS Benešov

NEPODCEŇUJTE KAPAJÍCÍ KOHOUTEK NEBO PROTÉKAJÍCÍ WC

Množství spotřebované vody může ovlivnit mnoho faktorů. Do-
volte nám, abychom Vám některé z nich připomněli. 
Zbytečně vodou neplýtvejte, používejte sprchu místo klasické 
koupele ve vaně, sprchování zbytečně neprodlužujte, vypínejte 
přívod vody, když ji zrovna nepoužíváte. 
Nainstalujte si WC s volbou množství spláchnuté vody, neu-
mývejte nádobí pod tekoucí vodou. Zalévejte zahrádky vodou 
z jiných zdrojů. Jednoduchým způsobem 
proveďte kontrolu vnitřních rozvodů vody 
v domácnosti… V době, kdy nepoužíváte 
spotřebiče, co využívají vodu, ve večerních 
hodinách či brzo ráno, zkontrolujte vodo-
měr, zda nevykazuje odběr vody. Pokud 
se vodoměr točí, pak dochází k možná 
i nechtěnému odběru vody. Když opouštíte 
nemovitost na delší dobu, uzavřete hlavní 
přívod vody, předejdete možným haváriím 
nebo únikům vody. 
Nepodceňujte kapající kohoutek vodovod-
ní baterie ani protékající splachovač WC. 

I zdánlivě malý, téměř neviditelný proud vody tekoucí po míse 
dokáže navýšit Vaše vyúčtování i několikanásobně!

PITNÁ VODA JE NENAHRADITELNOU SUROVINOU, 
VAŽME SI JÍ A ZBYTEČNĚ JÍ NEPLÝTVEJME.

Zdroj: www.stredoceskavoda.cz.

1000 litrů je 1 m³. Kontrolujete ve Vašem vyúčtování množství spotřebované vody? Porovnáváte konečný stav měři-
dla uvedený na faktuře se skutečností? Víte, jak prověřit, nemáte-li únik vody v domácnosti? Pokud jste na všechny 
tři otázky odpověděli ano, děkujeme Vám za Váš zájem o naši službu – dodávku vody z vodovodů pro veřejnou 
potřebu.

HOSPODAŘENÍ S VODOU  . . . 



 „do ruky“

OBECNÍ ÚŘAD

KONTAKT: 323 673 105
www.kamenice.cz, e-mail: 
podatelna@obeckamenice.cz

ÚŘEDNÍ HODINY NA OÚ KAMENICE

Pondělí a středa:  
7.30–12.00 hodin  13.00–17.00 hodin

12. 5. 2018

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Neděle 13.5. 2018 od 8.00- 12.00 hod.

Sběrný dvůr v Kamenici, firma OBR služby s.r.o.

19SPORT. . . 

Kamenické obecní hry
sobota 23. června 2018

5. ročník

BĚHEM 10 HODIN PROBĚHNE:
10 kolektivních disciplín PRO 10 soutěžních týmů s maximálně 10 členy a minimálně 2 ženami

HRY BUDOU PŘIPRAVENY I PRO TÝMY DĚTÍ!

Přihlášky přijímáme do 10. 6. 2018 
na pavel.zitko.kam@gmail.com. 

Uveďte prosím název vašeho reprezentačního týmu a osady,
 jmenný seznam členů a kontakt na vedoucího týmu.

Těšíme se na účast soutěžících i diváků!
Za VV SK Kamenice Pavel Zítko, předseda SKK

Fotbal - A tým Fotbal - B tým

Soupeř Datum
Začátek 
zápasu

Kde se 
hraje Soupeř Datum

Začátek 
zápasu

Kde se 
hraje

Mukařov 7.4. 16:30 D Louňovice 8.4. 16:30 D
Mnichovice B 15.4. 17:00 V Senohraby B 14.4. 17:00 V
Březí 21.4. 17:00 D Světice 22.4. 17:00 D
Kostelec n.Č.l. 29.4. 17:00 V Hrusice B 29.4. 17:00 V
Dobřejovice A 5.5. 17:00 D Všestary 6.5. 17:00 D
Pacov 12.5. 17:00 V Dobřejovice B 13.5. 17:00 V
Velké Popovice 19.5. 17:00 D Sluštice 20.5. 17:00 D
Čestlice 27.5. 17:00 V Lojovice 26.5. 17:00 V
Stříbrná Skalice 2.6. 17:00 D Kostelec u Křížků B 3.6. 17:00 D
Strančice 9.6. 17:00 V Doubravčice 9.6. 17:00 V
Mirošovice 16.6. 17:00 D Doubek 17.6. 17:00 D

D - zápas na domácím hřišti SK Kamenice
V- zápas na hřišti soupeře

Fotbal - A tým Fotbal - B tým

Soupeř Datum
Začátek 
zápasu

Kde se 
hraje Soupeř Datum

Začátek 
zápasu

Kde se 
hraje

Mukařov 7.4. 16:30 D Louňovice 8.4. 16:30 D
Mnichovice B 15.4. 17:00 V Senohraby B 14.4. 17:00 V
Březí 21.4. 17:00 D Světice 22.4. 17:00 D
Kostelec n.Č.l. 29.4. 17:00 V Hrusice B 29.4. 17:00 V
Dobřejovice A 5.5. 17:00 D Všestary 6.5. 17:00 D
Pacov 12.5. 17:00 V Dobřejovice B 13.5. 17:00 V
Velké Popovice 19.5. 17:00 D Sluštice 20.5. 17:00 D
Čestlice 27.5. 17:00 V Lojovice 26.5. 17:00 V
Stříbrná Skalice 2.6. 17:00 D Kostelec u Křížků B 3.6. 17:00 D
Strančice 9.6. 17:00 V Doubravčice 9.6. 17:00 V
Mirošovice 16.6. 17:00 D Doubek 17.6. 17:00 D

D - zápas na domácím hřišti SK Kamenice
V- zápas na hřišti soupeře

ROZPISY ZÁPASŮ SK KAMENICE

Kulturni centrum 
a Komise pro sport a kulturu vas zve na

www.kckamenice.cz

31. 5. 2018 v 19.00 hodin 
se bude konat v KC Kamenice

 

VEŘEJNÁ PREZENTACE 

STRATEGICKÉHO PLÁNU 

ROZVOJE ZELENĚ V OBCI
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5. května KD KAMENICE
Ringhofferovy trhy
Vstup zdarma

20. května od 14.00 hod. KD KAMENICE
Den rodiny „Kouzlo komiksu“
Vstup zdarma

22. května od 19.30 hod. KD KAMENICE
Kamenické Impro(šou)
Vstup zdarma

24. května od 14.00 hod. KD KAMENICE
ZUŠ Open air festival
Představení vyučovaných oborů: hudební, vý-
tvarný, taneční a literárně dramatický. 
Pohádkový muzikál O ptáku Ohniváku a lišce 
Ryšce
Vstup zdarma

29. května od 19.30 hod. KD KAMENICE–balkon
Promítání filmu Zemřít pro design v rámci pro-
jektu Promítej i ty ve spolupráci se skautským 
střediskem Kamenice
Vstup zdarma

30. května od 19.30 hod. KD KAMENICE
Vladimír Mišík & ETC + Ivan Hlas trio
Koncert dvou z největších českých rock’n’rollo-
vých legend. 
Vstupné 400/350 Kč

ČERVEN

23. června
Kamenické obecní hry
Vstupné zdarma 

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 . . .

KVĚTEN

2. června - KD KAMENICE
Ringhofferovy trhy
Vstupné zdarma

Vážení příznivci kulturního dění v Kamenici,

úvodem bychom vám chtěli všem poděkovat za přízeň a podporu, 
kterou máte pro náš kulturní dům. Zájem, se kterým se akce u vás 
setkávají, nás velmi těší a my se snažíme, aby si na své přišel opravdu 
každý. Chceme vám také poděkovat za dosažení hranice 300 fanouš-
ků našeho facebookového profilu, který sledujete a který se snažíme 
pro vás denně zaplňovat zajímavostmi z kultury, dění v našem kultur-
ním domě, událostmi, které pro vás připravujeme a také fotografiemi 
z akcí již proběhlých.
S velkou oblibou se setkává také náš časopis KULtura v KAmenici. 
Rádi bychom vás tímto upozornili, že v posledním čísle DUBEN/
KVĚTEN naleznete hned tři exkluzivní rozhovory, které jsme pro vás 
realizovali ve spolupráci s osobnostmi, které u nás v Kamenici vystou-
pí nebo nás jejich akce teprve čekají.
Na co se můžete těšit v květnu a červnu? Čeká nás promítání fil-
mu Zemřít pro design, které se uskuteční poslední úterý v  měsíci, 
29. května od 19.30 hodin. Vrcholem jarní sezóny bude koncert Vla-
dimíra Mišíka a Ivana Hlase o den později, tedy ve středu 30. května 
od 19.30 hodin. Z komunitních akcí určitě nezapomeňte přijít na Den 
rodiny, který nás čeká 20. května po celé odpoledne, a na Kamenické 
obecní hry, které letos budou 23. června.
Někdy není měřítkem úspěšnosti akce počet lidí, kteří přijdou, ale 
může to být i jeden jediný člověk, který přijde a, záměr, se kterým se 
akce koná. Z dopisu cestovatele Jiřího Máry, který do Kamenice přijel 
v dubnu s přednáškou o cestování s hendikepem:

Dobrý den,
… účast byla slabší, ale byla tam paní na vozíku, kterou náš příběh 
dojal, a díky tomuto impulsu se určitě vydá někam cestovat. A pak ještě 
jedna maminka s vážně nemocnou dcerou, která pochopila, že život se 
dá i tak prožít hezky. Děkujeme Vám za to, že jsme tyto dva příběhy 
mohli nakopnout a ukázat lidem cestu v životě. Je to i díky vám, mějte, 
prosím, dobrý pocit.

Jirka

Za tým Kulturního centra Kamenice Kateřina Čadrová

NOVINKY V KNIHOVNĚ
Michaela Klevisová  Zmizela v mlze
Jude Deveraux  Proměny srdce
Karel Poláček  Okresní město
Katie Fforde  Umění žít
Dan Brown  Počátek
Robert Bryndza  Dívka v ledu
Zora Beráková  Nekorunovaná královna
Jo Nesbo   Spasitel
Leysen An  Louskáček
Leysen An  Kráska a zvíře
Jo Nesbo   Doktor Proktor a prdící prášek
Stephan Pastis  Timmy Nezdárek koukej co jsi provedl
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OTÁZKY PRO VÁCLAVA MORAVCE

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT . . .

Celým večerem provázel prof. Antonín Pařízek. Přestože sám na začát-
ku prohlásil, že hledat moderátora pro besedu s tak věhlasným mode-
rátorem, jako je Václav Moravec, by bylo nesmyslné, zhostil se tohoto 

úkolu se ctí a podle 
mého názoru celý 
večer moderoval 
skvěle. Navíc již tak 
zajímavou besedu 
doplňoval o  své 
neméně zajímavé 
názory a zkušenos-
ti. Při nenucené 
diskuzi jsme se 
dozvěděli mnoho 

zajímavých informací, a to nejen z politického dění, ale také ze zákulisí 
České televize.

Atmosféra byla přá-
telská, až domácká 
a  útulnost spole-
čenské místnosti 
dokresloval příjemný zvuk praskajícího dřeva v kamnech a příjemné 
teplo, které od kamen sálalo.  Tak čas příjemně plynul, že nás překvapi-
lo, že beseda trvala více než dvě hodiny… 
Po jejím skončení následoval ještě křest repliky dřevěné věže na sušení 
hadic, který byl završen přípitkem. 
Po takto slavnostním zakončení krásného večera se někteří odebrali 
domů, ale mnoho návštěvníků ještě zůstalo a společně v hloučcích de-
batovali a sdělovali si navzájem své dojmy.

Také mně osobně se celý večer velmi líbil a už se těším na dalšího zají-
mavého hosta, kterým by měl být prof. Jan Pirk. 

Vláďa Kalivoda

Představovat Kamenickým štiřínský park by bylo nošení sov 
do Athén, když ne přímo dříví do lesa. Ale kolikrát jste parkem pro-
šli se mnou? S „drby“ o kdejakém stromě či keři? Tak právě taková 
povídání čekají na své posluchače a obdivovatele parku i při letoš-
ním Rozkvetlém Štiřínu. 
Těším se na vás!        Václav Větvička

V předposledním březnovém pátečním večeru navštívil Všedobrovickou hasičárnu 
moderátor a pedagog Václav Moravec.  Stěžejním tématem večera bylo přiblížení 
problematiky falešných a neověřených zpráv – tzv. fake-news, hoax atd.  Ale mluvi-
lo se poutavě i o různých jiných problémech dnešní doby. 

SLAVNOSTNÍ KŘEST

Dne 23. března 2018 
proběhl slavnostní křest 

nově zrekonstruované sušárny hadic 
ve Všedobrovicích.

Kmotrem věže byl
Václav Moravec,

který ji pokřtil jako

 "VĚŽ SLUŠNOSTI".

Zámek Štiřín, Ringhofferova 711, Štiřín, 251 68 Kamenice 
Tel.: +420 255 736 111, Fax: +420 255 736 261
E-mail: hotel.zamek@stirin.cz, www.stirin.cz

19. května 2018 (sobota) od 9.00 hodin a po celý den

Rozkvetlý Štiřín
Prohlídka zámeckého Parku 

se známým stromovědcem václavem větvičkou
●  Rozsáhlá výstava exponátů ze sbírek Národního technického muzea spjata 

s rodinou Ringhofferů   ●  K. K. Brzák - expozice „Psací stroje za éry Ringhofferů“  
●  Individuální prohlídka zámku, zámeckých pokojů, salonků a všech prostor areálu  

●  Cestovatelské povídání o Ománu s Ondřejem Neffem  ●  Divadlo pro děti 
i dospělé – Víťa Marčík s pohádkou Sněhurka a sedm trpaslíků  

●  Atrakce pro děti – minizoo, jízda na ponících, malování na obličej 
a mnoho dalšího  ●  Historická řemeslná vesnička  ●  Ukázky dravců a sov  

●  Prodejní výstava řemeslných výrobků, květin  ●  Bohaté občerstvení a cukrárna 
po celý den  ●  Celým dnem bude provázet moderátorka Blanka Hrdinová

Vstupné 100 Kč (děti do 15 let zdarma)
Časový harmonogram akce: www.stirin.cz Partneři:

Vše se točí kolem Vás

ROZKVETLÝ ŠTIŘÍN
19. května 2018 (sobota) od 9.00 hodin

PROHLÍDKA ZÁMECKÉHO PARKU SE ZNÁMÝM
STROMOVĚDCEM VÁCLAVEM VĚTVIČKOU

Rozsáhlá výstava exponátů ze sbírek NTM Praha spjata 
s rodinou Ringhofferů • K. K. Brzák - expozice „Psací stroje 
za éry Ringhofferů“ • Individuální prohlídka zámku a všech 

prostor areálu • Cestovatelské povídání o Ománu s Ond-
řejem Neffem • Divadlo pro děti i dospělé • Různé atrakce 
pro děti • Historická řemeslná vesnička  • Ukázky dravců 

a sov • Prodejní výstava řemeslných výrobků a květin • 
Bohaté občerstvení a cukrárna po celý den •

• Celým dnem bude provázet Blanka Hrdinová •

Vstupné 100 Kč (děti do 15 let zdarma)
Časový harmonogram akce: www.stirin.cz

Zámek Štiřín, 
Ringhofferova 711, Štiřín, 251 68 Kamenice
Tel.: 420 255 736 111, Fax: 420 255 736 261
E-mail: hotel.zamek@stirin.cz, www.stirin.cz

ZVE  VÁCLAV  VĚTVIČKA
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První nepálská výprava organizovaná kame-
nickým spolkem Ecolodge Nepál se 10. dubna 
vrátila z cesty do Himálaje. Expedice měla 
21  účastníků - členů spolku a podporovatelů 
projektu, z toho 11 přímo z Kamenice. 
Na letišti v Káthmándú nás čekal Pasang, náš 
nepálský přítel a průvodce, se svojí sestrou Tse-
ring. Pasang a jeho sourozenci přišli při země-
třesení v roce 2015 o všechno – domov, rodiče 
a  další příbuzné, a náš spolek jim poskytuje 
podporu a pomáhá vybudovat malou ekolo-
gickou turistickou ubytovnu v údolí Langtang, 
která by jim zajistila obživu a pomohla propa-
govat ochranu přírody.
První dva dny strávila výprava v hlavním měs-
tě, kde byl projekt Ecolodge prezentován před-
náškou na mezinárodní konferenci GAMCE 
o turismu, horských sportech a provozování 
turistické infrastruktury přírodě šetrným způ-
sobem. Na konferenci bylo více než 300 účast-
níků, mezi nimi ministr kultury a turismu 
Nepálu, předseda nepálské alpinistické společ-
nosti a další významní hosté. Projekt Ecolodge 
účastníky konference zaujal a získali jsme mno-
hé užitečné kontakty, například na společnost 
provozující ekologický hotel v nepálském městě 
Pokhara, který je však určen hlavně pro  bo-
hatou klientelu. Ecolodge bude skromnější, 
mnohem výše v horách nad hranicí 3 000 m 
a v mnohem náročnějších podmínkách. 
Po konferenci jsme se vydali na celodenní 
cestu autobusem cestou necestou do městečka 
Syabru Besi. Ráno začal strmý výstup směrem 
k údolí Langtang – čekalo nás 900 výškových 
metrů, batohy byly těžké a rozhýbat naše těla 
po dlouhém letu a celém dni v autobuse bylo 
hodně náročné. Přivezli jsme drobné nářadí 
k ulehčení stavebních prací, plány, sazenice ra-
kytníku. Po dvou dnech pochodu v náročném, 
ale nádherném horském terénu jsme po překo-
nání dalších 600 m dorazili na místo Ecolodge 
– osady Thangshyap ve výšce 3 250 m.

Hned jsme se pustili do obhlídky 
místa a plánování, další den jsme 
strávili rozměřováním, vytyčová-
ním, výsadbami rakytníku, úklidem 
odpadků v okolí. Vydali jsme se 
do skal do posvátné jeskyně, která 
byla místem pro meditace mnoha 
významných tibetských mnichů. Tam jsme 
zavěsili tibetské modlitební praporky se jmény 
dárců našeho projektu Ecolodge a Pasang pro-
vedl tradiční buddhistický rituál pálení jalovce 
a darů rýže, prosné kaše a jačího másla. 
Další den jsme vystoupali na místo bývalé ves-
nice Langtang, kde pod lavinou kamenů a ledu, 
která vesnici zavalila, zahynuly stovky místních 
i mnoho turistů. Jiná cesta než přes zmizelou 
vesnici není, a i po třech letech je to stále hrozi-
vé místo zkázy a smutku.
Kvůli aklimatizaci a prevenci akutní horské 
nemoci jsme vystoupali na horu Kanjing Ri 
do  výšky 4 500 m z vesnice Kanjing Gompa. 
Další den jsme chtěli  vystoupat na horu Tserko 
Ri, ale noční sněhová bouře a sníh, který přes 
noc napadl, nám výstup znemožnily. Před  se-
stupem jsme zavítali do stúpy (chrámu) kde 
Pasang požádal místního mnicha o slavnostní 
rituál při vyvěšení tibetských praporků. Rituál 
byl dalším společným zážitkem, který si určitě 
budeme dlouho pamatovat. 
Během našeho pobytu se nám podařilo vše 
naplánovat, rozmyslet, proměřit a domluvit 
způsob stavby. Šťastnou náhodou jsme objevili 
fungující stanici na bioplyn ve vesnici Sing 
Gompa, která je ve stejné výšce jako Ecolodge. 
To byl pro nás velmi cenný objev, protože 
v  takové výšce bioplynka kvůli nízkým teplo-
tám nemusí fungovat – v Sing Gompě jsme si 
prohlédli fungující stanici s ohřevem solární 
energií, takže teď víme, jak přesně bioplynku 
postavit, a hlavně to, že i v tak vysoké výšce 
bude funkční. Vyřeší nejen zpracování odpadů 

z toalet a kuchyně, bioplyn může být dále využit 
k vaření a ušetřit palivové dřevo. 
Projekt Ecolodge, který jsme doma teoreticky 
na dálku vymysleli, bude muset doznat nějaké 
změny – tam, kde měla ubytovna původně stát, 
je skála, takže musíme budovu rozdělit na tři 
části. Řeka, kde jsme plánovali instalovat vod-
ní turbínu k výrobě elektřiny, je příliš daleko, 
ale protože v údolí fouká stále vítr, nahradíme 
ji malou větrnou turbínou. Předpokládáme, 
že hrubá stavba bude probíhat do září, v říjnu 
bychom chtěli přivézt část technologií – zaříze-
ní pro ozonizaci vody, větrnou turbínu a baterii 
k ukládání energie.
 S Pasangem jsme podepsali smlouvu o finan-
cování stavby a o tom, že po dostavbě Ecolodge 
bude část výnosů používána na podporu místní 
komunity a ekologickou výchovu. 
Po splnění povinností na Ecolodge výprava 
podnikla trek k jezerům Gosaikunda, což je 
jedno z nejposvátnějších míst pro buddhisty 
i hinduisty v Nepálu ve výšce   4 380 m. Šesti 
nejzdatnějším členům výpravy se tam podařilo 
zdolat Sluneční horu Surya Peak 5 153 m. 
Loučení s Nepálem a hlavně Pasangem na leti-
šti bylo plné slz, ale určitě se brzy zase uvidíme 
a budeme moci sdílet radost z podařeného pro-
jektu. Ještě více než tomu bylo před cestou jsme 
nyní přesvědčeni, že náš projekt bude úspěšný. 
Děkujeme všem, kteří náš projekt podpořili 
a podporují. Tibetské praporky se teď v himá-
lajském větru modlí za štěstí a pohodu každého 
z vás.
Za spolek Ecolodge Nepál

H. a M. Vosátkovi ze Struhařova

STAVBA EKOLOGICKÉ CHATY 
V NEPÁLU ZAHÁJENA

Takto vypadá hlavní silnice mezi Nepálem
a Tibetem po které jsme jeli autobusem celý den.

Pohled na údolí Langtang a modlicí zeď.

Kolem modlicí zdi mani wall, zdobené  do kamene 
vyrytými modlitbami, musíte vždy obcházet zleva.  

Vyvěšení tibetských modlicích praporků se jmény 
dárců projektu Ecolodge a buddhistický rituál  
před chrámem v Kanjing Gompa.

Nepálské národní jídlo dal bhat  – denní strava 
místních – ti ji však většinou nejedí lžicí, ale rukou. 
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„Kdo setrvává v myšlenkách u krásného, ušlechtilého a dobrého, zůstává mlád, i když už oslavil své narozeniny mnohokrát.“
J. Murphy

Přinášíme vám další pozvánky Klubu seniorů nejen pro seniory:

 3., 17., 31. května, 14., 28. června – Pravidelná setkávání při zpěvu s kytarou od 16.00 hod. restaurace U Partyzána. 
Přijďte si zazpívat nebo jen tak si popovídat.
 2. května – Toulky kamenickou krajinou – vycházka s nordic walking holemi okolím Kamenice. Zajdeme se podívat na bývalou tvrz 
Kamenička, kterou jsme 14. 4. pomáhali Spolku Kamenicko uklidit od odpadků. Vycházka cca 4–5 km. Poté nás čeká táborák v nivě pod školou 
s kytarou a občerstvením od 17.30 hod. i pro ty, kteří se nemohou zúčastnit vycházky. Do batůžku přibalte lahev s vodou a něco na sezení u ohně. 
Přihlášky do 30. 4. 2018.  Cena: 50 Kč/osoba (na občerstvení), při nepříznivém počasí zpívání  U Partyzána. 
Sraz před KD Kamenice v 15.30 hod. 
 23. května – Cyklus „Tajemné toulky Prahou“ – III. Zahrady Pražského hradu – provázet nás bude opět paní Ivana Tatková, 
se kterou jsme navštívili Anežský klášter. Čeká nás společná cesta malým autobusem co nejblíže k místu. Poté se vydáme nádhernými zahradami 
Pražského hradu a palácovými zahradami Malé Strany, které patří mezi pražskými památkami k utajeným pokladům. Naše procházka začne v se-
verních zahradách Pražského hradu, kde můžeme obdivovat vzácnou renesanční architekturu a cenná  umělecká díla obklopená zelení. Pokračovat 
budeme přes hradní nádvoří do zahrad jižních, kde se seznámíme s dílem výjimečného Slovinského architekta Josipa Plečnika. Dále se projdeme 
po palácových zahradách pod Pražským hradem a podíváme se také do zahrady Valdštejnské. Procházku zakončíme návštěvou Vrtbovské zahrady, 
která díky své umělecké výzdobě a úžasné architektuře patří k nejvýznamnějším evropským barokním zahradám. Ze všech zahrad se nám otevřou 
překrásné a nečekané výhledy na historické centrum Prahy. Délka prohlídky 3–3,5 hod. Návrat do Kamenice individuálně.
Přihlášky do 20. 5. 2018. Cena: 65+ 150 Kč/ostatní 250 Kč.
Platby na Zahrady Pražského hradu a Karlštejn dne 21. 5. od 18.00 do 19.00 hod. v restauraci Na Rynku.
Sraz u KD Kamenice v 8.15 hod., společný odjezd autobusem v 8.30 hod.
 6. června –Jednodenní výlet na hrad Karlštejn a Malou a Velkou Ameriku. 
Na co se můžete těšit? V dopoledních hodinách dojedeme do vesničky Mořina, kde nás čeká příjemná procházka s úchvatnými průhledy na lom 
Velká Amerika a Mexiko – cca 45 minut chůze. Terén není náročný, ale je třeba mít dobrou obuv. Hole na nordic walking a láhev s pitím jsou 
vhodným doplňkem. Poté nás autobus odveze na parkoviště v Karlštejně a my se známou uličkou plnou různých lákadel dáme k hradu Karlštejn. 
Po cestě nahoru naleznete spoustu možností k občerstvení, nákupům nebo pobavení. Na nádvoří hradu se sejdeme k prohlídce II. Okruhu - Po-
svátné prostory hradu včetně Kaple svatého Kříže. Okruh prochází východním křídlem Císařského paláce, horním patrem Mariánské věže a Velkou 
věží. Nabízí historicky nejcennější prostory hradu, které patří mezi světové unikáty. Malá hradní obrazárna se sbírkou grafiky, kostel Nanebevzetí 
Panny Marie, kaple sv. Kateřiny, bývalá sakristie, visutý věžní most, Hradní lapidárium, Velká obrazárna, pracovna architekta Josefa Mockera, věžní 
schodiště s nástěnnými malbami ze 14. století a kaple sv. Kříže.
Přihlášky do 20. 5. 2018.  Cena: 65+ 400 Kč/ostatní 550 Kč. Platby dne 21. 5. od 18.00 do 19.00 hod. v restauraci Na Rynku. 
Sraz u KD Kamenice v 7.45 hod, odjezd v 8.00 hod. Předpokládaný návrat cca do 18.00 hod.
 27. června – Cyklus „Tajemné toulky Prahou“ – IV. Malá Strana.  Toulky začneme na Klárově, uličkami se dostaneme ke Karlovu 
mostu, o kterém se dozvíme mnoho zajímavého, stejně jako o Malostranské mostecké věži. Sejdeme na Kampu a přes Čertovku dojdeme na Mal-
tézské náměstí až k Pražskému Jezulátku. Po výkladu o této části Malé Strany a jejích tajemných zákoutích zamíříme do Vrtbovského paláce a jeho 
nádherné zahrady. Poté přejdeme na Malostranské náměstí do Kostela sv. Mikuláše. Také zde se nám dostane spousta nových informací. Celý okruh 
ukončíme průchodem Valdštejnským palácem se zahradou zpět na Klárov cca po 2,5 hodinách. Návrat do Kamenice individuálně.
Přihlášky do 26. 6. Platba na místě!!! Cena: senioři 65+ 150 Kč/ostatní 250 Kč. Sraz u KD Kamenice v 8.15 hod., odjezd v 8.30 hod. 

Touto červnovou akcí budeme mít za sebou polovinu roku 2018 a příslib prázdnin a teplého léta.

I tentokrát se na vás těší Majka a Marie. Dotazy a přihlášky na akce: 773 222 369 nebo 721 865 938. 

KLUB SENIORŮ PŘI KC KAMENICE . . . 

Dne 28. 3. jsme zahájili cyklus „Tajemných toulek Prahou“. První místo, které jsme navštívili, byl Anežský 
klášter s průvodkyní paní Ivanou Tatkovou. Děkujeme jí tímto za vstřícné gesto udělat pro kamenické seniory 
zajímavé a poutavé prohlídky v našem hlavním městě. A také chceme poděkovat za příjemně strávený den, 
za zajímavosti o vzniku Prahy, o Josefově a o ranně gotickém skvostu, kterým Anežský klášter bezpochyby je. 
Prošli jsme interiéry ranně gotického kláštera a poté jsme zhlédli skvostnou uměleckou sbírku Národní gale-
rie. Přímo v Anežském klášteře jsme využili přívětivé nabídky k občerstvení, po kterém se někteří z nás ještě 
vydali na procházku zrekonstruovanými zahradami s uměleckými díly současných sochařů. Doporučujeme 
všem, kdo mají rádi pražskou historii a již se těšíme na příští toulky Prahou.                       Senioři z Kamenice

V sobotu 14. 4. se Klub seniorů 
zúčastnil brigády pořádané Spol-
kem Kamenicko v rámci akce 
Čistý Ladův kraj. Více informací 
se dozvíte z článku Spolek Kame-
nicko na jaře ve zpravodaji. 
Všem seniorům děkujeme 
za účast na brigádě, za to, že jim 
příroda kolem Kamenice není 

lhostejná a také za dobrou atmosféru,  která během dopoledne panovala 
jako ostatně na všech našich akcích. 

M. Hajdušková

16. dubna jsme na-
vštívili Průhonický 
park. Prošli jsme 
větší část parku 
s  krásným odbor-
ným výkladem. 
Nálada byla dobrá 
a malý deštík nám 
nevadil. 

Děkujeme jak průvodkyni, paní Janě Kohlové, tak také děvčatům Majce 
a Marušce. 

Za účastníky sepsala Ludmila Jelínková
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SPOLEK KAMENICKO NA JAŘE
Spolek Kamenicko se po dlou-
hém období chladu probudil 
ze  zimního spánku. Od po-
loviny března se proto mů-
žete účastnit akcí, které jsme 
pro  letošek naplánovali. Díky 
dotaci od KoSaKu opět pořá-
dáme přednášky a vlastivědné 
vycházky.

Přednášku na téma První re-
publika v Kamenici s místní 
učitelkou a historičkou Vlas-
tou Hartvichovou jsme uspo-
řádali ve velmi příjemném 
přísálí restaurace Na Rynku. 

Zasvěcené povídání spojené s promítáním bohatého obrazového 
materiálu nadchlo všechny přítomné, a tak doufáme, že seriál 
Jak se u nás žilo se dočká dalších pokračování. Velký dík posílá-
me touto cestou také vedení a obsluze restaurace.

Hned následující den jsme se sešli ke Tvoření ve všedobrovické 
hasičárně, kam jsme pro velký úspěch předvánočního zdobení 
perníčků opět pozvali paní Danielu Merglovou. Nazdobili jsme 
pod jejím laskavým vedením perníkové zajíce, slepičky, kraslice 
a další jarní motivy. 

V sobotu 14. dubna jsme se jako spolek připojili k akci Čistý 
Ladův kraj. Sešlo se nás dvacet. Společně s kamenickými seni-
ory jsme tak vyčistili území bývalé středověké tvrze Kamenička. 
Jarní teplé počasí určitě lákalo i k jiným aktivitám, než je sbírání 

odpadu starého více než třicet let. (Na stáří usuzujeme podle 
objevených skleněných obalů.) Přesto jsme si dopoledne užili 
a po práci se přesunuli na nivu u potoka pod školou, kde na nás 
čekalo perfektně připravené ohniště. Stačilo škrtnout zápalkou 
a za chvilku už mohli první nedočkavci opékat špekáčky. 
Děkujeme všem zúčastněným za jejich dobrou náladu, kterou 
s  sebou přinesli, za chuť udělat něco pro naše nejbližší okolí 
a za elán, který je až do konce akce neopustil. Doufáme, že jsme 
se vzájemně obohatili a že jsme se v tomto složení nesešli napo-
sledy, protože nám s vámi bylo hezky!
Fotky z akcí i informace o dalších plánech najdete 
na www.kamenicko.cz a FB.

Text a foto: Michaela Valentová a Jana Kohlová

SK KAMENICE
INFORMUJE:
• přístup na tribunu je letos znovu povolen
• fotbalové mužstvo A bojuje o 1. místo v tabulce (!)
• z krajského přeboru sportovní gymnastiky ČASPV v Dob-

říši postoupili do republikového finále 4 gymnasti a 1 gym-
nastka z našeho klubu: 

 Michal Čyhyr ze 3. místa 
 Eduard Jireš ze 4. místa mladších žáků, 
 Jindřich Pavlík ze 4. místa nejmladších žáků, 
 Matěj Rozsypal ze 4. místa starších žáků 
 Helena Antošová ze 3. místa v kategorii žen 
• uzávěrka přihlášek na KOH 2018 bude 10. června 2018. 

Přihlášky týmů se seznamem účastníků zašlete  prosím 
na pavel.zitko.kam@gmail.com

DĚKUJE:
• všem účastníkům, účinkujícím a sponzorům 12. nekuřác-

kého plesu SKK
• mažoretkám Kamenice, které budou organizovat Sportovní 

ples v roce 2019
• všem, kteří SK Kamenice a sportování v obci podporují

Pavel Zítko, předseda SKK

SPORT . . . 

KAMENICKÉ SPOLKY . . . 

• zastupitelé obce schválili vyřazení rekonstrukce tribuny 
a stavby hřiště na plážový volejbal z plánu investic pro rok 
2018

• volební shromáždění delegátů SKK je svoláno na 10. 5. 2018
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Kamenické obecní hry
sobota 23. června 2018

5. ročník

BĚHEM 10 HODIN PROBĚHNE:
10 kolektivních disciplín PRO 10 soutěžních týmů s maximálně 10 členy a minimálně 2 ženami

HRY BUDOU PŘIPRAVENY I PRO TÝMY DĚTÍ!
Přihlášky přijímáme do 10. 6. 2018 

na pavel.zitko.kam@gmail.com 
Uveďte prosím název vašeho reprezentačního týmu a osady,

 jmenný seznam členů a kontakt na vedoucího týmu.
Těšíme se na účast soutěžících i diváků!
Za VV SK Kamenice Pavel Zítko, předseda SKK

Fotbal - A tým Fotbal - B tým

Soupeř Datum
Začátek 
zápasu

Kde se 
hraje Soupeř Datum

Začátek 
zápasu

Kde se 
hraje

Dobřejovice A 5.5. 17:00 D Všestary 6.5. 17:00 D
Pacov 12.5. 17:00 V Dobřejovice B 13.5. 17:00 V
Velké Popovice 19.5. 17:00 D Sluštice 20.5. 17:00 D
Čestlice 27.5. 17:00 V Lojovice 26.5. 17:00 V
Stříbrná Skalice 2.6. 17:00 D Kostelec u Křížků B 3.6. 17:00 D
Strančice 9.6. 17:00 V Doubravčice 9.6. 17:00 V
Mirošovice 16.6. 17:00 D Doubek 17.6. 17:00 D

D - zápas na domácím hřišti SK Kamenice
V- zápas na hřišti soupeře

Fotbal - A tým Fotbal - B tým

Soupeř Datum
Začátek 
zápasu

Kde se 
hraje Soupeř Datum

Začátek 
zápasu

Kde se 
hraje

Dobřejovice A 5.5. 17:00 D Všestary 6.5. 17:00 D
Pacov 12.5. 17:00 V Dobřejovice B 13.5. 17:00 V
Velké Popovice 19.5. 17:00 D Sluštice 20.5. 17:00 D
Čestlice 27.5. 17:00 V Lojovice 26.5. 17:00 V
Stříbrná Skalice 2.6. 17:00 D Kostelec u Křížků B 3.6. 17:00 D
Strančice 9.6. 17:00 V Doubravčice 9.6. 17:00 V
Mirošovice 16.6. 17:00 D Doubek 17.6. 17:00 D

D - zápas na domácím hřišti SK Kamenice
V- zápas na hřišti soupeře

ROZPISY ZÁPASŮ SK KAMENICE

SK KAMENICE NABÍZÍ A HLEDÁ

• Volnou kapacitu víceúčelového hřiště – zájemci kontaktujte místopředsedu klubu Marka Urxe – mobil 603 482 944

• Obnovené cvičení předškolních dětí pod vedením Tomáše Marcína –  středy 17.00–18.00 v tělocvičně ZŠ Kamenice 
        pro velký zájem hledáme další cvičitelku/cvičitele předškoláků
          Pavel Zítko, předseda SKK
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UPOUTÁVKA NA 8. ROČNÍK MCC KROS ŠTIŘÍN

TAK TROCHU JINAK

Každý  rok se snažíme našim čtenářům přinést nové informace o závodu a jeho novinkách. 
Snažíme se, abychom do rozhovorů  zapojili bývalé hvězdy světové atletiky, také jsme psali 
o problematice  předčasně narozených dětí a podobně. Letos jsme se rozhodli pro změnu. 
Podíváme se do zákulisí a zjistíme, kdo za tím vším stojí, co organizace závodu obnáší. 
Největší tíha celé organizace krosu leží na bedrech Petry Pařízkové a Gábiny Čermákové. 
Pojďme jim tedy položit pár otázek.

Vzpomenete si, kdy jste začaly uvažovat o tom, že byste mohly připravovat Kros? Co vás na této myšlence natolik zaujalo, že jste se rozhodly 
do toho jít?

odpovídá PETRA PAŘÍZKOVÁ odpovídá GÁBINA ČERMÁKOVÁ

Je tomu už dávno. Šlo mi především o probuzení zápalu v závod u na-
šich malých běžců tak, jak jsem ho já prožívala v dětství. Pravidelně 
jsem se účastnila závodu Běh Vyšehradem, který se běhal v jarních mě-
sících, stejně jako náš kros, a dodnes si pamatuji ten pocit, který jsem 
zažívala. Vyšehrad se plnil běžci všech věkových kategorií, rozkvetlé 
stromy a  keře voněly, předzávodní horečka prostupovala celým mým 
tělem a poté následoval slastný pocit, že jsem to zvládla. Dodnes na to 
ráda vzpomínám a podobné pocity zažívám při našem Krosovém závo-
du. Alespoň na chvíli se můžu vrátit do svých dětských let a na každém 
startu, který na všedobrovicko-štiřínské louce proběhne, mohu zažívat 
stejné pocity, jako kdysi společně s našimi závodníky všech kategorií.

Co vás na přípravě a samotné realizaci baví? 

Překvapí vás ještě něco při přípravách závodu? A jak se zapojují ostatní?

Na našem závodě obdivuji tu dynamiku. Jedná se o nesmírně živý or-
ganismu, který se velice rychle rozšiřuje a nabírá k sobě další a další 
zajímavé prvky, které mě osobně, ale i profesně obohacují. Baví mě 
možnost takto hravou formou pomáhat. Pro letošní ročník jsme vymys-
leli druhou charitativní část závodů tzv. OSTRŮVKY NADĚJE.  Ostrův-
ky naděje budeme stavět z dětských plenek, které budou moci zakoupit 
příchozí závodníci a fandové přímo z rukou sestřiček z neonatologické-
ho oddělení porodnice u sv. Apolináře. Takto vystavěné ostrůvky poté 
poplují přímo za těmi, kteří je potřebují. Celkem takto můžeme přes 
ostrůvky poslat 6 000 ks plínek. 

Každoročně mě překvapují závodníci. S jakým nasazením do závo-
du vstupují. Zažili snad všechny druhy počasí, které se jen v jarních 
měsících zažít dají. Občas slunce, vítr, hlavně déšť, ale i sníh. Je to ale 
neodradilo a každý rok se navyšuje počet startujících. To je úžasně milé 
překvapení. Druhým překvapením, kterého si také velice cením, je to, 
že dlouhodobí partneři závodu na nás myslí a s naším závodem počí-
tají. Jedná o partnerství Obce Kamenice, Ladova kraje nebo společnost 
On line systém, která zajišťuje přesný čas našich závodů. Dále jsou to 
rozhodčí a v neposlední řadě dobrovolníci. Vždy je to stejné. Stačí po-
čátkem ledna zvednout telefonu a všude slyšíte „Jasně, kros, počítáme 
s tím, jaké bude letos počasí?” To je pro mě nesmírně potěšující. 

LETOŠNÍ MCC KROS ŠTIŘÍN
BUDE PROBÍHAT POD ZÁŠTITOU

ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU

Děkuji za rozhovor, přeji hodně sluníčka, pohody, a ať se vám 
při organizaci závodu daří.            ..    Jana Novodvorská

To si pamatuji naprosto přesně. Spolu s manželem, který jako starosta 
obce Kros zaštiťuje, jsme na závodech byli od prvního ročníku.  Kros se 
mi zdál být skvělou příležitostí,  kde se potkávají mladí, staří, rychlejší 
i pomalejší, Ládeváci s Těptíňáky a Struhařováky, prostě lidé napříč 
věkem a osadami. Spojovacími články jsou děti, boty, trenýrky a tričko. 
Propojují se lidé mezi sebou. To je pro mě z všech cílů závodu ten nej-
důležitější. Proto, když jsem byla oslovena Petrou k intenzivnější spo-
lupráci na organizaci závodů, neváhala jsem. Chceme na louce vytvořit 
příjemné zázemí a podmínky pro vytvoření správné závodní atmosféry 
i pro ty nejmenší děti, pro které to je často první závod v životě. Mám 
pocit, že se nám to daří. 

Baví a vtahuje mě tvůrčí atmosféra okolo závodu. Samy na sebe si klade-
me stále vyšší a vyšší nároky a pak zápasíme s tím, jestli a jak se nám je 
podaří naplnit.  Baví mě, že se nám podařilo z vesnického běhu nejprve 
vykřesat profesionálně organizovaný závod a následně tomuto závodu 
vtělit další lidský rozměr, a tím je přenesená pomoc těm nejmenším dě-
tem. Jsem týmový hráč a organizace závodu není hra pro jedny housle. 
Poskládat dohromady všechny díly mozaiky je mnohdy sisyfovská prá-
ce, ale zároveň je to vždy výzva, která mi přináší uspokojení.  Když něco 
nevyjde, tak to samozřejmě zamrzí. Ale právě díky týmové spolupráci 
se chyby daří často odhalit dříve, než mohou napáchat nějakou škodu.

Ano, vždy mě překvapí  síla lidské energie, která se dokáže propojit 
ve  jménu dobré věci. Každý rok když se začne s přípravami závodu, 
a lidé se zapojují do práce, je to, jako když otevřete stavidla nápadům, 
ochotě přispět, zapojit se, vydat ze sebe to nejlepší. Je viditelné, že plno 
lidí v okruhu závodu má nefalšovanou radost, že pracují nebo přispívají 
dobré věci, která přináší radost hlavně dětem.  To je také důvod, který 
mě motivuje obětovat velké množství svého volného času na přípravu 
krosu.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

• NABÍZÍM KURZY základní ovladatelnosti psa. Kurzy jsou 
vhodné jak pro štěnata tak pro dospělé psy. Tel.: 608 958 917, 
volejte po 20 hodině.

• HLEDÁM DOBROU KAMARÁDKU na pozvání 
na kávu, zákusky, setkání a seznámení. Tel.: 241 950 971

• PRODÁM LEVNĚ 2 světlé peřiňáky a 2 otočná křesla 
vhodné na chatu či chalupu.728117820

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.

PRODÁM POZEMKY 7.000 m² U SENOHRAB 100 Kč/m² 
A 17.000 m² U KAMENICE 150 Kč/m²

Obojí přístup obecní komunikací, 150 m od zástavby a žádná 
ochranná pásma. Pozemky vyjma zemědělských staveb nebo staveb 
bez základů zatím nestavební. telefon majitrl: 603 442 474

PŘIJMEME ZAMĚSTNANCE 
NA OSTRAHU OBJEKTU 

STROJMETAL KAMENICE 
(okres Praha-východ). 

Jedná se o 12 hodinové směny. 
Požadujeme čistý trestní rejstřík a spolehlivost.

Místo je vhodné také pro starobní i invalidní důchodce. 
Možné na hlavní pracovní poměr nebo dohodu. 

Mzda od 81-85 Kč. 
Nástup dle dohody.  

ZPRAVODAJ Z KAMENICE - ceny  inzerátů (bez DPH)

celá strana: 4 000 Kč  polovina: 2 200 Kč
čtvrtina na výšku: 1 160 Kč  osmina: 600 Kč
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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!

005_kozel inzerce_165x120.indd   1 9.2.2018   16:25:23TOČENÁ ZMRZLINA 
 HLEDÁ SE BRIGÁDNICE

INFORMACE O PRACOVNÍM MÍSTĚ
Přijmeme brigádnice do stánků s točenou zmrzlinou. 

Možnost naplánovat si dny, které chcete pracovat. 
Pracovní doba od 9.30-19.30 hodin. 

Náplní práce je obsluha zákazníku, samozřejmě s úsměvem, 
po každé směně úklid pracoviště, čištění stroje na zmrzlinu. 

Ideální pro studentky nebo ženy na mateřské. 
Finanční odměna ve výši 90Kč/hod plus dýška od zákazníků. 

Min. věk 16let. 
Místo výkonu KAMENICE U PRAHY, 

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

POŽADUJEME
Zodpovědnost

Komunikativnost
Samostatnost

Finanční gramotnost 
Ochotu učit se novým věcem

NABÍZÍME
Mzda 90-100 Kč plus dýška

Peníze navíc za každou prodanou zmrzlinu
Dlouhodobá brigáda 

Pravidelná výplata

V případě zájmu nás kontaktujte na masek.petas@seznam.cz 
nebo telefonicky: 737 989 528
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STŘEDOČESKÝ ŽELEZNIČNÍ DEN 
V MLADÉ BOLESLAVI 

12. 5. 2018

V sobotu 12. května 2018 se na  hlavním 
nádraží v Mladé Boleslavi uskuteční další 
regionální den Pražské integrované dopra-
vy. Návštěvníci z  Prahy se na akci budou 
moci dostat moderní vlakovou jednotkou 
RegioShark, z Nymburka bude vypraven 
parní vlak. K vidění bude historický mo-
torový vůz M131 (Hurvínek), který zaveze 
cestující na vlečku do  cukrovaru Dobrovice. Od hlavního nádraží  
v Mladé Boleslavi budou pravidelně jezdit historické autobusy, 
jejichž trasa povede centrem města. Na nádraží bude ke zhlédnutí 
např. výstava vozů „Vláček hráček“, kinovůz, vůz s výstavou o že-
leznici, lokomotivy ČD Cargo. Začátek akce je naplánován na 10.00  
a předpokládaný konec v 17.00.

JÍZDY ZVLÁŠTNÍMI VLAKY:
• Mladá Boleslav hl. n. – Dobrovice (cukrovar) (motorový vůz 

Hurvínek)
• Mladá Boleslav hl. n. – areál Škoda Auto (RegioShark)
• Mladá Boleslav – Mšeno (RegioShark)
• Okružní jízdy parního vlaku s lokomotivou „Ušatá“ do okolí 

Mladé Boleslavi (Dolní Bousov, Kropáčova Vrutice, Mnichovo 
Hradiště, Nymburk) 

JÍZDY HISTORICKÝMI AUTOBUSY:  Mladá Boleslav hl. n. 
– Staroměstské náměstí – Na výstavišti – Na Radouči – Modrá 
Hvězda – Kosmonosy, nemocnice (Škoda 706 RTO s vlekem 
a kloubový Ikarus 280 –městský typ)
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Kulturni centrum 
a Komise pro sport a kulturu vas zve na

www.kckamenice.cz

POZVÁNKA . . . 
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B Ě H E J
S NEDOKLUBKEM 
Výtěžek ze startovného bude věnován
Centru pro nedonošené děti v porodnici 
„U sv. Apolináře“

8. ročník běžeckého závodu Kros Štiřín 
o poháry nejlepších atletů světa
Barbory Špotákové, Tomáše Dvořáka a Romana Šebrleho

19. 5. 2018 louky mezi 
Všedobrovicemi 
a Štiřínem

Ředitel závodu: prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Hlavní rozhodčí: Ing. Petr Utěkal
Moderátoři závodů: Kateřina Nekolná a Petr Svěcený

Čas Kategorie Ročník Trať
10:00 Minižáci a minižákyně 2009 - 2010 500 m
10:20 Nejmladší žáci a žákyně 2007 - 2008 700 m
10:30 Vyhlášení vítězů blok 1
10.50 Děti 2015 a mladší 50 m
11:05 Děti 2013 - 2014 100 m
11.20 Děti 2011 - 2012 200 m
11:35 Vyhlášení vítězů blok 2
11:50 Štafeta 4 x 500 m
12:05 Mladší žáci a žákyně 2005 - 2006 1000 m
12:20 Starší žáci a žákyně 2003 - 2004 1500 m
12:40 Dorostenci a junioři / ženy 1999 - 2002 2000 m
13:00 Muži a ženy 1998 a starší 5 000 m

 13:20 Vyhlášení vítězů / Předání výtěžku ze startovného

Podrobné informace na www.kros-stirin.cz. Možnost registrace na místě konání akce. Startovné děti 100 Kč, dospělí 200 Kč.
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Zámek Štiřín, Ringhofferova 711, Štiřín, 251 68 Kamenice 
Tel.: +420 255 736 111, Fax: +420 255 736 261
E-mail: hotel.zamek@stirin.cz, www.stirin.cz

19. května 2018 (sobota) od 9.00 hodin a po celý den

Rozkvetlý Štiřín
Prohlídka zámeckého Parku 

se známým stromovědcem václavem větvičkou
●  Rozsáhlá výstava exponátů ze sbírek Národního technického muzea spjata 

s rodinou Ringhofferů   ●  K. K. Brzák - expozice „Psací stroje za éry Ringhofferů“  
●  Individuální prohlídka zámku, zámeckých pokojů, salonků a všech prostor areálu  

●  Cestovatelské povídání o Ománu s Ondřejem Neffem  ●  Divadlo pro děti 
i dospělé – Víťa Marčík s pohádkou Sněhurka a sedm trpaslíků  

●  Atrakce pro děti – minizoo, jízda na ponících, malování na obličej 
a mnoho dalšího  ●  Historická řemeslná vesnička  ●  Ukázky dravců a sov  

●  Prodejní výstava řemeslných výrobků, květin  ●  Bohaté občerstvení a cukrárna 
po celý den  ●  Celým dnem bude provázet moderátorka Blanka Hrdinová

Vstupné 100 Kč (děti do 15 let zdarma)
Časový harmonogram akce: www.stirin.cz Partneři:

Vše se točí kolem Vás
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SPOLEK KAMENICKO SI VÁS DOVOLUJE POZVAT 

NA VLASTIVĚDNOU VYCHÁZKU
s Mgr. Janem Pišnou

S literárním vědcem, kronikářem a znalcem místní historie Janem Pišnou opět začneme 
tam, kde jsme minule skončili. Tentokrát v kamenickém hospodářském dvoře rodiny 
Ringhofferových, odkud budeme pohračovat do Skuhře. Přijďte se podívat na místa, 
kolem kterých obvykle jen procházíte či projíždíte autem. Těšíme se na Vás!

KDE SE SEJDEME?  autobusová zastávka U Dvora v Kamenici

KDY?    v sobotu 19.5.2018

V KOLIK?   v 9,30 hod.  (předpokládaná doba vycházky 2-3 hod.)                                                           
   
VSTUPNÉ   50Kč

Aktuální informace na www.kamenicko.cz. 
Realizováno za podpory obce Kamenice.
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www.kckamenice.cz

Mišík
Vladimír

Ivan

Hlas trio
ETC&

od 19:30 h

30. 5. 2018


