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LETNÍ KAMENICE

KAMENICKÉ ZPRAVODAJSKÉ OKO PLÁČE
MARNÁ SNAHA - kdo krade a ničí?!
Snažíme se, aby naše obec byla hezká pro všechny, ale očividně to někomu nedochází a stále 
ničí naši práci. Nebo škodí schválně? PROČ?!     OÚ Kamenice, silniční správní úřad

Záhonek po výsadbě. A měsíc po té... Smutný pohled, že?...
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Osmičkový rok
Letošní rok je unikátní nejen svojí číslicí 
na konci. Letos uplyne sto let od vzniku 
samostatné České republiky. Oficiálních 
příležitostí, jak si připomenout toto 
významné výročí, je mnoho. Rád bych 
upozornil na letošní Podzimní kamenické 
slavnosti, které jsme pojali v duchu tohoto 
výjimečného roku  a alespoň na jeden den 
se přeneseme do období přechodu od mo-
narchie k republice a podíváme se na něj 
s nadhledem. 
Uvnitř tohoto čísla můžete zavzpomínat 
na období před padesáti lety, kdy jsme byli 
obsazeni spojeneckými vojsky. 
Určitě nepřeskočte článek Mgr. Jana Piš-
ny o události, která se stala 12. zaří 1868, 
tedy před 150 lety. Tehdy byla v Kamenici 
zřízena pošta. Někdy v roce 1868, tedy 
rovněž před 150 lety, dal baron František 
Ringhoffer postavit novou budovu školy 
a opatřil ji vším potřebným. Obvodový 
plášť původní budovy lze stále spatřit 
v areálu místní firmy Strojmetal.

Školní rok začíná 
Děti i rodiče uvidí další pokrok v úpravě 
školy. Dokončujeme druhou etapu re-
konstrukce a modernizace. Některé prá-

ÚVODNÍK
ce na venkovním plášti budou probíhat 
až do listopadu. 
Na investici do školy se nám letos poda-
řilo získat kromě základní dotace od MF 
ČR ve výši cca 28 mil. Kč ještě další mi-
mořádnou dotaci ve výši 10 mil. Kč. Tento 
„husarský kousek“ nám umožní, pokud to 
zastupitelé na svém posledním zasedání 
před volbami odsouhlasí, uvolnit peníze 
původně určené na školu, do realizace  
mimořádně náročné stavby chodníku 
na Ládví. Na příští rok máme potvrzenu 
další dotaci necelých 10 mil. Kč, která 
by měla sloužit na vybavení sedmi uče-
ben nejmodernější technikou pro výuku 
jazyků pro první i druhý stupeň, fyziky, 
chemie, přírodovědy, dílny a informatiky.

Komunální volby
Tím se dostávám k dalšímu tématu záři-
jového čísla Zpravodaje. Dozvíte se, kdy 
a jak se letos volí do obecního zastupitel-
stva, ale i do senátu. 
Představí se vám ti, kteří se budou ucházet 
o vaši přízeň. 

Osmička na závěr
Osmičkou jsem začínal a osmičkou kon-
čím tento úvodník. Pro mne osobně je 

osmičkové výročí symbolické také. Letos 
obci sloužím osmým rokem. Proto je to 
pro mne také rok bilanční. Rok, kdy se 
bez příkras dozvím, zda jsem se osvědčil 
a mám pokračovat, nebo má žezlo převzít 
někdo další. 
Do té doby zbývá však řádka dní a tak je 
samozřejmé, že na výsledek nebudeme 
čekat se založenýma rukama. 

Pavel Čermák,  starosta
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KRÁTCE ZE ZASEDÁNÍ RAD OBCE KAMENICE O PRÁZDNINÁCH

RADA OBCE KAMENICE:

Schválila dodavatele autobusových přístřešků na chodníku Valnovka.
 
Schválila žádosti o účelovou dotaci na činnost spolků a akce realizované 
v roce 2018  
poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací na sportovní, 
kulturní a zájmovou činnost spolků, sdružení právnických a fyzických 
osob pro rok 2018 pro následující subjekty v této výši:
 Mažoretky – 20 000 Kč
 OK Kamenice – 30 000 Kč

Vzala na vědomí výsledek šetření stížnosti Českou školní inspekcí v ZŠ 
Kamenice.

Vzala na vědomí nabídku koupě části pozemku parc. č. 258 v k.ú. Ládví.

Schválila podle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření 
Darovací smlouvy mezi obcí Kamenice, jako obdarovaná, a firmou 
EKONT s.r.o., se sídlem firmy: Parašutistů 630/8, Ruzyně, 161 00 Praha 

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

IČO:  45801118,  jako dárce, na poskytnutí jednorázového finančního 
daru ve výši 3 000 Kč. 

Schválila zadávací dokumentaci na tlakovou kanalizace Všedobrovice 
–  Štiřín. 

Schválila  smlouvu o smlouvě budoucí - prodloužená stoka tlakové ka-
nalizace  –  Ke Skále.

Rada osvobodila od příspěvku na vodovod pro pozemek parc. č. 376/17, 
k.ú. Ládví.

Schválila výběr zhotovitele opravy dešťové kanalizace v ul. Táhlá.
Došlo k prezentaci projektové dokumentace k akci: Niva Kosteleckého 
potoka – volnočasový areál.

Schválila Smlouvu o umístění telekomunikačního zařízení mezi obcí 
Kamenice, jako poskytovatelem a společností NORANET –  CZ, a.s.

Uložila  zveřejnění  záměru  prodeje obecního pozemku 
parc. č. 688/5 a parc. č. 788, oba v k.ú. Tehov u Říčan.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - 3. listopadu 2018
Rodiče, máte-li zájem o slavnostní přivítání vašeho dítěte mezi občany obce Kamenice, hlaste se na matrice OÚ Ka-
menice. Zákonné zástupce dítěte neobesíláme z důvodu dodržování zákona na ochranu osobních údajů. Rodič, 
který bude mít o vítání zájem, vyplní jednoduchý formulář a pošle ho na e-mailovou adresu matrika@kamenice.cz  
nebo odevzdá osobně na podatelně či zašle poštou. Pro účely evidence bude zájemce požádán o jméno a příjmení 
dítěte, datum narození dítěte, jméno a vztah k dítěti, kontaktní telefon a adresu, na kterou bude zaslána pozvánka 
před konáním slavnostního obřadu. 
Přihlášku k vítání občánků v obci Kamenice najdete na www.obeckamenice.cz – ve žluté části obecní úřad, dokumenty, obecní úřad - přihláška 
k vítání občánků. Datum odevzdání přihlášky - do 15. 9. 2018, 
Termín konání vítání je dohodnut na  3. 11. 2018 (sobota) na Zámku Štiřín.      OÚ Kamenice - matrika

Starosta obce Kamenice Ing. Pavel Čermák podle § 29 zákona 
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona 247/1995 Sb. 
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění někte-
rých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva obce Kamenice a volby do Senátu Parla-
mentu České republiky se konají v tyto dva dny:
• pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
• sobota 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb    
ve volebním  okrsku  č. 1 je volební místnost Kulturní dům, Ringhof-
ferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice pro voliče podle místa, kde  jsou  
přihlášeni k  trvalému   pobytu - voliči 
KAMENICE, SKUHEŘ, ŠTIŘÍN, TĚPTÍN.

ve volebním  okrsku č. 2 je volební místnost Kulturní dům, Ringhof-
ferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k  trvalému   pobytu - voliči 
LÁDVÍ, LÁDEVES,  NOVÁ HOSPODA,  OLEŠOVICE,  STRUHAŘOV, 
VŠEDOBROVICE.

3. Hlasovací lístky budou voliči dodány nejpozději tři dny přede dnem 
konání voleb. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise 
vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

4. Volby do zastupitelstva obce: 
Voliči  bude   umožněno  hlasování  poté,   kdy  prokáže  svoji totožnost 
a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, 
jehož občané jsou oprávněni volit  na území České republiky. Totožnost 
a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním 
pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

5. Volby do Senátu Parlamentu České republiky: 
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost 
a  státní občanství České republiky platným občanským průkazem, 
nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním  průkazem.

V případě konání II.  kola  voleb do Senátu se  tyto  uskuteční:
• dne 12. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin   
• dne 13. října 2018 od  8.00 hodin do 14.00 hodin.
V případě konání II. kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky 
ve volební místnosti ve dnech voleb.          OÚ Kamenice

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
do Zastupitelstva obce Kamenice a do Senátu Parlamentu České republiky

I. Rada obce Kamenice schvaluje
stejné podmínky registrovaným stranám pro volební kampaň 
pro volby do zastupitelstva obce Kamenice v roce 2018 v období 
6 týdnů přede dnem konání voleb.
 
1 Ringhofferovo náměstí :
Každé registrované volební straně bude na základě písemné žá-
dosti přenechána za úhradu plocha náměstí.
a) plocha náměstí bez elektřiny po dobu 3 hodin - 600 Kč
b) plocha náměstí s připojením na elektřinu  po dobu 3 hodin 
-  1 500 Kč
 
2. Kulturní dům
Každé registrované volební straně budou na základě písemné 
žádosti přenechány za úhradu prostory Kulturního domu.
a/ prostory KD po dobu 3 hodin - 3 000 Kč
b/ za každou další hodinu - 800 Kč

3. Zpravodaj z Kamenice
Každá volební strana má vyhrazenou jednu stranu v zářijovém 
Zpravodaji z Kamenice zdarma. Uzávěrka je 15. 8. 2018.

4. Propagační materiály na veřejných prostranstvích a plaká-
tových plochách.
Pro volební kampaň se vyhrazuje pro každou volební stranu 
na Ringhofferově náměstí jedna zasklená vitrína.
Uveřejnění zdarma.
Ostatní plakátovací plochy budou k dispozici na vývěskách 
obecního úřadu v jednotlivých osadách.

5. Odkaz na webové stránky jednotlivých kandidujících vo-
lebních stran na webových stránkách obce.
Každá volební strana může nechat uveřejnit odkaz na své webo-
vé stránky na obecním webu.

6. Volební kampaň je oficiálně ukončena 4. 10. 2018.
Ve dny voleb 5. a 6. října je zakázaná volební agitace a propagace 
pro volební strany v objektu, v němž je umístěna volební míst-
nost, a v jeho bezprostředním okolí.

Eva Mastíková

PRAVIDLA PRO VOLEBNÍ KAMPAŇ DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 2018 
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REKAPITULACE ANEB SKLÁDÁNÍ ÚČTŮ…
Funkci starosty vykonávám osm let a to je dostatečně dlouhá doba k tomu, aby se „věci“ pohnuly kupředu, anebo 
naopak. Jak se na uplynulé roky dívám já.

Dlouhodobý strategický plán
Při shrnutí všeho, co se za tu dobu událo, bych začal od toho, 
co pokládám za nejdůležitější. 

Za klíčové považuji, že jsme dokázali 
• systematicky zmapovat naše obecní potřeby (provést 

analýzu z podkladů získaných mimo jiné i profesionálním 
průzkumem mezi obyvateli) 

• a se zastupiteli se shodnout na dlouhodobém strategic-
kém plánu. 

Podařilo se nám stanovit jakýsi „obecní jízdní řád“. Od schválení 
zastupiteli je vyvěšen na webových stránkách www.kamenice.cz. 
Strategickým plánem se snažíme řídit a naplňovat ho či doplňo-
vat.  Jde o dynamický dokument. Při obtížných rozhodováních je 
k dispozici právě tento dokument, ze kterého čerpáme.

Personální rozšíření obecního úřadu
K naplňování a především k přípravě realizace jednotlivých in-
vestičních akcí obsažených v dlouhodobém strategickém plánu 
bylo potřeba neodkladně upravit strukturu obecního úřadu. 
Obecní úřad byl rozčleněn na jednotlivé odbory a oddělení. Ten-
to krok si samozřejmě vyžádal navýšení počtu úředníků, profesi-
onálů především pro oblast investic a správy majetku. 

Investiční činnost
Život obce je rozmanitý, mnohovrstevnatý a nejsou to jen viditelné in-
vestice do majetku. Přesto jsou tyto mnohdy nejvíce oslavovány.  
Pokusím se vyjmenovat alespoň některé z nejdůležitějších investic uply-
nulých let. 
Nejprve musím začít základní školou, rozšíření kapacity základní ško-
ly nás provází už mnoho let. 
Pokračoval bych vybudováním nových kanalizací 

• v Sídlišti I,
• Sídlišti II, 
• zhotovením všech sítí v ulici Tichá, 
• vodoměrnou šachtou na Ládevsi, 
• přípojkami skautské klubovny. 

Z komunikací se podařily rekonstrukce 
• dlouhé silnice z Ládví na Ládeves (Lesní a Lovecká), 
• ulice Lotosové, 
• ulice Hamerské, 
• ulice Na Květnici. 

Nové chodníky máme zhotoveny 
• ve Všedobrovicích, 
• na Těptíně u zastávky, 
• nově se budují na Ládví 
• a ve Struhařově. 

K tomu lze připočíst nové nasvětlené přechody 
• v Olešovicích, 
• v Kamenici u školy
• a ve Všedobrovicích u zastávky. 

Systematicky doplňujeme a obnovujeme veřejné osvětlení, v posled-
ních letech výhradně úspornými LED svítidly. 

V několika etapách proběhly úpravy komplexu budov obecního úřa-
du. Domnívám se, že je konečně vytvořeno důstojné prostředí pro vy-
řizování „úředních“ záležitostí občanů Kamenice, ale i občanů okolních 
obcí spadajících úředními výkony pod pověřený úřad Kamenice (pře-
devším stavební úřad, matrika také pro občany Kostelce u Křížků a Ra-
dějovic apod.).

Zrevitalizovali jsme parčík ve Štiříně včetně výsadby přilehlých stro-
mořadí a vysázeli alej na Těptíně. 
V oblasti Štiřínských studánek se začal realizovat projekt na  jejich 
záchranu. 
Máme zhotovené nové dětské hřiště ve Struhařově s „klubovnou“ 
a zázemím pro setkávání místních napříč generacemi. 

Do majetku jsme získali rybník ve Všedobrovicích, budovu bývalé 
masny v Kamenici nebo pozemky v údolní nivě pod školou mezi dvo-
rem a Hůrkou. 

Z oblasti krizového managementu máme 
• obnovené hlavní čerpadlo pro vodovod Kamenicko, 
• nainstalovaný nový výstražný informační systém (čidla a sirény)
• a zpracovaný digitální povodňový plán. 

Po povodních v minulých letech bylo obnoveno mnoho propustků 
včetně těch největších u Křísovského rybníka nebo ve Všedobrovicích. 
Byl sanován padající svah cestou na Ládeves. 

Obci se podařilo obnovit park osobních aut. 
Ke snížení prašnosti v obci se  využívá nové zametací auto, .
Z energetických projektů bylo zrealizováno zateplení budovy obecního 
úřadu, hasičárny v Těptíně a byla provedena výměna kotlů ve škole. 
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Projektování
Výčet všech investic nemůže být úplný, proto dodávám, že kromě reali-
zací staveb jsme se zaměřili také na projektování. 
Právě příprava investic je tou nejpracnější a nejzdlouhavější fází. 
S klidným svědomím mohu prohlásit, že do dalšího období budeme 
vstupovat se solidním zásobníkem projektů.
Abychom mohli správně plánovat, bylo potřeba udělat během let veli-
kou inventuru. 
Podařilo se nám zmapovat a pasportizovat 

• vodovod a kanalizaci, 
• dopravní značky, 
• povrchy silnic, 
• mobiliář, 
• odpadové hospodářství, 
• zeleň s ohledem na veliký počet alejí a stromořadí, 
• máme přehled nad veřejným osvětlením, cyklostezkami atd. 

Vytváříme jeden veliký systém provázaný s digitální mapou. Tento 
proces je však vzhledem k neustálým změnám nekonečný.

Kvalita života v obci
Kromě investičních projektů považuji za velmi důležitý hned první 
cíl našeho strategického plánu, a tím je „Kvalita života v obci“.  
Plnění tohoto cíle vidím především v podpoře komunitního života. 

Podařilo se nám uvést v život anebo podpořit deset hlavních obecních 
akcí, jakou jsou Masopust, Štiřínský kros, Kamenické obecní hry, čaro-
dějnice, podzimní slavnosti atd. 
Nově zkoušíme např. Ringhofferovy trhy. 
Do této kategorie spadají i změny v oblasti služeb obecního úřadu, v no-
vých prostorách podatelny můžete kromě jiného využít i platby kartou, 
obecní úřad nově vykonává matriční činnost apod. Je otevřeno denně.
V neposlední řadě je potřeba zmínit i podporované aktivity klubu seni-
orů a akcí „aktivní 55+“.

Obec zavedla pro občany dvě bezplatné poradny, jednu právní a dru-
hou ekonomickou. 
Podporujeme činnost základních škol a mateřských škol, nejen pří-
spěvkových organizací zřízených obcí, ale i nacházejících se na území 
obce a nemělo by se to měnit ani do budoucna. 
Kulturní centrum zaznamenalo změny jak personální, tak i ve své 
činnosti. Změnila se obecní knihovna včetně elektronického systému 
výpůjčky knih a nově se stává více místem setkávání všech věkových 
kategorii.
Obec dlouhodobě podporuje mnoho místních sportovních nebo zá-
jmových organizací v obci. 
Velmi si vážíme práce dobrovolných hasičů, kteří mnohokrát za rok 
prokazují svoji profesionalitu a vymykají se činností běžným spolkům.  
Proto mají naší mimořádnou podporu.
Podpora směřuje také ke skautům, sportovním oddílům a klubům, 
organizátorům sportovních, kulturních nebo společenských akcí 
pro kamenické obyvatele. 
Grantový program, který se nám podařilo uvést v život, přináší mož-
nost ucházet se o obecní příspěvek všem, kteří mohou obyvatelům obce 
něco zajímavého nabídnout.

Není jednoduché v několika větách shrnout obecní život za několik 
uplynulých let. Aktuální problémy a zájmy strhávají veškerou pozor-
nost, a tak ubírají prostor pro to, abychom se mohli trochu poohléd-
nout a vrátit v čase.  Dnes si uvědomuji, že to, co se nám ještě nedávno 
zdálo jako příliš ambiciózní sen, se podařilo naplnit. Skoro si vyčítáme, 
že jsme nechtěli ještě více.  Nicméně s pokorou také konstatuji, že jsou 
i případy, kdy postup k realizaci snu byl zdlouhavý, anebo se daná věc 
zatím vůbec nepodařila splnit. V takových chvílích lituji, že den má jen 
dvacet čtyři hodin a obecní rozpočet není alespoň dvojnásobný.

                  Pavel Čermák, starosta
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INFORMACE PRO OBČANY
Z důvodu výstavby chodníku na Ládví bude separační stanoviště u autobusové zastávky v ulici Benešovská 

od 20. 7. 2018 zrušeno až do odvolání. 

PODZIMNÍ SVOZ BIOODPADU
 3. 11. a 10. 11. 2018 od 9.00-14.00 hodin

Obec Kamenice připravila pro občany podzimní mobilní svoz bioodpadu z údržby zahrad. Kontejnery budou přistaveny 
ve dvou termínech na stanoviště uvedená v tabulce a pověřená osoba bude dohlížet na ukládání bioodpadu. 

Do kontejnerů je zakázáno ukládat jakékoli jiné odpady než biologicky rozložitelné vznikající při údržbě zahrad.

PODZIMNÍ SVOZ BIOODPADU  
3.11. a 10.11. 2018 od 9.00-14.00 hodin 

 

Obec Kamenice připravila pro občany podzimní mobilní svoz bioodpadu z údržby zahrad. Kontejnery 
budou přistaveny ve dvou termínech na stanoviště uvedená v tabulce a pověřená osoba bude dohlížet 
na ukládání bioodpadu. Do kontejnerů je zakázáno ukládat jakékoliv jiné odpady než biologicky 
rozložitelné vznikající při údržbě zahrad. 

 

3.11.2018 10.11.2018
Všedobrovice Všedobrovice - u hasičárny

Štiřín - Šípková
Štiřín - Šalvějová

Struhařov Safírová (nad dětským hřištěm)
Olešovice Okružní (u rybníčka)

Nová Hospoda Na Vyhlídce (u dětského hřiště)
Korunní (u separačního stanoviště)
K Čističce (odbočka k ČOV)

Habrová x Hadovitá (u trafostanice)
Hluboká (u separačního stanoviště)
Táhlá (u separačního stanoviště)
Jílovská (bus směr Jílové)
Lovecká (u bývalého obchodu)
Lýková ( u sepračního stanoviště)
Lesní/Lanýžová (u bývalé skládky)
Kuklík (v zatáčce)

Kamenice

Skuheř

Těptín

Ládví

Štiřín

   

Informace o termínech je uvedena také na www.obeckamenice.cz . 

V průběhu roku je možné k uložení bioodpadu využít služeb kompostárny Želivec (po levé straně při 
výjezdu na Mandavu) www.kompostarnazelivec.cz, a to za ceny velmi příznivé. Uložení bioodpadu pro 
domácnosti je zpoplatněno jednorázovým manipulačním poplatkem za osobní automobil. 

           Odbor správy majetku 

ROZPIS ODVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
sobota 6. 10. 2018 

Všedobrovice VRBOVÁ u separačního hnízda       8.00–8.20 hod.
Štiřín  ŠÍPKOVÁ  u separačního hnízda       8.25–8.45 hod.
Struhařov SAFÍROVÁ u dětského hřiště      8.50–9.10 hod.
Olešovice OKRUŽNÍ  u rybníčka       9.15–9.35 hod.
Nová Hospoda NA VYHLÍDCE u dětského hřiště    9.40–10.00 hod.
Kamenice Parkoviště ZA OÚ   10.05–10.25 hod.
Skuheř  HLUBOKÁ u rybníka   10.35–10.55 hod.
Těptín  TÁHLÁ u zvoničky                11.00–11.20 hod.
Ládví  LOVECKÁ u bývalé prodejny  11.30–11.50 hod.
Ládeves  u Vejmelků č. p. 251   11.30–11.50 hod.

Druhy nebezpečného odpadu, 
které se BUDOU odebírat:

Olověné akumulátory, lepidla, kyseliny, staré léky, suché 
články, monočlánky, olejové filtry, oleje, nádoby od ba-
rev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače.

Druhy odpadu, 
které se NEBUDOU odebírat:

Suť, pneumatiky, lepenky, železa (sporáky, bojlery), lina, 
koberce atd.

POZOR!!!
Televizory, lednice, vysavače, monitory, veškeré drobné elektrospotřebiče lze odevzdávat celoročně ve shromažďovacím dvoře 

firmy OBR, a proto nebudou odebírány při tomto odvozu nebezpečného odpadu!!!

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Neděle 7.10. 2018 od 8.00- 12.00 hod.
sběrný dvůr v Kamenici, firma OBR služby s.r.o.
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JAK SE VOLÍ V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH

Komunální volby probíha-
jí ve třetině volebních ob-
vodů souběžně s  prvním 
kolem voleb do Senátu.

Jak volit
Obecní volby jsou výji-
mečné v tom, že můžete 
volit jednotlivé kandidáty 

i napříč politickými stranami. K tomu slouží křížky, kterými 
můžete volit celé strany (velký křížek) nebo označit jednotlivé 
lidi (malý křížek) nebo křížky kombinovat. 
Volební lístek dostanete v komunálních volbách jediný, na němž 
budou všechny kandidující strany v pořadí podle vylosovaných 
čísel a všichni jejich kandidáti v pořadí navrženém stranami. 
Lístky dostanete domů nejpozději tři dny před konáním voleb. 
Pokud se tak nestane, nebo volič lístek ztratí, nic se neděje, ná-
hradní lístky jsou k dispozici také ve volební místnosti a na po-
žádání vydány.

Volič má tři možnosti, jak může svůj volební lístek upravit: 

1. Velký křížek
Volič může volit pouze jednu z kandidujících stran (koalic, sdru-
žení nezávislých kandidátů). V takovém případě volič křížkem 
označí velký čtvereček v záhlaví sloupce vybrané volební strany. 
Tímto způsobem dává hlas všem kandidátům vybrané strany.
Kdyby ale zakřížkoval dvě nebo více stran, bude jeho hlasova-
cí lístek opět zcela neplatný.

2. Malé křížky
Volič může dávat pouze tzv. malé křížky a volit jen jednot-
livé kandidáty. Jim hlas dá, pokud křížkem označí čtvereček 
u jména každého vybraného kandidáta.
Volič má tolik hlasů, kolik se v dané obci volí zastupitelů, může 
tedy zakřížkovat právě tolik kandidátů. Když zakřížkuje méně 
kandidátů, jeho hlas bude stejně platný, ale síla hlasu bude slabší, 
protože část voličova hlasu se nevyužije. 
Když naopak zakřížkuje více kandidátů, než kolik se volí za-
stupitelů, bude celý hlasovací lístek neplatný.

3. Kombinace křížků
Nejsložitějším způsobem, jak vyjádřit svou voličskou vůli, je va-
rianta, kdy volič zkombinuje velký křížek a malé křížky.  V ta-
kovém případě označí velkým křížkem některou z kandidujících 
stran a vedle toho přidělí malé křížky jednotlivým kandidátům. 
Malé křížky ale v této situaci může dávat pouze jednotlivým 
kandidátům z jiných stran, než kterou označil velkým kříž-
kem.
Kombinace velkého křížku s malými totiž v praxi funguje tak, 
že hlas se připočítá všem kandidátům s malým křížkem a dále 
tolika kandidátům označené volební strany, kolik činí rozdíl 
počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených 
jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti 
označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.

Obálka a hlasovací lístek
Volič podle zákona upraví svůj volební lístek a vloží ho do 
úřední obálky v prostoru za plentou. Samozřejmě ničemu ne-
vadí, pokud má volič už lístek vyplněný z domova, protože za 

„plentou“ ho nikdo nekontroluje, ale i v takovém případě musí 
do vymezeného prostoru aspoň na chvilku zavítat.
Navíc platí, že do tohoto prostoru musí volič podle zákona vstou-
pit jen sám a nesmí tam za ním přijít ani člen okrskové volební 
komise. Jedinou výjimku mají lidé, kteří nejsou schopni volební 
lístek upravit kvůli tělesné vadě nebo protože nejsou schopni číst 
a psát. Ti si mohou vzít za plentu jiného voliče, který za ně podle 
jejich pokynů lístek vyplní a vloží do úřední obálky. Takovým 
pomocníkem ale nesmí být člen okrskové volební komise.

Upravený volební lístek v úřední obálce následně volič vhodí 
před volební komisí do volební urny.

Přenosná urna
Voliči, kteří nejsou schopni do volební 
místnosti přijít, mohou obecní úřad nebo 
v den voleb přímo okrskovou volební komisi 
ze  závažných zdravotních důvodů požádat, 
aby za ním přišli 2 členové komise s přenos-
nou volební urnou.
Tuto možnost ale mohou využít jen ti, kteří 
se nacházejí na území okrsku, kde volí. 

Voličský průkaz
V případě komunálních voleb nelze voličský 
průkaz použít.

Zdroj: https://www.reflex.cz/komunalni-volby-2018-info-wiki

Do Senátu se volí v 1. kole se žlutou obálkou

Při senátních volbách vloží volič za plentou do žluté obálky je-
den hlasovací lístek kandidáta, pro kterého hlasuje. 
Lístek se nijak neupravuje.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, 
který nemůže sám upravit hlasovací lístek, může být za plentou 
i jiný volič, ne však člen volební komise, a lístek za něho upravit 
a vložit do obálky, popřípadě i obálku vložit do volební schránky.

Volič hlasuje tak, že obálku s hlasovacím lístkem vloží před vo-
lební komisí do volební urny.

Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/volby-2018-komunalni-volby-senat-podzim-2018-ff2-/domaci.aspx?c=

V říjnu, hned první víkend, si půjdeme zvolit nové zastupitele a v naší obci také našeho zástupce do Senátu ČR. 
Komunální volby mají určitá specifika, pojďme se tedy podívat, jak na to.

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018 . . . 
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Sdružení nezávislých kandidátů s podporou

Pro občany
Volba č. 1 do zastupitelstva Kamenice 2018

Stanislav Kalaš

11 let žiji v Těptíně a se svým týmem 

chci především řešit bezpečnost dětí, 

kvalitu silnic a absenci chodníků, 

nedostatečnost kanalizace a vodovod-

ní sítě, větší podporu dobrovolným 

hasičům, zlepšit přístup úřadu k lidem.

Michaela Slámová 

Žiji na Ládví 8 let

a každý den řeším, kde si naše děti 

budou bezpečně hrát a sportovat. 

Chybí nám kvalitní dětské hřiště 

a sportoviště. 

Chci být při jeho realizaci! 

Josef Dvořák

Jsem rodilý Těptíňák. 

Znám většinu obyvatel a vím, 

co je trápí. Vyřeším to. 

Začnu bezpečnou cestou dětí 

do školy a zajištěním nového vozu 

dobrovolným hasičům obce.  

. 
! 

Ing. Jan Procházka

26 let žiji v Kamenici a Skuhři. 

Trápí mě bezpečnost dětí, 

nás občanů a našeho majetku, 

když chybí obecní policie. 

To chci změnit!

Ing. Jana Kohlová

10 let žiji ve Všedobrovicích,

kde máme problém s kanalizací.

Chci řešit výstavbu kanalizace 

a ČOV.

Jaroslav Krákora

Celý život žiji na Ládví,

Trápí nás prašné komunikace, 

které jsou v havarijním stavu.

Chci je zlepšit!

K  dosažení všech našich cílů nám pomohou i další členové týmu, 
které znáte jako své sousedy, kamarády, lidi, které zde potkáváte.

Ing. Dan Ševčík – Kamenice
Tomáš Bräuer – Všedobrovice 

Bc. Martina Gašparová – Těptín 
Milan Hájek – Kamenice

Hana Buková – Ládví 

Ing. Tomáš Syrůček – Nová Hospoda
Ing. Martin Otáhal, Ph.D. – Kamenice
David Bauer – Ládví 
Jiří Přibyl – Kamenice 

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018 . . . 
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Většina z našich kandidátů zanechala v obecním životě viditelnou stopu, a tak jim můžete
vystavit vysvědčení. Náš tým však doplňují lidé, kteří si vaši pozornost určitě zaslouží.

č.2

pro volby do zastupitelstva obce KAMENICE konané ve dnech 5. - 6. 10. 2018
Kandidátní listina

1 Ing. Pavel Čermák
53 let, projektový manažer
Kamenice

4 MUDr. Lukáš Lörinc
34 let, lékař
Kamenice

7 Eva Kršňáková
53 let, specialista marketingu
Kamenice

10 Jiří Topinka
52 let, podnikatel v polygrafii
Těptín

13 Ing. Václav Havlík
40 let, programátor
Těptín

2 Ing. Petr Valášek
52 let, ekonom
Struhařov

5 Mgr. Vladimír Hladík
35 let, umělecký kovář
Ládví

8 PharmDr. Štěpán Růžička
25 let, lékárník
Kamenice

11 Filip Grohmann
38 let, technik
Skuheř

14 Pavel Matoušek
44 let, podnikatel - investor
Těptín

3 Ing. Tomáš Mojžíšek
39 let, geodet
Struhařov

6 Alena Mairichová
55 let, trenérka
Kamenice

9 Jan Prošek
39 let, technik
Těptín

12 David Meissner
27 let, geodet
Kamenice

15 Bc. Denisa Kutscherová
24 let, studentka
Nová Hospoda

Dvojka znamená, že už se podruhé ucházíme
o vaši přízeň a důvěru.

Kromě tiskovin, které se vám postupně dostávají do rukou nás naleznete na
www.KAM21.cz nebo facebooku KAM21
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MÁTE RÁDI SVOJI PRÁCI?

Děti vidí svět úplně jinak než dospělí lidé. Věří na skřítky, víly, 
kouzla. Myslí pozitivně, radují se z maličkostí. A když jim s veš-
kerým svým „malířským umem“ nakreslíte zvíře, o kterém tvr-
díte, že je to přece kočka, věří tomu a ještě vás pochválí, jak se 
povedla. Navíc přijdou další, že ji chtějí od Vás také nakreslit.
K nezaplacení je pocit, když Vám malá, culíkatá holčička zcela 
nezištně řekne: „Paní učitelko, já tě miluju!“ Nezbývá mi nic 
jiného, než se usmát, i kdyby předtím zrovna blesky lítaly. Ten 
její úsměv Vám prostě stojí za to. Děti si na nic nehrají, na roz-
díl od většiny dospělých. Přesto, že je to někdy pěkná divočina, 
mám ty lumpíky ráda. S nimi zapomínám na to, jaké že to mám 

v občance uvedené datum 
narození. A ruku na srdce - 
je totiž málo zaměstnání, kde 
se člověk může celkem dobře 
vyblbnout, aniž by blbě vy-
padal.
Když to shrnu kolem a ko-
lem, já vlastně nechodím 
do práce, já stále chodím 
do školky…

Vávrová Šárka, učitelka MŠ Kamenice

Prázdniny mě donutily k zamyšlení. Konec školního roku byl jako vždy vyčerpávající a v člověku vzbu-
zuje pochyby o sobě samém. Ale teď, po měsíci bez dětského smíchu, se mi již po těch raubířích stýská. 

Pro ty, kteří naši školu 
zatím neznají, ráda před-
stavím. 
Jsme soukromá základní 

škola a právě jsme zahájili už třetí školní 
rok naší existence. Dalo by se možná říct, 
že jsme „tak trochu jiná škola“. Rozdíl, kte-
rého si všimne každý návštěvník na první 
pohled, či spíše poslech, je, že v naší škole 
nezvoní. Hodiny tedy nekončí po uplynu-
tí nějaké doby, ale tehdy, kdy žáci spolu 
s  učitelem dokončí práci – někdy dříve, 
někdy později. V průběhu vyučování trá-
víme hodně času venku na školní zahradě, 
na  výletech a  dalších akcích. Na  začát-
ku školního roku organizujeme vždy 
pro všechny žáky týdenní školu v přírodě, 

která dětem pomůže vrátit se po prázdni-
nách zpět do školního kolektivu a prvňáč-
kům usnadní seznámení se s učiteli i svými 
novými spolužáky. 
Letošním místem konání školy v přírodě je 
outdoorové zážitkové centrum v Březové.  
Na prvním stupni fungujeme jako škola 
málotřídního typu ve dvou věkově smí-
šených třídách (1.-2. třída a 3.–5. třída). 
Třídy mají maximálně 16 dětí, proto je 
možné přistupovat k žákům individuálně, 
každé dítě pracuje svým tempem, žáci si 
navzájem pomáhají. 
Na druhém stupni pracují žáci ve studij-
ních skupinách, to znamená, že jsou roz-
děleni napříč jednotlivými ročníky podle 
úrovně znalostí v daném předmětu, pří-

padně zájmu o danou problematiku. Žáky 
hodnotíme písemnou formou a rozvíjíme 
v dětech touhu po poznání, kterou má při-
rozeně každé dítě v sobě. Klademe důraz 
na to, aby se žáci učili se zájmem, neboť jen 
tak si poznatky zapamatují natrvalo. 
V naší škole mají věci svůj řád, který spo-
lečně dodržujeme. Každá třída si stanovuje 
svoje pravidla, na jejichž tvorbě se podílejí 
sami žáci, proto je pro ně mnohem snazší 
a přirozenější se jimi řídit. Při vyučování 
si často společně klademe otázky a hledání 
odpovědí na ně vnímáme jako dobrodruž-
ství. V některých předmětech využíváme 
učebnice nebo cvičebnice, někdy sáhne-
me spíš po  encyklopedii nebo hledáme  
na internetu. Učíme se prostřednictvím 

her, pokusů, hodně  
o věcech diskutuje-
me. Tělocvik trávíme 
venku v přírodě, ale 
využíváme také novou tě-
locvičnu v základní škole  
v Kamenici. 
Máme mnoho plánů 
a vizí. S jejich převedením 
do  praktické reality nám 
od  letošního školního 
roku bude pomáhat také 
Institut pro inovativní 
vzdělávání.
Ty z vás, kteří by se chtěli 
přijít podívat do  školy 
v Těptíně, srdečně zvu. 
Den otevřených dveří 
máme každý den.
Přijďte se sami podívat, 
čemu my říkáme 
TAKOVÁ NORMÁLNÍ 
ŠKOLA. 

Lucie Moučková,  
www.skolateptin.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KAMENICI. . . 

       JAKÁ JE ZÁKLADNÍ ŠKOLA TĚPTÍN?



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

Datum odevzdání přihlášky - do 15. 9. 2018, 
Termín konání vítání je dohodnut na  3. 11. 2018 (sobota)- Zámek Štiřín

  VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

KONTAKT: 

Kulturní centrum Kamenice
Ringhofferovo nám. 434
251 68 Kamenice

Telefon:
323 672 643 
Mobil: 
731 045 466

Email:
kckamenice@kamenice.cz

Web:
www.kckamenice.cz 

OTEVÍRACÍ DOBA: 

Pondělí – čtvrtek:      8.00–12.00    13.00–16.00

ZÁŘÍ 2018
9. září od 13.00 hod. - KD Kamenice
Veletrh sportovních a zájmových příležitostí
Vstupné ZDARMA

18. září od 19.30 hod. - KD Kamenice
Divadelní představení: Jo, není to jednoduché
Vstupné 150 Kč 

22. září - KD Kamenice 
Podzimní slavnosti
Ve stylu první republiky a oslav 100 let české státnosti
Vstupné zdarma

22. září od 9.30 hod. Pořádá Spolek Kamenicko
Geologická vycházka s geologem RNDr. Janem Váňou, 
zakončená ve štole Halíře. 
Bližší info na www.kamenicko.cz
Cena: 50 Kč + 40 Kč zvýhodněné vstupné do štoly

25. září od 19.30 hod. - KD Kamenice
Promítej i Ty: Život začíná po stovce
Dokument festivalu Jeden svět
Vstup zdarma

28. září od 10.00 hod. Pořádá Fotbalový oddíl SK Kamenice
Pivní pochod 
Start hřiště SK Kamenice

  KOMUNÁLNÍ VOLBY    
Hlasování o složení obecních zastupitelstev se uskuteční 
ve dnech 5. a 6. října 2018. 

  ZRUŠENÍ SEPARAČNÍHO STANOVIŠTĚ   
Pro výstavbu chodníku na Ládví bude separační stanoviště v uli-
ci Benešovská od 20. 7. 2018 zrušeno až do odvolání.

     „do ruky“

  PODZIMNÍ SVOZ ODPADŮ  
BIO, NEBEZPEČNÝ a VELKOOBJEMOVÝ odpad - rozpisy jejich 
svozů najdete na straně 8 tohoto zpravodaje.
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 INZERCE . . .

NOVINKY V KNIHOVNĚ
Vlastimil Vondruška Dračí náhrdelník
Vlastimil Vondruška Vzpoura goliardů
Paula Hawkins  Do vody
Liz Fentonová  Tvůj báječný život
R. S. Meyersová  Pohodlné lži

Leylan Attar  Papírová labuť
Sophie Bérard  Z nebe do ráje
Danny Wallace  Hamish a světokazi
P. Hudský, K.A. Hudská Telátko popleta
Jeff  Kinney  Deník malého Poseroutky

Robert Williams  Luke a Jon
Iveta Peroutková  Juditin pokoj
Mary Kellyová  Zasněžená červenka
J. Boehme, J. Ginsbach Tafík a cesta na konec světa
J. Boehme, J. Ginsbach Tafík Štětečkova vzduchoplavba

ŘÍJEN 2018
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

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.
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SPOLEK KAMENICKO SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA  

GEOLOGICKOU VYCHÁZKU

s pracovníkem Regionálního muzea v Jílovém, geologem RNDr. Janem Váňou. Vybrali jsme 

zajímavou trasu o délce přibližně 7 km, kde se seznámíme s místními geologickými poměry 

i některými zvláštnostmi, které jinde nenajdeme. Vycházku zakončíme ve štole Halíře, kde si 

prohlédneme křemenné žíly s obsahem zlata nebo moderní i středověký způsob ražení chodeb.

KDY?      V sobotu 22. září 2018

V KOLIK A KDE ZAČNEME?  V 9:30 na autobusové zastávce v Těptíně

V KOLIK A KDE SKONČÍME?  Zhruba ve 13:30 po prohlídce štoly Halíře

JAK SE VRÁTÍME?    Pěšky nebo MHD z Jílového přes Jesenici do Kamenice

CO S SEBOU?    Dobrou náladu, chuť poznávat, turistickou obuv,   

                případně hole na Nordic Walking, svačinu…

CENA      50 Kč + zvýhodněné vstupné do štoly 40Kč

                                        
Aktuální informace na www.kamenicko.cz. 

Realizováno za podpory obce Kamenice a Regionálního muzea v Jílovém u Prahy.

KULTURNÍ AKCE



16

ZAČÍNÁME NOVOU SEZÓNU
PLNOU KONCERTŮ, DIVADEL A PŘEKVAPENÍ

Tak jako se v září vrací školáci do škol-
ních lavic, celé prázdniny se připravuje-
me a čekáme, že se do kulturního domu 
vrátíte vy, naši věrní návštěvníci a příz-
nivci. Zároveň bychom s příchodem nové 
sezóny chtěli oslovit ty, kteří v naší nabíd-
ce svůj oblíbený pořad doposud nenašli 
nebo by rádi vyzkoušeli něco nového. 

V symbolický den s datem 9. 9. otevíráme sezonu s tradičním 
a  oblíbeným Veletrhem sportovních a zájmových příležitostí, 
kde budete mít možnost se seznámit s nabídkou místních krouž-
ků a způsobů, jak trávit svůj volný čas. 
Další tradiční akce, podzimní slavnosti, se tentokrát ponese 
v  duchu prvorepublikových oslav konce  války a zúčastnit se 
můžete v neděli 22. září.  

Skupinu Olympic bychom mohli také označit za „tradici“ české 
hudební scény. V Kamenici vystoupil Olympic v minulosti již 
vícekrát a jejich koncerty se pokaždé těšily obrovskému zájmu 
diváků. Pokud chcete zažít atmosféru pravého českého rockové-
ho nářezu a zazpívat si důvěrně známé písničky, nabízíme vám 
tentokrát dvě varianty vstupenek. Můžete si samozřejmě pořídit 
vstupenky na sezení, pokud však máte chuť se trochu rozhýbat 
a zatancovat, nabízíme vstupenky na stání. V kalendáři si rezer-
vujte datum 13. listopadu. 

Další ikonou české hudební scény je mladá zpěvačka Aneta Lan-
gerová, která vystoupí na svém koncertu za doprovodu smyčco-
vého tria. Příležitost vidět a slyšet tuto nesmírně talentovanou 
a charismatickou osobnost máte 26. listopadu, vstupenky jsou 
stále k dispozici. 

Pro fanoušky divadla jsme tentokrát připravili kolekci skutečných 
lahůdek. Začínáme francouzskou komedií „Jo, není to jednodu-
ché“, kterou můžete shlédnout 18. září. Nejočekávanější diva-
delní událostí je představení divadla Kalich „Titanic“, ve kterém 
se představí dvojice herců Vladyka a Blažek v několika různých 
rolích a budou pokračovat v masírování vašich bránic. A  jako 
předvánoční dárek pro vás připravujeme představení „Hledám 
milence. Zn.: spěchá!“, které patří k oblíbeným a vyhledávaným 
komediím. Samozřejmostí zůstávají improvizační bitvy mezi 

místními ochotníky, 
25.  října a 6. prosince 
a každoroční festival 
Ochotnické divadlení, 
který budeme mít tu čest 
vidět 9. a 10. listopadu 
a 16. a 17. listopadu. 

Mysleli jsme také na děti 
a chystáme pro ně několik pohádek. 
Na první z nich „Pojďte pane budeme si hrát“ se můžou těšit 
2. října. Pohádkovou klasiku „Čert a Káča“ uvedeme 19. listopa-
du. V prosinci se děti mohou těšit na Pekelnou pohádku (3. pro-
since) a Vánoční příběh (12. prosince). 

Příznivce filmových dokumentů opět oslovíme s dokumenty 
z Jednoho světa a každé druhé úterý v měsíci nabízíme možnost 
stát se součástí projektu Promítej i ty. Otevíráme filmem „Život 
začíná po stovce“ (25. září), pokračujeme filmem „Krev v mobi-
lech“ (30. října), „Punkový syndrom“ (27. listopadu) a rok 2018 
uzavíráme filmem „H2Omx“ (18. prosince). 

A co jsme pro vás nachystali za překvapení? 
Prvním z nich je historicky první vystoupení symfonického or-
chestru v Kamenici. 16. října budeme mít příležitost poslechnout 
si nejslavnější filmové melodie se Symfonickým orchestrem Da-
libora Havlíčka.  

S připravovaným filmem Smrt jako brána za námi přijede 23. říj-
na diskutovat režisér Viliam Poltikovič. 
A pro velký úspěch za námi opět zavítá cestovatel Jiří Mára, který 
se svým nemocným synem procestoval celý svět. Tentokrát se 
4. prosince podíváme do Austrálie a Oceánie. 

Vstupenky lze zakoupit v kanceláři na Ringhofferově nám. 434, 
rezervovat telefonicky 323 672 643 nebo 731 045 466 nebo e mai-
lem kckamenice@kamenice.cz nebo přes webticket.cz. 
Více informací na našich stránkách www.kckamenice.cz a našem 
facebookovém profilu. 

Budeme se na vás těšit. 
Za kulturní centrum Kateřina Čadrová

KC KAMENICE . . . 
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Jízdné za čtvrtinu pro děti, stu-
denty a seniory v PID. 
Od 1. září 2018 dojde k zavedení celostátních 
slev na jízdném pro děti, studenty a  seniory 
v příměstské dopravě. 
Pro děti a juniory od 6 do 18 let, pro studenty 
od 18 do 26 let a pro seniory od 65 do 70 let 
bude nově poskytována ve vlacích i příměst-
ských autobusech PID 75% sleva z plno-
cenného jízdného. Sleva bude poskytována 
na  jednotlivém i předplatném jízdném, a to 
ve vnějších (mimopražských) pásmech a také 
v dojezdových pražských pásmech 0 a B.

Prokázání nároku na slevu
K prokázání nároku na tuto celostátní slevu 
bude postačovat prokázat věk (například 
průkazkou PID, žákovským průkazem, ob-
čanským průkazem nebo cestovním pasem), 
ke slevě pro studenty od 18 do 26 let bude nut-
né se prokázat ještě potvrzením o studiu (např. 
platným žákovským průkazem nebo kartou 
ISIC). Tyto slevy nově nahrazují žákovské 
jízdné v příměstské dopravě. 
Pro cestování po Praze se posouvá věková 
hranice mezi kategoriemi Junior a Student 
z 19  na  18 let, což fakticky znamená nově 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT . . . 

NOVINKY V NÁKUPU JÍZDNÉHO 
A NOVÉ CELOSTÁTNÍ SLEVY OD ZÁŘÍ 2018

Novinky v nákupu jízdného
V průběhu srpna 2018 dojde ke změně 
způsobu odbavování cestujících v systé-
mu Pražské integrované dopravy. 
Hlavní novinkou je možnost koupit si 
předplatní kupóny PID k In Kartě Čes-
kých drah nebo k bezkontaktní platební 
kartě. 
Po nákupu jízdného přes internet 
na eshopu Lítačky nebo Dopravního pod-
niku hl. m. Prahy už nebude nutné chodit 
k validátoru. 
Zároveň se výrazně rozšíří možnosti 
pořízení jízdenek pro jednotlivou jízdu 
prostřednictvím nové mobilní aplikace 
PID Lítačka. 

PID LÍTAČKA
Díky nové mobilní aplikaci „PID Lítačka“ 
bude možné nakoupit jízdenky PID pro jed-
notlivou jízdu jednoduše přes mobilní telefon, 
a to nejen pro cestování po Praze, ale i v mi-
mopražských tarifních pásmech PID, tedy 
i ve vlacích a příměstských autobusech. 
K dispozici bude celý sortiment plnocenných 
i zlevněných jízdenek dle pásmové i časové 
platnosti (od základní dvoupásmové jízdenky 
za 12 Kč až po jedenáctipásmovou jízdenku 
za 84 Kč). 
Koupit bude možné i jedno- nebo třídenní 
jízdenky pro Prahu nebo všepásmové jedno-
denní jízdenky PID za 240 Kč.
Elektronické kupóny PID bude nově možné si 
koupit kromě Lítačky také k In Kartě Českých 
drah nebo k bezkontaktní platební kartě Visa 
nebo Mastercard, a to nově bez nutnosti použití 
validátoru, na e-shopu Lítačky: 
www.pidlitacka.cz. 
Zároveň bude ukončena možnost nahrávání 
kupónů na Opencard (cca od října 2018), při-
čemž již zakoupené kupony na Opencard budou 
platit až do konce své platnosti.

nutnost doložit potvrzení o studiu i pro osm-
náctileté, pokud chtějí cestovat za zlevněné 
předplatní jízdné.

Zahájení prodeje 
DP hl. m. Prahy, a. s. a České dráhy, a. s. prodej 
zvýhodněných kuponů pro vnější pásma s ce-
nou platnou od 1. 9. 2018 takto:
• elektronické kupony (e-shop, Lítačka/

Opencard) cca od 27. 8. 2018
• kupony klouzavé papírové z jízdenkové-

ho programu (DPP) a z UNIPOK (ČD) 
od 1. 9. 2018.

Při cestách mezi Prahou a Středočeským kra-
jem je nutné si vždy spočítat, co je pro Vás vý-
hodnější a jaká kombinace nebo typ jízdného 
se Vám pro konkrétní cestování vyplatí.

Kontakt PID
Kontaktní telefonní linka:
234 704 560 (denně od 8.00 do 18.00). 
Kontaktní formulář PID :
na www.pid.cz/podnety. 
Doporučujeme sledovat:
Facebook PID na adrese www.facebook.com/
prazskaintegrovanadoprava.

Ceny zlevněných jízdenek pro jednotlivou jízdu pro příměstské cestování (75% sleva)

Tyto jízdenky nelze použít v pásmu P (MHD Praha) ani pro vnitroměstské cesty po Praze!

Ceny zlevněných předplatných jízdenek pro příměstské cestování (75% sleva)

Nové síťové jednodenní jízdenky
Od 1. září 2018 dojde také ke změně cen a struktury jednodenních (24hodinových) 
jízdenek pro příměstské cestování:

Zdroj: zpracováno z INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PID č. 15/18
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DŮLEŽITÉ OSMIČKY V NAŠICH DĚJINÁCH
658 
Smrt Sáma, vůdce kmenového svazu Slovanů, existujícího 
v 7. století a označovaného jako „Sámova říše“. Je jedním z prv-
ních známých vládců na území České kotliny. Je však také mož-
né, že zemřel o rok později. 
1108 
Přemyslovci nechali 27. října svými ozbrojenci vyvraždit konku-
renční rod Vršovců.
1158 
Český kníže Vladislav II. získal od Římského císaře Fridricha 
Barbarossy královský titul.
1278 
Bitva na Moravském poli byla svedena 26. srpna 1278 na pra-
vém břehu řeky Moravy Suché Krutya Jedenspeigen, 30 km jižně 
od Břeclavi. Přemysl Otakar II, řečený král železný a zlatý, zde 
padl. Tím skončilo období rozvoje. 
1348 
Král Karel IV. nechal založit Nové Město pražské, pražskou Kar-
lovu univerzitu, Karlštejn. 
K Českému státu byla připojena Dolní Lužice. 
1378 
Umírá král Karel IV., k moci se dostává jeho syn Václav IV.
1438  
29. června byl Albrecht Rakouský korunován českým králem.
1448  
3. září obsadili Prahu oddíly Jiřího z Poděbrad. Ten tak získal vý-
znamné postavení a začal užívat titul správce Království českého.
1458  
Zemský správce Jiří z Poděbrad byl zvolen 2. března českým krá-
lem a 7. května korunován.
1468  
V Plzni byla vytištěna Kronika Trojánská, 1. česká tištěná kniha.
1478  
Vladislav Jagellonský a Matyáš Korvín uzavírají 7. prosince v 
Olomouci smlouvu, podle níž směli oba používat titul českého 
krále. Vladislav Jagellonský v Čechách, Matyáš Korvín na Mora-
vě, Slezsku a Lužicích.
1608  
Do země vstoupilo vojsko rakousko-uherské konfederace ve-
dené arcivévodou Matiášem (bratrem Rudolfa II) a moravský 
zemský sněm ho přijal za pána země. 
25. června císaž Rudolf II. postoupil Matyášovi Moravu, Uhry 
a rakouské země a sám si ponechal Čechy a císařskou korunu. 
Morava se tak stala nezávislou na Čechách.
1618  
• 2. Pražská defenestrace 23. května byla demonstrativním ak-

tem odporu českých stavů vedených Jindřichem Matyášem 
Thurnem proti porušování Rudolfova majestátu. Tím bylo 
zahájeno české stavovské povstání, i třicetiletá válka. Z oken 
Pražského hradu byli vyhozeni do hradního příkopu královští 
místodržící Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka, Jaroslav 
Bořita z Martinic a písař Filip Fabricius. Událost se obešla bez 
obětí na životech.

• Začátek třicetileté války.
1648  
• Vpád švédských vojsk do Prahy. Došlo k velkému plenění, ob-

sazena byla Malá Strana a Hradčany. 
• 24. 10 byl ve Vestfálsku podepsán mír. Tím skončila třicetiletá 

válka. 
1818  
V Praze bylo založeno 15. dubna slavnostním provoláním zem-
ské šlechty Vlastenecké muzeum v Čechách s pozdějším názvem 
Národní muzeum.

1848  
• Revoluční rok. Byla chválena petice císaři, kde bylo požado-

váno zrovnoprávnění češtiny a němčiny, zrušení poddanství, 
vytvoření státoprávního celku zemí koruny České, svobodu 
tisku, náboženství a shromažďování.

• Zrušení roboty.
• Slovanský sjezd.
• Windischgrätzova vojska potlačila shromáždění studentů.
• Rakouský císař Ferdinand se vzdal trůnu ve prospěch svého 

synovce Františka Josefa I. 
1868  
• Baron Fr. Ringhoffer dal postavit novou budovu školy.
• 12. září byla založena pošta v Kamenici.
• V květnu Tábor lidu na úpatí hory Řípu zahajoval  tzv. táboro-

vé hnutí za české státoprávní požadavky.
• 16. května byl slavnostně položen kámen Národního divadla.

20. století
1918  
• Rozpad Rakousko-uherské monarchie.
• Vznik Československé republiky. 
• Prezidentem byl zvolen T. G. Masaryk.
• Konec 1. světové války.

1938  
29. září - Mnichovská dohoda (neboli Mnichovská zrada či Mni-
chovský diktát) mezi Německem, Itálií, Francií a Velkou Británií 
o postoupení pohraničních území Československa Německu.
1948
• 25. února – Přijetím demise nekomunistických ministrů pre-

zidentem byl dovršen komunistický převrat v Československu, 
tzv. Vítězný únor. 

• 10. března – podezřelá smrt ministra Jana Masaryka.
• 9. května – přijata nová Ústava 9. května (prezident Beneš ji 

odmítl podepsat).
• 14. června – Klement Gottwald se stává prezidentem Česko-

slovenska.
1968
• Začalo pražské jaro 1968. 
• 30. března – prezidentem ČSSR byl zvolen Ludvík Svoboda.
• 21. srpna – vojenský zásah armád pěti států Varšavské smlouvy 

(SSSR, Bulharska, Maďarska, NDR a Polska) v Československu 
v noci z 20. na 21. 8. 1968, který zastavil reformní proces praž-
ského jara.

1978
První Čech ve vesmíru: 2.-10. března byl na palubě sovětské kos-
mické lodi Sojuz Vladimír Remek. Tím se naše země stala třetí 
zemí na světě, za USA a SSSR, která vyslala občana do vesmíru.
1998
V únoru naši hokejisté zvítězili na olympijském turnaji století 
v japonském Naganu.
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Když se pozorně podíváme na baronský 
erb rodu Ringhofferů, v dolní části kos-
mo děleného štítu se nachází poštovská 
trubka. 
Zatímco kotlářské kladívko v horní 
části erbu si snadno spojíme s původ-
ním řemeslem rodiny před tím, než 
se František II. Ringhoffer stal jedním 
z  nejvýznamnějších průmyslníků české 
části rakouského mocnářství a starostou 
města Smíchova (v letech 1861 až 1865), 
tak nad  letitým symbolem pošty budou 
někteří tápat.
Jenže právě tento symbol je bezprostředně 
spojen s osobou Františka II. Ringhoffera 
a Kamenicí. Letos 12. září uplyne 150 let 
od doby, kdy byly výnosem c. a k. ředi-
telstvím pošt v Praze uděleny kompetence 
k  zřízení poštovního úřadu v  Kamenici. 
Tomuto aktu předcházelo už v dubnu 
roku 1868 udělení úřadu poštmistrovství. 
Malá osada Kamenice (v té době součást 
obce Těptín), v níž se postupně rozvíjela 
tovární výroba přebudováním bývalých 
mlýnů na hamry, tak získala pravidelné 
poštovní a novinové spojení se světem. 
Přesně o to totiž Františku II. šlo, jeli-
kož nedávno nabyté panství Kamenice 
(vyměněné s pražským arcibiskupstvím 
v roce 1860) a starý arcibiskupský zámek 
v Kamenici bylo nutné napojit k dalším 
rodinným průmyslovým aktivitám. Ja-
kékoliv podnikání potřebuje informace 
a především jejich rychlé doručení.
Nejprve byl poštovní úřad umístěn do ro-
dinného domu Ringhofferových (tzv. Fa-
milienhausu, pro nějž se vžilo označení 
podle čísla popisného jako desítka), kde 
působil několik desetiletí. Již roku 1877 
byl do Kamenice zaveden také telegraf. 
Ještě před koncem 19. století se pošta 
přestěhovala do olešovického hostince 
Hvězda na křižovatce hlavní císařské si-
lice z Prahy do Vídně a cesty z Olešovic 
přes Štiřín a Velké Popovice do Stránčic, 
odkud se dvakrát denně vozila pošta 
postilionem od vlaku.
Po první světové válce byl úřad přestěho-
ván na Novou Hospodu do staré budovy 
hostince (později dům rodiny pana Do-
stála), kde byl umístěn v prvním patře 
společně s telegrafem a bytem pro  pošt-
mistra. V roce 1931 se pošta opět přestě-
hovala do budovy bývalého statku, kde 
sídlí až do dnešních dnů. Ostatně stopy 
toho, že zde byl dříve hospodářský dvůr, 
nalezneme velmi záhy po vstupu na po-
zemek. Po pravé straně je zřejmý sloup 

vstupní brány a na konci kamenné zdi se 
nachází zachované žulové ostění studny. 
Budova službám pošty slouží až do dneš-
ních dnů a v průběhu své existence prošla 
několikrát přestavbou. Ty  velké a  pod-
statné můžeme shrnout velmi stručně. 
V  polovině osmdesátých let přestavba 
určila rozložení služeb, do vstupní chod-
by byla umístěna novinová služba, tele-
fonní aparát v kabince, ve velké místnosti 
byly poštovní a balíkové služby. V druhé 
polovině devadesátých let došlo k další 
proměně. Kabinku nahradil telefonní au-
tomat na mince a telefonní karty a chod-
ba byla opatřena poštovními boxy. Velká 
místnost se proměnila hlavně na začátku 
nového tisíciletí. Tehdy byla místnost 
do pravého úhlu opatřena až  do  stropu 
velkými přepážkami. Poslední přestavba 
proběhla relativně nedávno. Na sklon-
ku roku 2015 byla opět místnost služeb 
přestavěna do současné podoby. Počet 
přepážek byl zmenšen na stávající počet 
tří, vstupní chodba se také změnila spo-
lečně s umístěním poštovních přihrádek. 
Po dobu rekonstrukce se do pošty vcháze-
lo zadním služebním vstupem.
Zajímavé je sledovat proměny názvu poš-
ty, neboť to v mnohém odráží také dějiny 
obce, potažmo i celé naší země. Po svém 
založení roku 1868 pošta nesla německý 
název Kamenitz bei Eule - Kamenice 

u Jílového, který roku 1902 nahradil ná-
zev Kamenice u Stránčic (Kamenitz bei 
Stranschitz). Stránčice označovaly pře-
pravní uzel, v němž se překládala pošta 
z železnice na postilion, který následně 
zamířil do Kamenice. Po vzniku svobod-
ného Československa v  roce 1918 pošta 
již nesla jen český název, pouze v době 
okupace v letech 1939 až 1945 byl název 
pošty v poštovním razítku německo-čes-
ký. V roce 1956 byl název změněn na poš-
tu Štiřín. Důvodů k této změně bylo hned 
několik. Jednak se poštovní úřad nachá-
zel na území obce Štiřín, jednak název 
Štiřín byl jedinečný a tím se zamezovalo 
záměně (neboť obcí s názvem Kameni-
ce po  celém Československu bylo velké 
množství). Pro neznalé místních poměrů 
tak vznikala kuriózní situace. V roce 1960 
sloučením obcí Štiřín a  Těptín vznikla 
obec Kamenice, která měla poštu s ná-
zvem Štiřín umístěnou na Nové Hospo-
dě. K názvu pošty podle obce Kamenice 
došlo roku 2002.
Je tomu deset let, co Jan Pišna a Vlasta 
Hartvichová uspořádali pod hlavičkou 
Obnoveného ochotnického spolku Tyl 
výstavu připomínající historii místní poš-
ty. Pavel Růžička vytvořil razítko, kterým 
se po dobu výstavy a výročí razítkovalo. 

Jan Pišna, kronikář

OSLAVA 150 LET POŠTY V KAMENICI
Přinášíme vám pohled do historie naší kamenické pošty, která slaví 150 výročí od svého založení.
Děkujeme Mgr. Janu Pišnovi, který si i přes své velké vytížení našel čas a zaslal k nám do redakce tento 
poutavý příspěvek. 
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„Dějiny ke mně budou laskavé, protože je hodlám napsat sám.“ 
W. Churchill

Opět zdravíme všechny aktivní občany 55+!
Letošní teplé léto máme za sebou a ani naši senioři nezaháleli. Potkávali se na zpívánkách, chodili na procházky naší krásnou okolní krajinou, plavat 
na Valnovku a někteří navázali přátelské vztahy natolik, že se společně o prázdninách vydali na toulky českými hvozdy i na několik dní. 
 
A co nás společně čeká na podzim?
3. září – Toulky krajinou Kamenicka s holemi nordic walking, cvičení s holemi v přírodě a táboráček v nivě s opékáním a kytarou. Okruh bude 
připraven tak, aby jej všichni zvládli, a ti, kteří se nemohou přidat z časových důvodů, přijďte až k místu táboráku v 17.30 hod. 
Přihlášky do 2. 9. (z důvodu nákupu občerstvení).
Cena: 50 Kč/os. (na občerstvení), při nepříznivém počasí zpívání U Partyzána.  
Sraz u KD Kamenice v 15.30 hod.

13., 27. září, 11., 25. října - setkání s kytarou, od 16.00 hod. restaurace U Partyzána. Nalaďte si kytary a hlasivky a přidejte se k naší zpívající partě, 
anebo si přijďte jen tak popovídat. 

19. září – Celodenní výlet do Litoměřic – Zahrada Čech. 
Zveme vás do krásného královského města na soutoku Labe a Ohře v severních Čechách na okraji Polabské nížiny. Úrodná půda tohoto místa se 
stala základním předpokladem bohatství s rozvojem měst. Malebné královské město Litoměřice s jedinečnými památkami, které navštívíme, je 
od roku 1950 městskou památkovou rezervací. Podíváme se také na veletrh Zahrada Čech. 
Program: 
    7.15 sraz u KD Kamenice
   7.35 odjezd z Kamenice - směr Litoměřice
    9.00 Litoměřice - Info centrum 
    9.30 prohlídka města s průvodcem do 11.00 hod.
 11.00 čas na individuální prohlídku města, občerstvení
 12.00 odjezd na parkoviště 42. ročníku veletrhu pro zahrádkáře, chalupáře, kutily a milovníky přírody, volný program
 16.35 sraz u autobusu a odjezd do Kamenice
 18.00 příjezd do Kamenice

Přihlášky do 9. 9. 2018 
Cena: senioři 65+ let 200 Kč/300 Kč ostatní (v ceně: prohlídka města s průvodcem, vstupenka na veletrh a příspěvek na bus).
Platby: 10. 9. od 18.00 do 19.00 hod. v restauraci Na Rynku.

První polovina měsíce října - Exkurze do prezidentské kanceláře a hradních archivů s průvodcem. Do uzávěrky zpravodaje zatím neznáme 
termín prohlídky – bude upřesněn v druhé polovině srpna. V případě vašeho zájmu o tuto exkurzi sledujte vývěsku u KD, portál www.kckamenice.
cz nebo volejte na telefonní čísla 773 222 369 nebo 721 865 938, abyste si zajistili místa. 
Datum, cena a info k exkurzi budou upřesněny v říjnovém čísle zpravodaje.

17. října - Přednáška s právničkou JUDr. Editou Arnold, která vede bezplatnou právní poradnu pro seniory a svobodné nebo rozvedené matky 
na mateřské dovolené v Jesenici, a která nám pomůže vysvětlit, jak si poradit v situaci, kdy chci: sepsat závěť, převést majetek, odkázat nemovitost, 
podělit děti či vnoučata o majetek, nemovitosti apod. Na první přednášce se dozvíme velmi důležité obecnější informace. Zajímá vás tato proble-
matika? Dohodneme cyklus přednášek na již konkrétní témata. Malé občerstvení bude zajištěno.
Koná se dopoledne v 9.30 hod. na balkoně KD v Kamenici.
Cena: senioři 65+let vstup zdarma/ostatní 50 Kč (platba na místě).

POZOR ZMĚNA DATA A ČASU ODJEZDU!!! (místo původního 31. 10. 2018)
7. listopadu - Cyklus „Tajemné toulky Prahou“ - V. Strahovský klášter, Petřínské sady a rozhledna s průvodkyní Ivanou Tatkovou. Začneme 
na Strahovské vyhlídce, poté přejdeme ke kostelu sv. Rocha. Uvnitř Strahovského kláštera nás čekají unikátní prostory, běžně dostupné návštěvní-
kům jen ode dveří, se svými skvosty uvnitř a za příjemnou cenu + klášterní sály. Projdeme Památník národního písemnictví i obrazárnu. Prohlídku 
rozdělíme na dvě části. Během pauzy se občerstvíme v místním klášterním pivovaru. Ze Strahova se vydáme Petřínskými sady k Petřínské rozhled-
ně, poté dolů na Újezd, odtud po vlastní ose domů.
Přihlášky do 4. 11. 2018.
Platby 5. 11. 2018 od 18.00–19.00 hod. restaurace Na Rynku.
Cena: senioři 65+ let 300 Kč/400 Kč ostatní.
Sraz u KD Kamenice: odpoledne v 12.20 hod., odjezd ve 12.30 hod. 

17. listopadu - Taneční zábava v salonku restaurace Na Rynku, 14.00 - 19.00 hod. K tanci a poslechu nám přijde zahrát a zazpívat muzikantský 
duet rodiny Bártových. Občerstvení bude zajištěno. Těšíme se na vaši hojnou účast!!! 
Přihlášky do 4. 11. 2018. 
Platby 5. 11. 2018 od 18.00–19.00 hod. rest. Na Rynku.
Cenu upřesníme v říjnovém zpravodaji. 

Na podzimní zážitky se těší Majka a Marie. Přihlášky a dotazy:  773 222 369 nebo 721 865 938. 

KLUB SENIORŮ PŘI KC KAMENICE . . . 
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KRÁSY MALÉ STRANY 

Kdo už někdy navštívil Vrtbovskou zahradu, 
jistě si pamatuje ten fascinující panoramatický 
pohled na Prahu, až dech se tají. Opravdová 
krása. Kameničtí senioři, v rámci cyklu „Ta-
jemné toulky Prahou“, tento pocit zažili. Naše 
průvodkyně nás tentokrát provedla Malou 
Stranou s jejími nespočetnými historickými 
stavbami, uličkami a zákoutími. Zajímavého 
povídání se nám dostalo ve Valdštejnské za-

hradě, v kostele sv. Mikuláše na Malostran-
ském náměstí, ve zmíněné Vrtbovské zahradě, 
cestou přes Maltézské náměstí kolem Lenno-
novy zdi, Čertovkou na Kampu až do kostela 
Panny Marie Vítězné s Pražským Jezulátkem. 
Za všechny zúčastněné bych ráda poděkovala 
průvodkyni, paní Ivaně Tatkové, za to, že nám 
věnovala svůj čas, hluboké znalosti a historic-
ké souvislosti o naší kouzelné Praze.   

Marie Grafnetter

KONEC „ŠKOLNÍHO“ ROKU, NÁS 55+
Rok 2017-18 byl vskutku akční. Co měsíc, to výlet, zájezd, návštěva za-
jímavého místa, vycházka, beseda, posezení u ohně s opékáním buřtů 
a písničkami či pravidelná setkávání u kytary - jejichž „původcem“ je 
Lenka Medřická.
A poznávání  tajuplné Prahy, která má úžasné, magické kouzlo.
Myslím, že podrobný seznam všech akcí, které pro nás Majka s Marií 
připravily, by šokoval i nás, kteří se toho všeho rádi a často zúčastňuje-
me. Prázdniny budou pryč cobydup a my se těšíme, čím nás obě děvčata 

v příštím školním roce překvapí.  Neznám v okolí ostatní seniorské klu-
by, ovšem naše Marie s jejich nasazením, nám mohou všichni závidět.
Je to práce nelehká a mnohdy nevděčná. My to víme, vážíme si toho 
a jim za jejich starostlivost a péči patří náš veliký dík!
A na závěr: Naše poslední předprázdninové posezení s kytarou U par-
tyzána bylo prostě super, a to i díky personálu této restaurace.

Za kamenické seniory Blanka Lerchová 

NÁRODNÍ DIVADLO SENIORŮM
Národní divadlo nabízí seni-
orům ve věku 65+ vstupenky 
s 50% slevou na vyhrazená mís-
ta všech představení ND.

Národní divadlo a Stavovské diva-
dlo – I. a II. galerie

Hudební divadlo Karlín – místa 
v 5. kategorii  (na I. a II. balkoně)

Nová scéna – místa na pravém a levém kraji hlediště a do celého 
hlediště pro představení hraná při redukovaném hledišti (činohra). 
Sleva se nevztahuje na akce typu pronájem a představení hostujících 
souborů. 

Vstupenky si můžete zakoupit v pokladnách Národního divadla. 
Po předložení dokladu lze slevu uplatnit na každé představení v na-
bídce až na 2 vstupenky (senior + doprovod). 
Slevy lze uplatnit jak v pokladnách ND, tak i při nákupu online.
Slevu 50 % je možné využít po celou dobu předprodeje a speciální 
nabídky jsou vyhlašovány vždy k 25. dni předcházejícího měsíce. 

Rezervace: www.narodni-divadlo.cz, tel.: +420 224 901 448
e-mail:info@narodni-divadlo.cz

Zdroj: https://www.narodni-divadlo.cz/cs/aktuality/narodni-divadlo-seniorum-cs

Ve středu 22. 8. 2018 schválila Sněmovna vládní návrh novely zá-
kona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, která zvyšuje základní 
výměru důchodu. 

Sněmovna přijala původní vládní verzi zákona, pro zvedlo ruku 170 zá-
konodárců, proti nebyl nikdo. Návrh nyní poputuje k prezidentovi.

Důchodci si od ledna přilepší o 918 korun. 
Penzisté, kterým je 85 let a více, budou ještě navíc měsíčně dostávat 
tisíc korun.

Zdroj: https://www.novinky.cz/domaci/481262-seniorum-porostou-duchody-penziste-starsi-85-let-dostanou-tisicovku-navic.html

DŮCHODY VZROSTOU
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Nejlepší střelci: 
Jan Voldřich 21 gólů, 
Tomáš Rejna 9 gólů, 
Vláďa Hladík 7 gólů, 

David Kunický 7 gólů. 

SPORT. . . 

POSTUPUJEME DO OKRESNÍHO PŘEBORU! 

Do podzimní části sezóny vstoupil náš A-tým 

s novým trenérem Dušanem Maslákem, 

asistentem Milanem Adámkem 

a vedoucím mužstva Alešem Stibůrkem

V přípravných zápasech se týmu moc ne-
dařilo. Vstup do sezóny se povedl na vý-
bornou. Po 8 odehraných kolech jsme byli 
na 1. místě tabulky! 22  bodů za 7 výher 
a jednu remízu, skóre 37:12. Bohužel v zá-
pase s naším velkým rivalem z Popovic 
jsme poprvé ztratili všechny tři body. 
Do konce soutěže jsme všechna naše 
utkání vyhráli a podzimní část jsme za-
končili na PRVNÍM místě! 

Hráči odehráli vynikající podzim a chtěli 
tak pokračovat i v jarní části. 
Bohužel, jak už to tak ve fotbale bývá, ani 
nám se nevyhnula zranění. A to se proje-
vilo v jarní části soutěže, kterou jsme sice 
odstartovali výhrou 7:1 proti Struhařovu, 
poté nám ale dle našich představ nevyšlo 
náročné utkání v Ondřejově a po výsledku 
1:1 jsme v tabulce klesli na druhé místo.

Boj o první místo jsme nezvládli a v utká-
ní pravdy jsme doma před plnými tribu-
nami podlehli v dramatickém a bojovném 
utkání tradičnímu soupeři z Velkých Po-
povic 0:2. I přesto se nám podařilo dru-
hou příčku uhájit a po dlouhých 9 letech 
postupujeme do okresního přeboru!
Sezónu jsme zakončili 2. místem se zis-
kem 56 bodů a konečným skórem 79:30.

Jan Koudela

OHLÉDNUTÍ ZA SEZÓNOU 2017/18 SK KAMENICE
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Vychytané nuly: 
Jan Žáček 5., 

David Meissner 3.

Děkujeme našim fanouškům a sponzorům. 

Věříme v jejich přízeň i v nadcházející sezó-

ně, kdy budeme bojovat o co nejlepší umís-

tění v tabulce okresního přeboru. 

Budeme ji potřebovat     .

NÁBOR MLADÝCH 
FOTBALISTŮ 

ROZPIS ZÁPASŮ SK KAMENICE, podzim 2018

Ve čtvrtek 6. září 2018
 pořádáme nábor nových 

mladých fotbalistů (ročník 2008 až 2013), 
pod vedením nových trenérů.

Více informací na facebookové stránce 
SK Kamenice – fotbalový oddíl 

a instagramovém účtu sk.kamenice 

KONTAKTY 

Předseda: David Meissner 776 213 404
Místopředseda: Jan Koudela 721 714 248
2. Místopředseda: Jan Voldřich 602 527 722
Tajemník: Vladimír Hladík 723 041 660
Trenér Á-týmu: Dušan Maslák 606 553 468
Trenér přípravky: Aleš Stibůrek 721 531 835
Správce hřiště: Milan Adámek 724 877 755
E-mail: sk.kamenice@email.cz
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Vstupné 100 Kč, 
děti do 15 let zdarma.
Časový harmonogram akce na
www.stirin.cz
www.facebook.com
/HotelZamek Stirin

Prohlídka zámeckého Parku 
se známým stromovědcem václavem větvičkou

  Individuální prohlídka zámku, zámeckých pokojů, salonků 
a všech prostor areálu  ●  Výstava exponátů ze sbírek Národního 

technického muzea spjata s rodinou Ringhofferů  
●  K. K. Brzák - expozice „Pohlednice za časů baronů Ringhofferů“  

●  Divadlo pro děti i dospělé – Teátr Pavla Šmída – Pohádka 
z budíku  ●  Atrakce pro děti – jízda na ponících, malování 

na obličej, fotolaboratoř a mnoho dalšího  ●  Ukázky dravců 
a sov  ●  Prodejní výstava řemeslných výrobků, květin  

●  Bohaté občerstvení a cukrárna po celý den  
●  Celým dnem bude provázet moderátorka Blanka Hrdinová

Den Hanuše Ringhoffera
6. 10. 2018

Z ám ek Št iřín

6. října 2018, sobota,
od 9:00 a po celý den

Vše se točí kolem Vás

PLACENÁ INZERCE. . . 

RUSALKA ZÁŘILA POD HVĚZDAMI NA ZÁMKU ŠTIŘÍN
AKCE V KAMENICI . . . 

Krásným letním večerem v sobotu 18. srpna 2018 zněla na Zám-
ku Štiřín opera Rusalka. Tradiční dílo Antonína Dvořáka, který 
se nechal inspirovat slavnou pohádkou Hanse Christiana Ander-
sena Malá mořská víla, shlédlo v podvečer na štiřínském nádvoří 
na 900 diváků.

V hlavní roli Rusalky zářila sólistka Národního divadla v Praze 
Dana Burešová, v roli cizí kněžny Livia Obručníková Venosová 
a Kateřina Jalovcová zpívala roli ježibaby. V roli Prince se před-

stavil tenorista Aleš Briscein, stálý host Komische Oper v Berlíně. 
V dalších rolích pak vystoupili sólisté opery Divadla F.X. Šaldy 
v Liberci a sbor a orchestr téhož divadla s dirigentem Martinem 
Doubravským. Nezapomenutelný zážitek opery pod hvězdami si 
diváci na Zámku Štiřín mohli užít již sedmou sezónu. 

Těšíme se opět příští rok!
Pořadatelé akce

RUSALKA
ve fotografiích

Foto: Jiří Koten
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navržený Stranou soukromníků ČR v obvodu 41, Benešov 
(Benešovsko, Říčansko, Úvalsko, Šestajovice, Jirny). 

• Stát má sloužit nám, občanům. A mně připadá, že je to 
  naopak. 

• Stát si udělal z občanů dojnou krávu. 

• Nás občany, ať už zaměstnance či osoby podnikající, 
  stát ždímá, a sám přitom vyhazuje naše společné 
  peníze z oken. 

 • Své životy si máme řídit sami. 

• Všemožné nesmyslné regulace státu však svědčí 
  o tom, že si politici myslí, že naše osudy budou řídit oni. 

• Aby se politikům lépe vládlo, rozdělují společnost. 

• Dělají to záměrně! 

• Občané se pak mezi sebou hádají a nevěnují pozornost 
  podstatným věcem, které za jejich zády politici dělají.   

S výše uvedeným se nemohu smířit a nechci tomu už jen přihlížet. Ve volebním obvodu, kde kandiduji, žiji a znám jeho 
problémy.  Komu by se např. líbila katastrofální dopravní situace, kterou dnes a denně všichni zažíváme! 
A je toho mnohem víc.  Proto kandiduji, abych mohl věci měnit. Nejsem ničí loutka, mám svůj vlastní rozum. 
Nebojím se mluvit, nebojím se nazývat věci pravým jménem a nebojím se porvat za práva a zájmy svých spoluobčanů. 
Pojďte do toho se mnou. Nenechme si už své životy kazit „profesionálními“ politiky. Skutečný politik má naslouchat lidem  
a konat v jejich zájmu. To je můj cíl, jinak bych to totiž ani neuměl. Děkuji za vaše hlasy, budu rád vaším senátorem!

Aleš Hemer
nezávislý  kandidát do Senátu

V politice je bordel a vytratil se z ní rozum. 
CHCI TO ZMĚNIT!

V NAŠÍ POLITICE PANUJE BORDEL  A MNOZÍ OBČANÉ SE S TÍM SMÍŘILI. ..

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
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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   16:25:23

ŘÁDKOVÁ INZERCE: PRONAJMU GARÁŽ v patrových garážích na sídlišti v Kamenici, cena dohodou tel. 607 073 111
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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. 9. DO 29. 9. 2018

ZONIN CLASS. 
PINOT GRIGIO 0,75l

Suché, bílé víno.
Odrůda: Pinot Grigio
Země: Itálie

VÍNO MĚSÍCE

PIERRE BRÉVIN 
ROSÉ D‘ANJOU 0,75l

Polosuché, růžové víno                                                              
Odrůda: 70% Grolleau, 
30% Cabernet Franc

Země: Francie – Loire

PRIMITIVO 
DI  MANDURIA 365 0,75l

Suché, červené víno.
Odrůda: 100% Primitivo 

di Manduria
Země: Itálie

VILLA ITALIA  
PROSECCO  FRIZZANTE 0,75l

Šumivé víno –  Prosecco. 
Odrůda: 100% Glera 

Země: Itálie

JP. CHENET SPARKLING 
ICE  EDITION 0,75l

Šumivé víno - bílé,  polosuché.
Odrůda: Chardonnay

Země: Francie

 ceny jsou uvedeny 
bez DPH za 1ks

* cena včetně DPH

139,66Kč

*169Kč

138,84Kč

*168Kč

140,42Kč

*169,90Kč

379,34Kč

*459Kč

154,55Kč

*187Kč

82,56Kč

*99,90Kč

82,60Kč

*99,90Kč

99Kč

*119,79Kč

239Kč

*289,19Kč

96Kč

*116,16Kč





ADVANTAGE BRICKS 4 KIDZ 2018

TENISOVÁ ŠKOLA ADVANTAGE 
nabízí od roku 2006 v Kamenici tenisové kurzy pro děti i dospělé, začáteč-
níky i pokročilé. Skupinové tréninky jsou zaměřeny na školní děti a mládež 
všech věkových kategorií. 
Kurzy probíhají 1 - 2x týdně v odpoledních hodinách po celý školní rok. 
Dále nabízíme i individuální tréninky, které jsou určeny dětem i dospělým, 
kteří chtějí intenzivnějším tréninkem zlepšit své hráčské dovednosti. Indivi-
duální kurzy probíhají dle Vašich časových možností. 

KONTAKT:
K Dubu 1436, Kamenice 251 68 
Mobil: 602 448 228 
Web: www.advantage.iplace.cz 

SPORTOVNÍ KLUB DAŘBOŽ
Sportovní klub Dařbož nabízí širokou škálu sportovního vyžití pro malé i vel-
ké. V zrcadlovém sále probíhají kroužky a kurzy se zaměřením na zdravotní 
cvičení, tanec a jiné. Velká hala je zase určená fotbalovým, volejbalovým 
a dalším tréninkům. V klidné části areálu můžete také využít squashový kurt. 
Nechybí ani kavárna s dětským koutkem, která je skvělým zázemím napří-
klad při pořádání narozeninových oslav. 

KONTAKT:
Lenka Doležalová, 
Mobil: 727 957 495, 
Email: dolezalovalenka@centrum.cz, 
Web: www.sk-darboz.cz

ANGLIČTINA V KAMENICI
Angličtina – pro děti - kroužky (ve škole, 1. – 6. třída, i vyšší třídy dle zá-
jmu, u malých dětí s vyzvednutím a vrácením do družiny) Angličtina, která 
bude vaše děti bavit. S anglickými a americkými obrázkovými knižkami, 
hodiny vedené anglicky, česky mluví pouze pejsek Clifford (plyšáček – po-
mocník, u menších dětí)
Angličtina – pro dospělé - soukromé hodiny (všechny úrovně -začátečník 
až po upper intermediate a advanced, konverzace). Zábavně, výuka vždy 
na míru vašim potřebám, první hodina je nezávazná a zdarma. 
Příp. pomůžeme najít hlídání pro děti.
Angličtina – pro dospělé - kurzy (všechny úrovně, podle zájmu)
Dále nabízím: čeština pro cizince – Czech for foreigners, japonština – zá-
klady, ruština – základy, překlady a tlumočení (Čj – Aj) 
Lektorka: absolventka Aj na FF UK, dlouhodobé pobyty v zahraničí, zkouš-
ka CPE - úroveň C2 (a  matka 3 dětí)

KONTAKT:
Mgr. Ludmila Hlinková, Dr. 
Mobil: 728 611 866
Email: lida.hlinkova@gmail.com

JUDO CLUB KYKLOP z.s. 
JUDO CLUB Kyklop působí již 18 let v Kamenici a okolí. Trénujeme děti 
a mládež od 4 do 25 let. S dětmi pracujeme dlouhodobě a v případě sportov-
ních předpokladů je připravujeme na závody a jezdíme s nimi po celé repub-
lice. Judo je velice všestranný sport, který děti vede ke sportovní zdatnosti, 
ale také ke kázni a úctě k trenérům. V letních měsících pro děti pravidelně 
připravujeme příměstský tábor, sportovní tábor a judistické soustředění. 
Přijďte se na nás podívat !!!

KONTAKT:
ZŠ Kamenice, Ringhofferova 57 
Mobil: 602 659 400, Alena Mairichová
Email: info@judo-kyklop.cz
Web: www.judo-kyklop.cz

BRICKS 4 KIDZ
Naše kroužky učí děti důležitým matematickým a technickým dovednostem. 
Současně zkouší jejich schopnost spolupracovat a komunikovat. 
Školákům nabízíme přes 150 plánků, stavíme pestrou škálu motorových 
modelů, včetně vozidel, zvířat, dinosaurů, vesmírných lodí a mnoha dalších. 
Předškolní děti staví z kostek DUPLO®, učí se stavět podle plánku, procvičují 
si barvy a počítání. Kurz Bricks 4 Kidz je možné navštěvovat každou středu 
od 15 hod. v MŠ Kamenice a na starší děti se těšíme v ZŠ. 

KONTAKT:
RC Kameňáček
Ringhofferovo náměstí 550 
(nad Billou), Kamenice
Web: www.bricks4kidz.cz/prahajih/

VERONIKA KMOCHOVÁ
Cvičení pro zdravá záda a masáže. Každé pondělí a středu ráno nově 
od  září v RC Kameňáček. Pomalejší forma cvičení na posílení středu těla 
a uvolnění a protažení. Vhodné pro všechny věkové kategorie. Časy cvičení: 
pondělí od 9.00 hod., středa od 8.00 hod. Sportovní a rekondiční masáže 
na objednávku. 

KONTAKT:
RC Kameňáček, Ringhofferovo náměstí, 
(nad Billou), Kamenice
Veronika Kmochová
Mobil: 604 550 863
Email: veronika.kmochova@seznam.cz

KURZY KRESBY A MALBY 
pro dospělé a starší děti, září – listopad 2018, pod vedením Jiřiny Lockerové 
akademické malířky v Centru KAMEŇÁČEK, každý čtvrtek  18.50 - 20.50 
(pro dospělé a děti od 13 let). Pro různé náměty : portrétu, rostlin, zvířat 
i kompozičního a fantazijního cítění budou zařazeny techniky: 
Kresba pastelkami, tužkou, uhlem, perem, malba vodovými barvami.
Kurzovné předplatné pro dospělé: /10 lekcí/2000 Kč/ za jednu lekci 230 Kč; 
zahájení výuky: od 20. 9. 2018 minimální počet účastníků 5, maximální 8, 
děti od 13 let
KONTAKT:
RC Kameňáček, Ringhofferovo náměstí 550 (nad Billou)
Mobil: 777 088 074 ; 
Email.: lockerova@centrum.cz
Web: www.lockerova.cz

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ 
Taneční kurzy pro dospělé: Strančice, 
Jílové u Prahy, Praha
Naučíme tančit každého – je to pro nás výzva. Učit nás baví!

KONTAKT:
Blanka Vášová
Mobil: 603238090

SK DAŘBOŽ

ANGLIČTINA

TANEČNÍ KURZY

JUDO CLUB KYKLOP

VERONIKA KMOCHOVÁ

KRESBA A MALBA

KULTURNÍ CENTRUM KAMENICE
SRDEČNĚ ZVEME OBČANY KAMENICE NA VŠECHNY NAŠE AKCE 
A SAMOZŘEJMĚ NA TENTO VELETRH 

Celý rok pro vás připravujeme mnoho zajímavých pořadů:
• divadelní představení, 
• koncerty, 
• programy pro školy,
• obecní akce, 
• vánoční jarmark 
• a mnoho dalšího.

KONTAKT:
Kulturní centrum Kamenice,
Ringhofferovo náměstí 434, Kamenice
Telefon.: 323 672 643
Mobil: 731 045 466
Email: kckamenice@kamenice.cz
Web: www.kckamenice.cz

KC KAMENICE

RC KAMEŇÁČEK
RC KAMEŇÁČEK, z.s. 
Vám nabízí nádherný prostor pro děti a dospělé k setkávání, kroužkům, vý-
uce, akcím i narozeninovým oslavám. 
A jaké kroužky/kurzy budeme mimo jiné od 17. 9. 2018 nabízet?
• Anglický klubík Little Pebble pro děti od 1,5 roku do 4 let a sportovní 

klubík pro nejmenší.
• Angličtina pro děti Helen Doron (18 měsíců až 18 let).
• Balet pro začátečníky i pokročilé.
• Herna pro děti každou středu dopoledne (vč. říkanek a tvoření).
• Jóga pro děti s Katkou Štěpánkovou, možností též jóga pro dospělé 

s Katkou či Karlem (různé večery nebo dopoledne).
• Cvičení zdravá záda s Veronikou.
• Hudební kroužek Yamaha pro děti.
• Kresba pro děti od 10 let a další kurz pro dospělé s akademickou malíř-

kou paní Lockerovou, každý čtvrtek.

KONTAKT:
RC Kameňáček, Ringhofferovo náměstí 550 
(nad Billou), Kamenice
Mobil: 777 553 537
Email: centrumkamenacek@seznam.cz
Web: www.kamenacek.cz
FB: Rodinné a jazykové centrum Kameňáček

HELEN DORON ENGLISH
HELEN DORON ENGLISH Kamenice, Jesenice a Dolní Břežany 
Nabízíme vám výuku anglického jazyka pro děti ve věku 18 měsíců–18 let, 
která využívá osvědčenou metodu britské lingvistky a  pedagožky Helen 
Doron. 

Speciální kurzy napodobují způsob, kterým se děti učí svůj mateřský jazyk. 

Efektivní výuku podporují 4  základní principy:
• Výuka v malých skupinách od 4 do 8 studentů. Výzkum potvrdil, že tako-

vé studium přináší lepší výsledky než individuální hodiny.
• Učení zábavnou formou používá hry, pohyb, hudbu a spousty zábavy, 

aby podpořila zájem dětí o učení.
• Opakovaný poslech vystavuje neustále děti anglickému jazyku. Díky tomu 

se angličtina dostává dětem nenásilně do podvědomí.
• S Helen Doron English se děti učí anglicky stejným způsobem jako svou 

mateřštinu – se spoustou povzbuzování.

Skvělé materiály, školení lektoři, výborné výsledky, svět výhod!

Ukázkové hodiny zdarma budou probíhat v měsíci září  v lokalitách 
• Kamenice, 
• Jesenice 
• Dolní Břežany. 
Neváhejte a rezervujte si místo.

KONTAKT:
RC Kameňáček, Ringhofferovo náměstí, 
(nad Billou), Kamenice
Mobil: 777 553 537
Email: kamenice@helendoron.cz
Web: www.helendoron.cz  



 
NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

PŘIPRAVUJEME KROUŽKY A KURZY

Pro předškolní děti:
• Cvičíme s dětmi – cvičení a hraní v tělocvičně pro malé děti 

ve věku 2 - 4 let a jejich doprovod
• Logopedie

Pro školní děti:
• Angličtina pro žáky 1. – 2. tř.
• Němčina 
• Příprava z ČJ a M na přijímací zkoušky pro žáky 7. a  9. tříd
• Logopedie
• Zobcová flétna
• Sborový zpěv
• Kytara
• Dramatický kroužek
• Pohybové hry pro 1.–6. tř.
• Volejbal pro žáky 2. stupně
• Florbal
• Basketbal
• Keramika
• Šikovné ručičky
• Výtvarný kroužek
• Paličkování
• Klubíčkování – pletení 
• Vaření pro  2.–7. tř.
• Šachy pro žáky od 2. třídy
• Deskové hry
• Zdravotnický kroužek
• Turistický kroužek

Všechny kroužky a kurzy začínají na začátku října.  
Bližší informace najdete od konce září na školních webových strán-
kách.
KONTAKT:
Komunitní centrum při Základní škole v Kamenici 
Ringhofferova 57, Kamenice
Mobil: 737 970 444, 
Email: krouzky-zskamenice@email.cz
Web: www.kameniceskola.cz v části zájmová činnost nebo na vývěs-
kách ve škole.

KOMUNITNÍ CENTRUM PŘI ZŠ KAMENICE 
POŘÁDÁ KURZY AJ PRO DOSPĚLÉ

Angličtina všechny úrovně (začátečníci až pokročilí C1–C2) ve večerních 
hodinách. Lekce 90 minut.  
Cena za pololetí (15 lekcí) - 2 400 Kč.
Angličtina  všechny úrovně (začátečníci  až pokročilí C1–C2)  dopoledne 
s možností  hlídání dětí. Lekce 60 minut.  
Cena za pololetí (15 lekcí) -  1 600 Kč. Hlídání dětí v ceně.
Pro maminky a tatínky na mateřské dovolené i další zájemce s dětmi nebo 
bez dětí.

Informační schůzka bude ve čtvrtek 20. září 2018 od 18.00 hodin 
v ZŠ Kamenice, s hlídáním dětí.
Lektor: Mgr. Ludmila Hlinková, Dr. (dlouhodobé pobyty v zahraničí, zkouš-
ka CPE - úroveň C2, matka 3 dětí) dále: soukr. hodiny, kroužky Aj pro děti 
s vyzvednutím a vrácením do družiny.

KONTAKT:
Komunitní centrum při ZŠ v Kamenici: 
Ringhofferova 57, Kamenice
Mobil: 728 611 866 
Email: lida.hlinkova@gmail.com

KOMUNITNÍ CENTRUM ZUŠ JOSEFA LADY KAPIČKA

ZUŠ JOSEFA LADY  VELKÉ POPOVICE
ZUŠ Josefa Lady Velké Popovice vznikla v roce 1990 oddělením od ZUŠ 
Říčany. V té době měla 50 žáků zejména ve výtvarném oboru. V současnos-
ti má škola kapacitu 430 žáků, která je zcela naplněna a výuka je zajištěna 
pedagogickým sborem, který čítá 24 učitelů. Vyučujeme všechny čtyři obo-
ry – hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický. ZUŠ má odloučené 
pracoviště v Kunicích a čtvrtým rokem pobočku v Kamenici. Pro úspěšné 
uchazeče, kteří nemohli být kvůli naplnění kapacity školy přijati do řádného 
studia, pořádá škola kurzy. 

KONTAKT:
ZUŠ Velké Popovice, Husova 198,
251 69 Velké Popovice
Mobil: 724 304 692
Email.: zusvp@cmail.cz
 skola@zus-popo.net
Web: www.zus-popo.net

SPORTOVNÍ CENTRUM HLUBOČINKA U PRAHY s.r.o.
„Modrá hala“ SC Hlubočinka nabízí pestrou škálu sportovních ak-
tivit pro děti i dospělé - badminton, stolní tenis, volejbal, nohejbal, 
kulečník, trampolínu, létání s drony. 
V 1. patře se nachází samoobslužná restaurace, která nabídne českou 
domácí kuchyni, obědové menu za 98 Kč a točené alko i nealko pivo, 
které si můžete vychutnat na terase s krásným výhledem. 
Po sportu můžete zajít na masáž či do sauny a kdo má rád čaj, může 
si vybrat ze široké nabídky firmy Pangea Tea v podnikové prodejně 
čajů v zadní části areálu.
Pořádáme kurzy badmintonu pro děti i dospělé (novinka: Badmin-
ton pro rodiče s dětmi a Badmintonové kempy pro dospělé), Zdravé 
cvičení, jógu a mnoho dalších aktivit. 

KONTAKT:
Sportovní 1190, 251 68 Sulice-Hlubočinka
Mobil: 733 125 540 
Email: info@sporthlubocinka.cz
Web: www.sporthlubocinka.cz

KAPIČKA - DĚTSKÝ PLAVECKÝ KLUB
Nově zrekonstruované zázemí wellness. Kurzy plaváni pro rodiče 
s dětmi. Volné soukromé plaváni. 

KONTAKT:
Valnovka Wellness
Web: valnovka-wellness.cz
Facebook: valnovka.wellness

Kapička dětský plavecký klub
Email: info@klubkapicka.cz
Web: klubkapicka.cz
Facebook: plavani.kapička.cz

SC HLUBOČINKA

SLIMGYM 
SLIMGYM KAMENICE 
Kamenice nabízí kromě skupinových lekcí pro dospělé také širokou 
nabídku dětských kurzů. 
Stejně jako v předchozích letech, i letos pro Vaše děti otevíráme kurzy 
cvičení pro nejmenší, oblíbenou sportovní všestrannost, nesoutěžní 
gymnastiku, zumbu a populární parkour! 
Přejeme si pro děti v našem kroužku to nejlepší možné zázemí a pro-
to v průběhu měsíce září vznikne vedle SlimGym venkovní parkou-
rové hřiště. 
Rovněž letos přidáváme novinku pro náctileté - jump bungee wor-
kout! 
Přihlášky jsou ke stažení a více informací k nalezení na našich strán-
kách či na facebooku.
  
 KONTAKT:

Ringhofferova 30, Kamenice
Naproti prodejně Billa
Telefon: 323 67 39 25 
Web: www.Slimgym.cz

MAŽORETKY

SPARTA

MAŽORETKY HRABĚNKY Z KAMENICE , z.s. 
Spolek mažoretek z Kamenice a okolí. 

Mažoretky zahajují svojí desátou sezónu. 
Spojují děvčata se zájmem o pohyb. práci s hůlkou a tanec.

• Vystupují na plesech v obci Kamenice, 
• účastní se soutěží České federace mažoretkového sportu, 
• jezdí na letní a podzimní soustředění.

V červnu z Mistrovství Evropy v chorvatské Cirkvenici přivezly po-
prvé v historii tituly Mistrů Evropy v mažoretkovém sportu.

KONTAKT:
Web: www.mazoretkykamenice.cz

SPARŤANSKÁ FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA
Ve školním roce 2018 / 2019 otevíráme nová tréninková místa.
Děti z MŠ Kamenice; STŘEDA 16.00-17.00 hod. Kroužek probíhá v ZŠ Ka-
menice. Lektoři si děti vyzvedávají v MŠ. Rodiče si následně vyzvednou děti 
před budovou ZŠ.
PŘIHLASTE SVÉ DĚTI DO SPARŤANSKÉ FOTBALOVÉ ŠKOLIČKY 
NA ALOTRIE.CZ

KONTAKT:
Mgr. Adam Rádl
Mobil: 728 351 641
Email: adam.radl@alotrie.cz
Web: www.ALOTRIE.cz

VEŘEJNÁ KNIHOVNA

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA V KAMENICI
Je kulturní a vzdělávací institucí, veřejnou univerzální knihovnou, 
centrem knihovnických, bibliografických a informačních služeb. 
Zajišťuje všem fyzickým a právnickým osobám přístup ke kultur-
ním hodnotám a k informacím obsaženým v knihovních a infor-
mačních fondech. 
Ve svém fondu má okolo 9 000 knih. 
Poskytuje novinkovou službu, reprografické služby, informativní 
emailovou službu, bibliograficko-informační služby a poradenskou 
službu v rámci knihovnictví, tisk i kopírování, veřejný katalog. 
Umístěna je v samém centru obce. 
Přístup imobilním uživatelům, kočárkům a vozíčkářům je umož-
něn bezbariérovým vstupem. 

   
   OTEVÍRACÍ DOBA: 

PONDĚLÍ 8.00–12.00 hod. 13.00–16.00 hod.
ÚTERÝ          xxx  13.00–16.00 hod.
ĆTVRTEK 8.00–12.00 hod. 13.00–18.00 hod.

KONTAKT:
Ringhofferovo nám. 434, Kamenice
Telefon: 323 671 048
Email: knihovna.kamenice@tiscali.cz
Web: www.kckamenice.cz/knihovna

INDHEE 
Buď strůjcem svého zdraví a přidej se….
JÓGA pro: těhotné, miminka, malé děti, začátečníky i pokročilé
PILATES: začátečníci i pokročilí
MASÁŽE: relaxační a sportovní, připravujeme lávové kameny a lymfatické 
masáže.
PRONÁJEM PŘÍJEMNÉHO SÁLU pro Vaše aktivity: sportovní, tvořivé, 
vzdělávací, odpočinkové, rodinné….

KONTAKT:
Katka Kubová
Hotel Valnovka, Benešovská 102, Kamenice-Ládví 
Mobil: 601 352 216
Email: katka@indhee.cz
Web: www.indhee.cz

INDHEE

JÓGA S KATKOU 
Srdečně vás zvu na hodiny jógy v Kamenici. Přijďte si protáhnout 
i posílit tělo a zklidnit mysl při příjemné relaxaci a meditaci!

Úterý: večerní jóga 19.00-20.30 hod. v RC Kameňáček (nad Billou)
Středa: večerní jóga 19.00-20.30 hod. v hotelu Valnovka (Ládví)
Čtvrtek: ranní jemná jóga pro seniory 7.45-8.45 hod. 
v RC Kameňáček
ranní jemná jóga (vhodná i pro těhotné) 9.00-10.00 hod. 
v RC Kameňáček
jóga pro děti 15.45-16.30 hod. v RC Kameňáček

TĚŠÍM SE NA VÁS

KONTAKT:
Mobil: 777 253 991, 
Email: katerina.stepankova@yahoo.com
Web: www.jogaskatkou.cz

JÓGA S KATKOU
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