
ZPRAVODAJ
Z KAMENICE

KAMENICE • LÁDEVES • LÁDVÍ • NOVÁ HOSPODA • OLEŠOVICE • SKUHEŘ • STRUHAŘOV • ŠTIŘÍN • TĚPTÍN • VŠEDOBROVICE

www.kamenice.cz ZdarmaZÁŘÍ 2019

•	PODZIMNÍ	SLAVNOSTI	.	.	.
•	PRO	NAŠI	KAMENICI	.	.	.
•	ROZHLEDNY	.	.	.	
•	SVOZ	ODPADŮ		.	.	.



PROJEKT SPORTOVIŠTĚ

• • • • • • •• • • ••• • • •• • •• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • •• • ••• • • • •• • • •• •• •• •• •• • ••••••••••••••••••••••••••••••••

KRESLIL

• • •• • • • ••••••••• • • • • •• • ••• •• • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • ••••••••

• •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • •• • ••• •• ••• • • • ••••••••••••••••••OBEC

OKRES
DATUM

• •• • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • •

• ••• • • • • • • • • • • • • Kamenice

08 / 2010
• •• • • •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

G+ s.r.o.

• • • •• • • • • • • • • •

INVESTOR:

AKCE:

1:500

UNIVES spol. s r.o.

• • • ••• • • • • • •

• • • • • •• • •••• ••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • •

legenda:



3ÚVODEM. . . 

Zpravodaj z Kamenice 

ZÁŘÍ 2019
O B S A H 

ZPRAVODAJE Z KAMENICE:

Periodický tisk územního samosprávného celku - obec 
Kamenice• 
Vychází měsíčně 
Distribuce: OÚ Kamenice a Česká pošta, s. p.  
Šéfredaktorka: Ing. Jana Novodvorská
Korektury: Eva Vaňáčová 
Grafika: Bc. Vladimír Kalivoda
Vydává: OÚ Kamenice 
Adresa redakce: Ringhofferovo náměstí 434, 
Olešovice, 251 68 Kamenice; heslo „Redakce”
Telefon a fax: +420 323 673 105 
E-mail: redakce@obeckamenice.cz
Tisk: TRIA Olbramovice • Počet výtisků: 1 700 ks 
Registrováno pod číslem MK ČR E 13287

Nevyžádané rukopisy a  další podklady nevracíme • Uveřejněné 
příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele • Redakce si 
vyhrazuje právo rukopisy přizpůsobit tisku • Za obsah,  stylizaci 
i  gramatiku článků odpovídá autor příspěvku • Za soulad fotografií 
se zákonem GDPR odpovídá zasilatel • Kvalita tištěných fotografií je 
adekvátní dodaným materiálům • Publikujeme pouze příspěvky zaslané 
autorem. • Na příspěvky dodané po uzávěrce nebude brán zřetel 

Fotografie na titulní straně:  Ládví - Kuklík, 
autor: Barbora Boháčová

Veletrh 
sportovních a zájmových příležitostí
pro malé i velké v Kamenici a okolí

8. 9. 2019

13:00 – 16:00 hod.

Srdečně vás zveme na:

Prostranství před Kulturním domem v Kamenici.

neděle

V rámci Veletrhu budete mít vy 
i vaše děti příležitost seznámit se 
s nabídkou možností trávení volného 
času v Kamenici a okolí. Jednotliví 
vystavovatelé si pro vás připravili 
nejrůznější představení, soutěže 
a tvořivé dílny.
Pro děti bude připravena velká 
nafukovací atrakce.
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Začíná škola, ale léto podle kalendáře zda-
leka nekončí. Září patří mezi velmi živá ob-
dobí v roce a někdy bývá obtížné se ve sledu 
rychlých událostí rychle zorientovat. Proto 
bych chtěl vaši pozornost upoutat na několik 
událostí, které považuji za důležité. 
Proběhla dvě kola čipování popelnic a brzy 
nastane období, kdy popelnice bez čipu 

nebude svozovou firmou správně rozpoznána a zůstane nevyvezena. 
Žádám vás proto o kontrolu, zda na vaši nádobu svozová firma nalepila 
novou cedulku s čárovým kódem a více informacemi, které dávají znát, 
že je na ní něco nového. Samotný čip u nových plastových nádob vidět 
není. V případě nejistoty se s námi spojte.
V posledních týdnech probíhají z naší iniciativy práce odborné firmy 
ve Strojmetalu, které mají za cíl identifikovat a pak omezit hluk, který 
zvláště ve večerních hodinách bývá slyšet a ruší mnohé obyvatele. Chtě-
li bychom získat nějakou zpětnou vazbu, zda jste zaznamenali změnu 
k lepšímu.
Zastupitelé se během prázdnin věnovali problematice sociálních služeb 
s cílem připravit seniorský projekt jak pro bydlení, tak pro potřebnou 
péči. Otevřené dotace nám mohou pomoci při realizaci projektu. I zde 
by nám pomohlo, pokud se s námi podělíte o své zkušenosti s fungová-
ním sociálních služeb na našem území. Co zde chybí? 
Na stůl zastupitelů se znovu dostal projekt náměstí, kde otevíráme pro-
stor pro diskuzi, co od náměstí v Kamenici očekáváme, jaké by mělo 
plnit funkce, co zde nesmí chybět a co by naopak mělo zmizet. V prů-
běhu podzimu o něm uslyšíte více.                       Pavel Čermák, starosta

16-17

vklad

Babí léto Editorial
Vážení čtenáři,
ani jsme se nenadáli a prázdniny jsou za námi. 
Většina z nás se již vrátila z dovolené a chystá 
se, nebo se již zapojila do pracovního procesu.
Také my se po prázdninové pauze vracíme 
zpět a jsme připraveni přinášet našim obča-
nům zpravodajství a informace o dění v obci 
ve všech sférách každodenního života.
V tomto čísle přinášíme pozvánku a leták na veletrh sportovních a zá-
jmových příležitostí v Kamenici, kde se vám představí jednotliví vysta-
vovatelé s nabídkou  volnočasových a vzdělávacích aktivit.
Ve vkladu najdete přehled nejen kulturních akcí, na které se můžeme 
těšit v letošním podzimu.
Dozvíte se, že přes zimu se můžete do jara protančit na tanečních kur-
zech, které se opět vrací do kulturního domu.
Ve dvoustraně „Pro naši Kamenici“ je mnoho zajímavých informací.
Nahlédnete do historie  díky poutavému příspěvku magistra Jana Pišny.
Pro zájemce o zajímavé zaměstnání přinášíme informace o výběrovém 
řízení na tajemníka v Ladově kraji.
Ani sport nezůstal pozadu a zve do svých řad nové sportovce, hodnotí 
minulý ročník  běhů Poháru Ladova kraje a přináší rozpis bežeckých 
závodů Ladova kraje nadcházejícího ročníku.
Nesmějí chybět ani akce, které čekají na aktivní seniory. 
Věříme, že i v tomto čísle si nejde každý něco, co ho zaujme.
Se začínajícím novým školním rokem přejeme všem žákům aby do škol 
vykročili šťastnou nohou.

Jana Novodvorská, šéfredaktorka
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KRÁTCE ZE ZASEDÁNÍ RAD OBCE KAMENICE

Rada	obce		schválila:
• záměr demolice tribuny na fotbalovém hřišti v tomto rozsahu: de-

molice ocelových přístřešků, komentátorského stanoviště, tribuny 
a železobetonových základových patek a pasů, urovnání svahu 
po  demolici. Vybouraná suť bude odvezena, šrot bude odvezen 
do kovošrotu. 

• poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací na spor-
tovní, kulturní a zájmovou činnost spolků, sdružení právnických 
a fyzických osob pro rok 2019 pro následující subjekt v této výši: 
Bike team Kralupy z.s.    20.000,- Kč

ze dne 19. 6. 2019
Kompletní	zápisy	najdete	na	www.kamenice.cz nebo osobně  u tajemníka OÚ Kamenice.

• záměr bezúplatného převodu vozidla Vokswagen Transporter, RZ 
3AK 1486 z důvodu veřejného zájmu na SDH Těptín, Táhlá 856, 
251 68 Kamenice, IČ: 65998057 po uplynutí pětileté lhůty od data 
pořízení.

• změnu ve Volebním řádu Školské rady při základní škole Kamenice 
s účinností od 1. 7. 2019 a to v Čl. 2 Odst. 1. - Složení školské rady 
Nové znění: Dva členy školské rady jmenuje Rada obce Kamenice. 
Alespoň jeden z nich musí působit jako člen zastupitelstva Obce 
Kamenice.

ze dne 3. 7. 2019
Rada	obce		schválila:
• poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací na spor-

tovní, kulturní a zájmovou činnost spolků, sdružení právnických 
a fyzických osob pro rok 2019 pro následující subjekt v této výši:  
Junák -   český skaut, středisko Kamenice, z.s. 5.000 Kč

• v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru obce pro-
najmout část pozemku parc. č. 740/15, o výměře cca 12 m², trvalý 
travní porost, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001, vedeném pro 
katastrální území Těptín, Katastrálním úřadem pro Středočeský 
kraj, katastrální pracoviště Praha - východ, ve vlastnictví obce Ka-
menice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice.

• výběr dodavatele Metrostav a ENVI-PUR pro ČOV Kamenice se 
sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň, správce spo-

lečnosti: Metrostav a.s. se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 
8 - Libeň IČ 00014915, společník společnosti: ENVI-PUR, s.r.o. se 
sídlem Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 - Dejvice IČ 25166077, 
který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku a umístil se 
na  prvním místě s nabídkovou cenou 93.777.291,- Kč bez DPH, 
t.j. 113 470 522 Kč včetně DPH.

Rada	vzala	na	vědomí:
• předložené protokoly z jednání hodnotící komise a písemnou 

zprávu o hodnocení nabídek doručených v zadávacím řízení 
na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou 
v užším řízení na akci „Intenzifikace ČOV Kamenice“.

ze dne 31. 7. 2019

Rada	obce		schválila:
• výměnu odpadových nádob občanů na území obce Kamenice ne-

vhodných k čipování, a to na náklady obce.
• uzavření smlouvy o pronájmu pěti sloupů veřejného osvětlení 

za účelem umístění reklamy mezi Obcí Kamenice (jako pro-
najímatelem) a Denireal s.r.o., IČ 27064034 (jako nájemcem), 

a to od 1. 8. 2019 na dobu neurčitou. Starosta je pověřen pod-
pisem smlouvy.

• uzavření Nájemní smlouvy mezi Obcí Kamenice, správ-
cem a  provozovatelem veřejného pohřebiště v Kamenici, se 
sídlem: 251 68 Kamenice, Olešovice, Ringhofferovo nám. 
434, IČ:   00240273, DIČ: CZ00240273 jako pronajímatelem 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Rodiče, máte-li zájem o slavnostní přivítání Vašeho dítěte mezi občany Kamenice, 
hlaste se na matrice obecního úřadu. 
Dítě musí mít trvalý pobyt na území obce. Zákonné zástupce dítěte neobesíláme 
z důvodu dodržování platných zákonů.
Rodič, který bude mít o vítání zájem, vyplní přihlášku a odevzdá ji na podatelně 
nebo na matrice obecního úřadu, popř. ji zašle poštou na adresu OÚ Kamenice, 
Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice nebo ze své datové schránky.
Vítání	 občánků	 plánujeme	 na	 sobotní	 dopoledne	 23.	 listopadu	 2019	
na zámku	ve	Štiříně.	
Pozvánku obdržíte před konáním slavnostního obřadu.        

Jana Havlíčková - matrika 

VÝZVA PRO MAJITELE NEMOVITOSTÍ 
K ÚDRŽBĚ SJEZDŮ A NÁJEZDŮ	

na  straně   jedné a Orbis Pictures film, s.r.o., se sídlem: Vr-
šovická 808/30, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 27579212, 
DIČ: CZ27579212 jako nájemcem na straně druhé za účelem 
filmového natáčení, kde předmětem nájmu jsou prostory 

veřejného pohřebiště obce Kamenice v Těptíně a místo č. 25 
v  kolumbáriu na pohřebišti obce Kamenice. Doba nájmu je 
sjednána na čtvrtek 22. 8. 2019 od 10.00 hod. do 14.00 hod.

Zápisy ze zasedání za Obecní úřad Kamenice zpracovala Kateřina Kottasová, asistentka starosty  a tajemníka obce

Jedná se zejména o odstranění naplavenin v propustcích a odvod-
ňovacích žlabech, které jsou přemostěny mříží či pojezdovou plo-
chou. Propustky a žlaby bývají zanesené a v případě dešťů neplní 
svoji funkci, voda se rozlévá a dochází k poškození cizího majetku.
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., (kterou 
se provádí zákon o pozemních komunikacích) uvádí v §12, odst. 
6: Vlastník sjezdu nebo nájezdu zajišťuje řádnou údržbu celého 
připojení včetně propustku.

Dana Boxanová, vedoucí Odboru správy majetku

Vyzýváme	všechny	vlastníky	nemovitostí,	aby	prováděli	pravidelnou	údržbu	a	čištění	nájezdů	nebo	sjezdů	
z jejich	pozemků	na	místní	komunikaci	nebo	jinou	komunikaci	či	silnici.

NELÁKEJTE KANCE DO VESNICE
Žádáme	 naléhavě	 všechny	 kamenické	 občany,	 aby	 nevyváželi	 jakýkoli	
odpad	za ploty	svých	zahrad,	ale	ani	do	přilehlých	lesů	a	luk.	

Lákají	se	tím	divoká	prasata	do	naší	vesnice.	Pokud	chceme	docílit	toho,	aby	nám	kanci	přestali	cho-
dit	až	k	plotu,	přestali	ničit	zahrady,	nenapadali	lidi	a	zvířata,	je	nutné	OKAMŽITĚ	přestat	vyvážet	
jakýkoli	odpad	ze	svých	zahrad	jinam	než	do	kompostárny.
Týká	se	to	ovoce	(hlavně	jablek),	zeleniny	a	jiných	produktů,	které	kancům	velmi	chutnají.	
Na	kritická	místa	jsme	umístili	fotopasti.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa. 
Podle Zákona o odpadech 185/2001 Sb., konkrétně § 69 odstavec 4b. lze za přestupek uložit pokutu až do výše 50.000 Kč. 

Pavel Čermák, starosta
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NOVÝ	VÍCEÚČELOVÝ	SÁL	V	KULTURNÍM	DOMĚ			
Během léta, kdy to bylo z pohledu provozu možné, se nám daří 
veliká změna v prostorách Kulturního domu. Balkón nad hlav-
ním sálem se mění na víceúčelový sál, který je uzpůsoben 
ke slavnostním příležitostem i k běžnému provozu. 
Malé kino, jednání, vzdělávání, komorní koncerty a další aktivi-
ty se tedy od podzimu nebudou vzájemně rušit s děním v hlav-
ním sále. Pro velké akce pak i tento prostor zůstane balkónem 
pro hlavní sál. Jan Růža, vedoucí Kulturního centra k tomu uvá-

dí: „Kulturní dům 
dostává nový roz-
měr, menší sál je 
možné si prona-
jmout, podmínky 
najdete na webu 
kckamenice.cz. 
Těším se na další 
dnes projektova-
né úpravy vnitř-
ních prostor.“

PRO	ŠKOLÁKY	NOVÝ	VSTUPNÍ	PORTÁL	A	ODBORNÉ	UČEBNY	

S maximálním nasazením se nám o prázdninách podařila rekonstrukce sedmi odborných učeben včetně dodávky nejmodernějších 
učebních pomůcek. Akce byla podpořena další dotací z EU (IROP) ve výši 9,2 mil. korun.
Jsem rád, že mám letos tu čest přivítat tři třídy prvňáčků v budově školy, která je svým zázemím chloubou Kamenice.

Starosta informuje občany o tom, co se u nás děje, buduje a připravuje.

NA	BEZPEČNOSTI	ZÁLEŽÍ.	
Oblíbené	dětské	hřiště	v	centru	i	nový	skatepark	od	podzimu	střeží	kamery.					

Záleží nám na tom, aby na dětském hřišti v centru Kamenice i v nově vybudovaném 
skateparku byly ratolesti v bezpečí a kvalitní nákladné vybavení zůstalo neponičené. 
Proto jsme se rozhodli tato místa hlídat kamerovým systémem s dohledem Policie ČR. 
Případné prohřešky budou mít pro zúčastněné osobní následky. 
Věříme, že si dětské hřiště i skatepark budou děti s rodiči nadále užívat tak, jako 
o prázdninách maminka Martina Kosarová s dětmi, která nám řekla: 
„Do skateparku jsme s dětmi chodili často, je to cesta, jak je zvednout od počítače. Potkaly 
tu nové kamarády, jsme rádi za super zábavu pro omladinu.“ 

Ve skateparku se chystá akce 19. 9. 2019, sledujete Facebook a web obce.
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PROJEKT	SPORTOVNÍHO	AREÁLU	

Zmizela nebezpečná tribuna z fotbalové-
ho hřiště. Montovaná tribuna pro cca 60 
sedících by měla vyrůst do zimy. Sou-
časně tým sportovců a zástupců shodl 
na požadované funkční podobě nového 
sportoviště. Brzy předložíme veřejnosti 
k posouzení studii tohoto prostoru

NA	LÁDVÍ-KUKLÍKU	PLÁNUJEME	

Nenápadné a opomíjené pozemky, které obec vlastní na konci Ládví-Kuklíku, se proměňují jako ošklivé káčátko. Vzniká zde od-
dychová zóna. Již dnes můžete obdivovat malé jezírko. V říjnu osázíme novou zeleň. Je to plocha, která je v horní části rezervou 
pro výstavbu nové školky, až nastane ta potřeba. Nyní se stává přírodním parkem. 

KAMENICKÉ	PODZIMNÍ	SLAVNOSTI		

Zvu vás na osobní setkání v sobotu 21. září. Je to již tradiční akce setkávání sousedů při dobrém jídle 
a zábavě pod otevřeným nebem, tentokrát v kulisách středověku. 
Budeme mít možnost se potkat, zhodnotit letošní léto a plánovat věci příští. Přijďte se pobavit s blíz-
kými a přáteli.

Pavel Čermák, starosta@kamenice.cz

Fotografie na dvoustraně: Barbora Boháčová, archiv obce Kamenice

PEČOVATELSKÝ	DŮM	A	SLUŽBY	PRO	SENIORY	

Kvalitní zázemí pro kamenické seniory je jednou z našich priorit, proto aktivně řešíme 
vytipování lokality pro stavbu domu s pečovatelskou službou a zázemí pro sociální 
služby. Sbíráme zkušenosti z okolních zařízení a spolupracujeme v našich plánech ne-
jen s obdobným domem v Říčanech, ale konzultujeme i na krajské úrovni. Nechceme 
konkurovat zavedeným organizacím, které u nás pracují, chceme jim pomoci a případ-
ně jejich služby doplnit a rozšířit. 
Velmi	by	nám	pomohl	i	váš	názor	na	to,	jaké	sociální	služby	v	Kamenici	postrádáte.	
Stavte	se	u	nás	nebo	nám	napište	na	starosta@kamenice.cz	
K dispozici je i facebook Kamenice. Děkujeme.

VÍCE	PARKOVACÍCH	MÍST	NA	RINGHOFFEROVĚ	NÁMĚSTÍ			

Máme dobrou zprávu pro řidiče v centru Kamenice. Cestu na úřad, 
k lékaři, do Kulturního centra nebo třeba na nákup vám z hlediska 
parkování usnadní přes 40 nových parkovacích míst, která do zimy 
vybudujeme podél pravé strany obecního úřadu a za  ním. 
Autobusy budou jezdit po dobu nezbytně nutnou k výstavbě 
po náměstí. Po té se vrátí zpět za úřad. 
Současně s touto realizací pracujeme na projektu rozšíření parko-
viště před prodejnou Billa
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PODZIMNÍ SVOZ BIOODPADU
 2. 11. a 9. 11. 2019 od 8.00-13.00 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.

ROZPIS ODVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
sobota 5. 10. 2019 

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	sběrném		dvoře	

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

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Neděle	6.10.	2019	od	8.00-	12.00	hod.
sběrný	dvůr	v	Kamenici,	firma	OBR	služby	s.r.o.

dne 2. 11. 2019 dne 9. 11. 2019osada
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ČERVEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Ani v posledním měsíci školního roku 

jsme nezaháleli. 
Na  začátku měsíce 
jsme se s dětmi vyda-

li do FUNPARKU ŽIRAFA v nedalekých 
Čestlicích, kde jsme oslavili MDD. Děti 
se dostatečně vyřádily na průlezkách, 
klouzačkách a kolotočích.
Nesměla chybět ani zmrzlina, za kterou 
jsme se s dětmi vydali a odměnili se 
tak za práci za celý školní rok. Sluníčka 
a Slůňátka šla ochutnat zmrzlinu do Ka-
menice na náměstí. Berušky a Koťátka si 
vyšli na půldenní pěší výlet za zmrzlinou 
na Valnovku. Věříme, že všem dětem 
zmrzlina moc chutnala.

Také nás čekala zahradní slavnost a roz-
loučení s předškoláky. Zahradní slavnost 
se konala 18.6.2019 na zahradě Mateřské 
školy. Slavnost se nesla v duchu pirátů 
a  námořníků, svůj účel to mělo, nejen 
ten, že máme školku ve tvaru parníku, ale 
především ten, že naše školička oslavila 
krásných 15 let. Na vystoupení jsme si 
dali záležet a pilně trénovali. Proto dou-
fáme, že se líbilo.
Letos jsme se rozloučili s 25 předškoláky, 
těm bychom chtěli ještě jednou popřát, 
aby se jim ve škole líbilo, vše se jim dařilo 
a na vysvědčení měli samé jedničky.
Věříme, že všichni prožíváte krásné letní 
prázdniny plné pohody. 

V září se těšíme opět na viděnou.

Vejmelková Linda a Skoumalová Petra
učitelky MŠ Kamenice 

ZŠ	KAMENICE	HLEDÁ	KUCHAŘE/KU

ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KAMENICI . . . 

nebo	pomocnou	sílu	do	kuchyně	na	plný	pracovní	úvazek.
Kontaktní	osoba:	 Pavlína Tolarová, ředitelka školy  Telefon:	731 030 747, 731 449 238

LADŮV KRAJ HLEDÁ TAJEMNÍKA ČI TAJEMNICI, 
HLASTE SE DO 8. 9. 2019!	

Pracovní	činnosti	a	úkoly	převážně:
• Organizace a koordinace meziobecních projektů (zejména stezek), odborných seminářů. Dotační poradenství. Podpora lokální 

ekonomiky.
• Podílení se na vytváření meziobecních vazeb, organizace setkání starostů, komunikace se zástupci obcí, vyhledávání příležitostí 

pro společné postupy obcí, zajišťování přenášení informací mezi jednotlivými obcemi, aby mohlo efektivně docházet ke sdílení 
dobré praxe.

• Poskytování odborné podpory a poradenství členským obcím při výkonu veřejné správy
• Podílení se na propagaci činností svazku obcí (aktualizace sociálních médií – web, FB, Instagram, propagace svazku na regionál-

ních akcích), příprava článků o činnosti CSS a svazku obcí
• Administrativa při zajišťování výpůjček společného svazkového vybavení a při péči o venkovní mobiliář
• Plnění dalších úkolů spojených s realizací projektu Centra společných služeb.

V	případě	zájmu,	prosím,	zašlete	do	8.	září	2019	váš	motivační	dopis	a	stručný	životopis	tajemnici	
Ing.	Monice	Žilkové,	telefon:	607	066	055,	e-mail:	specialista@laduv-kraj.cz.

Ladův	kraj	hledá	tajemníka	svazku	
a	zaměstnance	Centra	spol.	služeb
Výše	úvazku:	plný nebo částečný úvazek

Místo	výkonu	práce: Říčany, částečně i práce z domova

Hrubá	měsíční	odměna:	dle výše úvazku max. 27.300 Kč

LADŮV KRAJ . . . 
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„Pouhých dvacet vteřin úsměvu může vyvolat pozitivní emoce, jako je  pocit radosti a štěstí. Úsměv je nakažlivý, stimuluje 
nevědomý úsměv u ostatních, čímž šíří své pozitivní účinky. S úsměvem jde všechno líp.“

PRAVIDELNÉ AKCE!
Ping	-	pong:	sál KD Kamenice, pondělí a úterý dopoledne po domluvě 
s vedením KC. 

Petank:	hřiště za Billou, kdykoli. Klíče k vyzvednutí v KC Kamenice dle 
provozní doby KC a dětského hřiště. 

Kontakty na KC Kamenice: 323 672 643, 731 045 466.

KLUB SENIORŮ PŘI KC KAMENICE . . . 

Zpívání	s	kytarou:	5.	a	19.	9,	3.,	17.	a	31.	10		od 16.00 hod. v restau-
raci U Partyzána. Kontakt: Lenka Medřická, tel. 732 169 421. 

Páteční	túry:	první túry po prázdninách 6. 9. a 13. 9. v dopoledních 
hodinách. Kontakt: Jiří Vinkler, tel. 606 192 391. 

Všechny	aktuální	informace	najdete	na:	www.kamenice55.eu

POZVÁNKY NA ZÁŘÍ A ŘÍJEN:
11.	9.	-	Výlet	-	Koněpruské	jeskyně	a	zámek	Hořovice.
Sraz	u	KD	Kamenice	v	8.15	hod.,	odjezd	busem	v	8.30	hod.	Společný 
návrat do 18.00 hod.
Přihlášky	do	8.	9.	2019.
Platby:		9.	9.	od	18	-	19	hod.,	salonek	rest.	Na	Rynku.	
Cena:	350	Kč/kameničtí	65+,	400	Kč/ostatní	(v ceně vstupné do jes-
kyně a zámku, oběd).
S sebou: teplejší oděv do jeskyně (teplota 10° C), jedná se o náročnější 
terén (cca 500 schodů). Ty, kteří se rozhodnou zůstat na povrchu, čeká 
krásná naučná stezka Zlatý kůň, cca 3 km dlouhá s nádhernými výhledy 
do kraje, vyhlídka do lomu, naleziště zkamenělin, lom na Kobyle apod.

9.	10.	–	Poprázdninové	setkání	u	ohně	s	překvapením.	
Sraz	v	nivě	pod	školou	v	17.00	hod.
Přihlášky	do	8.	10.	2019.
Vstupné	50,-Kč/os	(víno, pivo), platba na místě.
S sebou: podložky na sezení, vlastní občerstvení dle vašeho výběru 
a chuti, různé hudební nástroje a dobrou náladu.

16.	10.	-	Cyklus	„Tajemné	toulky	Prahou“	-	Židovské	město.
S naší osvědčenou průvodkyní Ivanou Tatkovou společně navštívíme 
všechny momentálně otevřené památky Židovského města: Staronovou 
synagogu, Židovské muzeum, rozmístěné v několika budovách, Starý 

židovský hřbitov a Pinkasovu synagogu. Celá prohlídka bude trvat 
3,5 – 4 hod.
Sraz	u	KD	Kamenice	v	8.15	hod.,	odjezd	busem	v	8.30	hod.	Návrat 
do Kamenice individuálně.
Platby:	14.	10.	od	18.00	-	19.00	hod.,	salonek	rest.	Na	Rynku.
Cena:	 500	 Kč/	 kameničtí	 senioři,	 550	 Kč/ostatní (v ceně vstupy 
do všech prostor).
Kapacita	je	již	naplněna.	Pokud	se	uvolní	místa,	náhradníky	budeme	
kontaktovat.

30.	10.	-	Výlet	-	Národní	hřebčín	Kladruby	nad	Labem.
Přibude na seznam památek UNESCO? Hřebčín v Kladrubech je nej-
starším velkým hřebčínem na světě a zároveň domovem nejstaršího 
původního českého plemene koní – koně starokladrubského. Navštíví-
me stáje, kočárovnu, poté bude následovat přestávka na oběd. Ve druhé 
polovině si projdeme zámek se zahradou, vše komentované prohlídky; 
dle časových možností a náročnosti individuálně lesovnu a rozhlednu.
Sraz	u	KD	Kamenice	v	7.45	hod.,	odjezd	v	8.00	hod.	Návrat do Kame-
nice do 18 .00 hod.
Platby:	14.	10.	2019	od	18.00	-	19.00	hod.,	salonek	rest.	Na	Rynku.
Pozdější	přihlášky	do	28.	10.	2019,	platby	na	místě.
Cena:	400	Kč/kameničtí	60+,	500	Kč/ostatní	(v ceně všechny vstupy, 
oběd). 

I	smutné	zprávy	patří	k	životu
Během prázdnin nás opustil jeden z našich milých seniorů, pan Milan Olejníček. Brilantní vypravěč, cestovatel, člověk, který se 
zajímal nejen o dění v Kamenici, ale i o dění na celém světě. Svou cestovatelskou mozaiku letos doplňoval na Ukrajině, v Mongol-
sku, v Číně, s námi pak na toulkách Prahou a po Čechách. Byl pro nás studnicí vědomostí, s darem předávat barvitě a s humorem 
své zážitky. Přemlouvala jsem ho k besedám, které by jistě byly velmi osobité, ale hlavně zajímavé. Už se tak nestane. Zůstává 
prázdné místo. S panem Olejníčkem jsme se rozloučili kyticí růží při obřadu 18. 8. 2019 v Jesenici. Budeš nám, Milane, chybět.

Za Klub seniorů Kamenice Marie Hajdušková

Kontakty	na	organizátorky	akcí:	Majka	H.-773	222	369,	Marie	G.-721	865	938.

OHLÉDNUTÍ
Probubnovali	jsme	se	do	léta!
Pondělí 24. 6. byl den, kdy jsme se setkáním v nivě pod školou loučili s první půlkou roku:
zapálený oheň, opékání špekáčků, zpívání při kytaře a spontánní bubnování dodaly tomuto 
podvečeru téměř slavnostní atmosféru. Užili jsme si legraci i pohodu a bylo nám spolu dobře. 
Děkujeme Pivovaru Velké Popovice za poskytnutí tekutého občerstvení, které v tom vedru přišlo 
velmi vhod, a také MŠ v Kostelci u Křížků za zapůjčení bubnů.                        Marie Grafnetter



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

ÚŘEDNÍ HODINY NA OÚ KAMENICE
Pondělí a středa:  
7.30–12.00 hodin  13.00–17.00 hodin

OBECNÍ ÚŘAD

KULTURNÍ AKCE

KONTAKT: 

Kulturní centrum Kamenice
Ringhofferovo nám. 434
251 68 Kamenice

Telefon:
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

     „do ruky“

ZAČÍNÁ ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

8. září od 13.00 hod. – Ringhofferovo náměstí a KD
Veletrh sportovních a zájmových příležitostí

21. září od 14.00 hod. – Ringhofferovo náměstí a KD
Podzimní slavnosti a Ringhofferovy trhy
Ve stylu středověku

22. září od 19.30 hod. – Spolek Kamenicko
Vlastivědná vycházka s Mgr. Janem Pišnou
Vycházka spolku Kamenicko, tentokrát do Kostelce u Křížků. 
Sraz na autobusové zastávce Kostelec u Křížků, škola.
Vstupné: 50 Kč

24. září od 19.30 hod. – Kulturní dům Kamenice
Promítej i ty: Krajina v tísni, dokument festivalu Jeden svět
Vstup zdarma

26. září od 19.30 hod. – Kulturní dům Kamenice
Spirituál kvintet - Naposledy, koncert 
Vstupné 340 Kč předprodej / 390 Kč na místě

28. září od 10.00 hod. – SK Kamenice
Pivní pochod
Pořádá SK Kamenice. Sraz na fotbalovém hřišti

30. září od 9.30 hod.  –  Kulturní dům Kamenice
O chytré princezně, divadlo pro děti
Vstupné 60 Kč

ZÁŘÍ 2019

ŘÍJEN 2019
Všem školákům, zejména pak prvňáčkům, 

přeji šťastný vstup do školního roku 2019/2020 

a mnoho radosti i úspěchů při studiu, 

kulturních i sportovních aktivitách.

Pavel Čermák, starosta

3. října od 19.30 hod. – Kulturní dům Kamenice
Trabantem napříč kontinenty: Velká cesta domů
Přednáška o cestování – předprodej přes smsticket
Vstupné 190 Kč

5. října – Zámek Štiřín
Den Hanuše Ringhoffera, Celodenní akce pro rodiny s dětmi
Vstupné 150 Kč / děti do 10 let zdarma



KULTURNÍ AKCE SPORTOVNÍ AKCE

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

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

Kostel Panny Marie Sněžné ve Velkých 
Popovicích: neděle 8.30 hodin

Kostel narození Panny Marie v Oleškách: 
1. sobotu v měsíci 14.30 hodin

 BOHOSLUŽBY . . .

LISTOPAD 2019
2. listopadu od 17.00 hod. – Klub žen Kamenice
Halloween klubu žen
Start v 17.00 hod. u CO v Kamenici 

8. - 9. listopadu od 19.30 hod. – Kulturní dům Kamenice
Ochotnické divadlení I.
Festival ochotnických divadelních představení
Vstupné 290 / 150 / 100 / 50 Kč

14. listopadu od 19.30 hod. – Kulturní dům Kamenice
Mňága a Žďorp
Koncert
Vstupné 290 Kč v předprodeji / 350 Kč na místě

15. listopadu od 19.30 hod. – Zámek Štiřín 
Petr Kocman and band
Koncert
Vstupné 300 Kč

15. - 16. listopadu od 19.30 hod. – Kulturní dům Kamenice
Ochotnické divadlení II.
Festival ochotnických divadelních představení
Vstupné 290 / 150 / 100 / 50 Kč 

16. listopadu od 8.00 hod. – Ringhofferovo náměstí
Ringhofferovy trhy s degustací Svatomartinského vína
Ringhofferovo náměstí Kamenice

19. listopadu od 19.30 hod – Kulturní dům Kamenice
Promítej i ty: BohuŽel
Dokument festivalu Jeden svět
Vstup zdarma

23. listopadu od 17.00 hod. – Kulturní dům Kamenice
Hafla Show, Studio Jesenice
Vstupné bude upřesněno

26. listopadu od 19.30 hod. – Kulturní dům Kamenice
Cavewoman
Divadelní představení
Vstupné 400/350 Kč

31. října od 19.30 hod. – Kulturní dům Kamenice
Tančírna Blanky Vášové
Vstupné bude upřesněno

POKRAČOVÁNÍ ŘÍJEN 2019

15. října od 19.30 hod. – Kulturní dům Kamenice
Zdeněk Izer: Na plný coole, zábavný pořad
Vstupné 290 Kč / 250 Kč

19. října od 8.00 hod. – Ringhofferovo náměstí
Ringhofferovy trhy, Ringhofferovo náměstí Kamenice

22. října od 19.30 hod. – Kulturní dům Kamenice
Promítej i ty: Nemusíš s láskou, stačí s citem, dokument
Vstup zdarma

31. října od 19.30 hod. – Kulturní dům Kamenice
Tančírna Blanky Vášové
Vstupné bude upřesněno

Hrusický Dobroběh   21.   9. 2019
Lesní běh Říčany   19. 10. 2019
Mikulášský lesní běh Struhařov   7. 12. 2019
Jarní běh U kanálu, Senohraby    6.   4. 2020
Pyšelský kopeček   25.   4. 2020
Běh Krásné vyhlídky, Struhařov   1.   5. 2020
Štiřínský kros   16.   5. 2020
Mnichovická běhna       7.   6. 2020 

OLEŠKY - KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE
v sobotu 7. září 2019 od 14.30 hodin se koná POUTNÍ MŠE SVATÁ 

4. ročník 2019/2020 
BĚŽECKÝCH ZÁVODŮ 
LADOVA KRAJE



KULTURNÍ AKCE

SPIRITUÁL KVINTET

26. 9. 2019 od 19.30
cena 340 / 390 Kč

Předprodej / informace / rezervace: přes webticket.cz / v KC / Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice / 323 672 643 / 731 045 466.
www.kckamenice.cz

KULTURNÍ AKCE

    

SPOLEK KAMENICKO SI VÁS DOVOLUJE POZVAT 

NA VLASTIVĚDNOU VYCHÁZKU
s Mgr. Janem Pišnou

Tentokrát do Kostelce u Křížků. Dozvíme se spoustu zajímavostí z historie obce, 
navštívíme kostel sv. Martina, uvidíme, kde stávala synagoga a židovská škola, a 
na závěr navštívíme židovský hřbitov. 

ODKUD VYJDEME? od autobusové zastávky Kostelec u Křížků, škola

KDY?    v neděli 22. září 2019, v 9:30 hod. 
    (doba vycházky 2-2,5 hod.) 

VSTUPNÉ   50,-Kč      

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



TANEČNÍ KURZY SE VRACEJÍ 
DO KULTURNÍHO DOMU KAMENICE 

KULTURNÍ CENTRUM KAMENICE . . . 

Pokud nemůžete spát bez toho, 
abyste pořádně protančili své 
střevíce nebo sníte o  tom, jak 
se budete ladně točit v rytmu 
valčíků, máme pro vás dobrou 
zprávu. 
Začínáme ve středu 2. října 
ve velkém sále kamenického 
kulturního domu. 
Budeme pokračovat každou 
další středu až do  prodlouže-
né, po celkem 12 večerů. Kurz 
bude ukončen Vánoční pro-
dlouženou a pro zájemce bude 
pokračování opět ve  středu 
v lednu. 
Začátečníci se budou scházet 
od  19.00  hod. do 20.30 hod. 
a pokročilí od 20.40 hod. 
do 22.15. hod.

Předprodej / informace / rezervace: 
přes webticket.cz / v KC / Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice / 323 672 643 / 731 045 466.

www.kckamenice.cz

od 19.30
340 / 390 Kč

V základním kurzu se bude vyučovat světový taneční program, 
např. waltz, tango, valčík, quickstep, samba, cha-cha, jive, rumba, polka, 
blues atd. … Pro pokročilé se chystá navíc slowfox, paso doble a rozší-
ření všech tanců a základní techniky tanců.  
Kurz vede Blanska Vášová společně se svým tanečním partnerem Ma-
tyášem Dolákem. Blanka Vášová má za sebou 25 let zkušeností z taneč-
ního parketu a do Kamenice se přestěhovala před časem z Prahy. Více 
než 15 let učí tanečním dovednostem mladé i starší z Kamenice a okolí. 
Tento kurz vznikl na podnět dychtivých kamenických zájemců o tan-
cování, pokud se k nim chcete připojit i vy, stále se můžete přihlásit 
telefonicky na 603 238 090 nebo emailem na vasova@volny.cz, 
pro více informací sledujte www.tanecni.net.  
Pro možnost protančit si znalosti z tanečních nabízí Blanka Vášová 
čtvrteční tančírny, kdy se sejdeme od října do května každý poslední 
čtvrtek v měsíci. 
Začínáme v 19.30 hodin a končíme 22.15 hodin. Ve třech velkých taneč-
ních blocích budeme tancovat všechny standardní a latinsko-americké 
tance, blues, polku a salsu. 
Tančírna bude otevřena nejenom pro účastníky tanečních, ale všem 
zájemcům o společenské tance. 

Kateřina Čadrová, KC Kamenice

Pro milovníky klasických i latinskoamerických tanců chystáme na letošní podzim návrat oblíbené taneční školy Blanky Vášové. 
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OHLASY NA AKCE SENIORŮ

PŘIŠLO DO REDAKCE . . . 

KLÁŠTER	SÁZAVA	A	HUŤ	FRANTIŠEK
Dne 19. 6. jsme se  s manželem poprvé zúčastnili výletu do města Sá-
zava, který byl organizován Klubem seniorů v Kamenici. Nejprve jsme 
se přesunuli auty do Čerčan a odtamtud jsme jeli vlakem do Sázavy. 
Z nádraží jsme procházkou přes město došli do starobylého sázavské-
ho kláštera, kde jsme si v zahradě prohlédli pozůstatky původního 
kostela z 10. století a poté jsme navštívili klášter, který byl zrušen 
za vlády císaře Josefa II. a dalšími majiteli přestavěn na  renesanční 
zámek. V klášterních prostorách probíhá již několik let odkrývání 
středověkých fresek, které byly zaštukovány a přemalovány  mnoha 
vrstvami maleb. Nemohli jsme bohužel navštívit přilehlý kostel, který 

je uzavřen z důvodu rekonstrukce. Monumentální je věž z červeného kamene. Celkově je komplex budov různých stavebních slohů velmi působivý. 
Po prohlídce kláštera následoval oběd v restauraci poblíž nádraží. Odpoledne jsme navštívili  nejstarší sklářskou huť v Sázavě, která po ukončení 
provozu měla být zbourána. Naštěstí pan Josef Viewegh (otec spisovatele Michala Viewegha) založil nadaci a sehnal finanční prostředky na zá-
chranu této technické památky. Nyní je zde sklářské muzeum, kde je možno si prohlédnout sklářskou pec, pece na temperování výrobků ze skla, 
sklářské pánve, píšťaly a materiály na výrobu skla. Také je zde sbírka uměleckých děl ze skla od různých našich i světových výtvarníků. Po ukončení 
prohlídky sklárny jsme se vrátili vlakem do Čerčan a pokračovali auty do Kamenice. Celý výlet probíhal ve velmi pohodové a v přátelské atmosféře, 
a to zejména díky vynikající organizaci. Závěrem je nutno ještě poděkovat i řidičům, kteří ve svých soukromých autech odvezli ostatní účastníky 
tohoto báječného výletu.                           Manželé Seckých, Skuheř

ANI	PRÁZDNINY	NÁS	NEZASTAVILY	PŘED	AKTIVITAMI!
Ať už na vycházkách po okolí, někdy spojenými se zpíváním při kytaře, u ohně 
nebo na cyklovýletech, které jsme nazvali „cyklostředy“,  či jedním veselým 

sousedským posezením na zahradě 
u Anuše a Fandy. 

Pokud vás zajímá víc, podrobné infor-
mace z jednotlivých prázdninových 
akcí i fotky najdete na  našem webu 
www.kamenice55.eu. 
Manželé Vinklerovi

Vážená redakce,
dovoluji si Vás oslovit s následující dotazem, který možná bude zajímat 
i ostatní obyvatele Kamenice. 
Dlouhodobě mě trápí kreativita některých spoluobčanů či chatařů, kteří 
využívají prostor u kontejnerů na tříděný odpad na odložení kdekteré-
ho krámu. 
Igelitky s ohlodanými kuřecími kostmi, prkna dřevěná i žehlící, polá-
mané skřínky, linolea, vymlácené kachlíčky, dráty, cihly, televize a další 
haraburdí.
Lidé bydlící v našem domě č. 16 na Sídlišti I, se celoročně snaží udržovat 
čistotu nejen na spoluvlastnickém pozemku, ale i přilehlých veřejných 
komunikacích. Nicméně většinou noční víkendový rej u kontejnerů 
toto snažení maří a iniciativu k úklidu značně oslabuje.
Protože vím, že když nějaký trouba založí skládku hnoje na veřejném 
prostranství, hromada se rozrůstá geometrickou řadou a téměř rych-
lostí světla, vynaložil jsem v minulosti jak své síly a čas, tak často i své 

finanční prostředky, abych zárodek smetiště zlikvidoval včas a do ulice 
mohl bez obav z infarktu zas s radostí vyhlédnout. 
Pravda, teď po dokončení stavebních úprav přístavby školy nemám 
již možnost korumpovat drobnými dárky nebo úpěnlivě přemlouvat 
řidiče náklaďáčků, aby mi odložený odpad přiložili ke svému a vyvezli 
na skládku. 
Možná se však rozčiluji zbytečně nad tím, že za humny je k dispozici 
sběrný dvůr a neřádi přesto pořád skládají neřád ostatním před okna. 
Třeba existuje uzance, že obec kontejnery nechá čas od času objet nákla-
ďákem a odložený binec vyveze. 
Pokud je tomu tak, pak se všem nočním odkladačům omlouvám. Pokud 
však toto takto není, prosím, aby se odkladači nad sebou zamysleli a vy-
užili legálních postupů k odhození svých přebytečných a rozbitých věcí 
a nebo se raději kontejnerům na Sídlišti I raději vyhnuli. 

S pozdravem Michal Grafnetter

Vážený pane Grafnettere, děkujeme za váš příspěvek. Předali jsme jej na Obecní úřad Kamenice a požádali o odpověď na vámi 
popisovaný problém. Jana Novodvorská, šéfredaktorka

Vážený pane Grafnettere,
Většina občanů Kamenice nakládá s odpady velmi odpovědně. Jsme 
mezi nejlepšími, co se týče separování papíru, plastu i skla. Systém likvi-
dace odpadu je neustále vylepšován s cílem nezvyšovat náklady za likvi-
daci pro nás pro všechny.  Zároveň se snažíme každý týden uklízet obec 
tak, aby žádné černé skládky v okolí barevných kontejnerů nevznikaly. 
To, co popisujete, je však hrubé porušení všech pravidel, které si přiroze-
ně zasluhuje sankci, při identifikaci pachatele.  Místa určená pro separo-
vaný odpad v žádném případě neslouží pro ukládání směsného odpadu, 
ani velkoobjemového odpadu (matrací, pneumatik, židlí apod.). Nejsou 

určena ani k odkládání suti po přestavbách bytů. Neodkládejte zde ani 
věci, o kterých si myslíte, že je někdo odnese a dále použije. Tyto druhy 
odpadů mají místo ve sběrném dvoře. Pokud takto nelegálně zanechaný 
odpad musí uklidit obec, což dělá, zvyšuje to náklady na odpadové hos-
podářství celé obce a znamená to, že tento úklid zaplatíme v poplatku 
za šedivé popelnice my všichni. Nebuďme, prosím, lhostejní ke svému 
okolí a vysvětlujte svým sousedům, jak správně nakládat s odpadem, 
pokud někdy dělají chybu.  Ušetříme tak všichni.  

                   S pozdravem Pavel Čermák, starosta@kamenice.cz
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V  sobotu 22. června  jsme se sešli v hojném 
počtu před OÚ Kamenice. Vydali jsme se 
kolem Hamerského rybníka k hájovně, kde 
na nás již čekal oborník pan Tůma. Před obo-
rou nám pověděl hodně zajímavostí – nejen 
o zvěři, o stromech, myslivosti,  sčítání zvěře, 
na kolik vás přijde odstřel trofejního zvířete, 
ale i o škodách způsobených černou zvěří.
Pak jsme se vydali po vyznačené cestě oborou. 
Cesta vedla kolem rybníků plných ryb, pěkně 
upraveného krmeliště, posekaných palouků, 
nově vysázených stromků – všude, kam oko 
dohlédlo, krásná příroda. Všichni jsme se 
shodli, že se zde o oboru přímo vzorně starají. 
Dokonce se nám podařilo hned u cesty najít 
krásné hřiby. Asi s půlhodinovým zpoždě-
ním jsme došli k Ringhofferově lovecké chatě 
s  rozhlednou. U otevřených dveří nás uvítal 
pan  Fábera se synem. Došli jsme právě včas. 
Asi po pěti minutách začaly z nebe padat do-
cela slušné přívaly deště. Všichni si prohlédli 
nádherně opravenou loveckou chatu, poko-
chali se vyhlídkou, porozprávěli si o historii 
obory i této nádherné stavby, která se docho-
vala právě díky panu Fáberovi. 

Hned jak přestalo pršet, jsme se vydali k další 
rozhledně. Díky bleskům a hromům se část 
účastníků bála na Ládeveskou věž vystou-
pat. Někteří byli již značně zmoženi ušlými 
kilometry. Ti, kteří neodolali a vyšplhali se 
po 150 schodech, těm se naskytl báječný vý-
hled na Posázaví i blízké okolí.
Z rozhledny jsme rychle sestoupali k restau-
raci U Vlkové, kde se všichni po zásluze ob-
čerstvili. Bohužel – začalo opět pršet.  Někteří 
si počkali na autobus, tvrdší jádro skupiny 
s námi šlo pěšky zpět do Kamenice.  Zastavili 
jsme se v Lomené ulici u vily, kde pobýval 
Che  Guevara, pověděli jsme si další zajíma-
vosti o  Valnovce, Ládví, Mlýnském rybníku, 
zámečku v Olešovicích a rozloučili jsme se 
opět před obecním úřadem. 
Bylo to moc krásné a doufáme, že naše výlety 
budou pokračovat. 
Děkujeme všem účastníkům za dobrou partu.
Rády bychom také poděkovaly panu staros-
tovi Čermákovi za pomoc při zajištění prů-
chodu oborou, panu Tůmovi  a panu Fáberovi 
za vstřícnost a jejich čas.

 Věra Šindelářová a Eva Mlchová 

KUDY KAM – VÝLET DO OBORY VLKOVÁ, 
NA ROZHLEDNY VLKOVÁ A LÁDEVES
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„SBÍRÁNÍ BRATŘÍ POD OBOJÍ ZPŮSOBOU U KŘÍŽKŮV“

Každý, kdo zamíří k nám z Prahy po Staré benešovské silnici 
(II/603), bude postupně za Jesenicí stoupat, až dorazí na vrch 
dnes zvaný Mandava. Kromě úchvatného výhledu do zvlněné 
středočeské krajiny na všechny strany a možná ještě dál, je kro-
mě Brd a Středočeské pahorkatiny (když je dobrá viditelnost) 
vidět takřka až pás hraničních hor na jihu i severu. 
Od roku 1931 je zde k dispozici všem poutníkům také rozhled-
na, z níž toho kvůli vzrostlým stromům dnes asi moc neuvidíte.
Jenže tato rozhledna vznikla jako připomínka události, od níž 
letos uplyne 600 let. 
Bylo to na den svatého Michala, tedy 30. září 1419, kdy se sešlo 
velké množství lidí. Byla to velmi zjitřená doba. Po upálení Jana 
Husa (1415) a Jeronýma Pražského (1416) na církevním koncilu 
v jihoněmecké Kostnici v celém Českém království vzrůstalo 
napětí nejen mezi stoupenci Husova učení a jejich odpůrci, ale 

také docházelo k celospole-
čenskému pocitu jakéhosi 
konce věků. Tento strach byl 
ve společnosti umocňován 
různými veřejnými kázáními 
a poutěmi na hory, jimž se 
dostávalo jmen podle biblic-
kých hor jako Oreb, Tábor, 
Olivetská. 
Napětí ve společnosti v roce 
1419 eskalovalo 30. července 
za první pražské defenestrace. 
V následujících dnech došlo 
k  vyplenění a spálení někte-
rých pražských klášterů. 

 Dne 16. srpna 1419 zemřel na svém Novém hrádku u Kunratic 
(zvaném také Wenzelstein) český král Václav IV. Takové události 
jistě umocňovaly chiliastické nálady ve společnosti. 
V září se v západních Čechách na hoře Bzí nedaleko Nepomuku 
rozhodlo, že v den sv. Michala dojde k setkání na hoře Křížka 
u Ládví. Na Křížka se nakonec dostavilo velké množství přívr-
ženců přijímání podobojí nejen z nedaleké Prahy, ale také z již-
ních a západních Čech. 
Lidé na Křížka proudili od svátku sv. Václava 28. září a také ná-
sledující den. Lze tak soudit podle toho, že se některé dobové 
zápisy liší v dataci. 
Ohromná masa lidí se těžko vešla na cesty a dle záznamu ve Sta-
rých letopisech českých také podupali jednomu z místních sed-
láčků osení: „Na tom sebrání na Křížkách panoše jeden Záviše, 
jezdě na koni, napomínáše lid, aby jednomu chudímu člověku 
zaplatili osení, které jemuž podle té oulehle byli potlačili. I sebral 
drahně peněz i dal tomu sedláčku, číž obylé bylo.“  
Z Plzně dorazil také radikální kněz Václav Koranda (starší), který 
zde vyhlásil „království boží na zemi“ a po zkušenosti s proná-
sledováním svého procesí v okolí Rokycan ozbrojenci doporučil 
všem přítomným, aby se také ozbrojili a bránili „pravdu Písma 
svatého“ také zbraní. Tímto kázáním, mší pod nebem a  přijí-
máním podobojí vyvrcholila celá akce v neděli 30. září  1419. 
Zástupy lidí se pak vydali směrem ku Praze, která byla z vrchu 
vysokého 480 metrů nad mořem dobře vidět. 
Bělostné hradby jistě poutaly pozornost lidí, stejně tak rozesta-
věná katedrála na Pražském hradě a vysoké věže kostelů v praž-
ských městech. 
Jak asi vnímali Pražané tisíce lidí s hořícími loučemi a svícemi, 
kteří přicházeli k vyšehradské bráně Špička? O tom již nemáme 
žádné zprávy, ale jistě to byl pohled přímo impozantní.

Na tuto událost se u nás nezapomnělo. Po roce 1919 se každo-
ročně na Křížkách konalo setkání v předvečer památky Mistra 
Jana Husa 5. července. Později byl pro konání této každoroční 
akce obcí Sulice získán pozemek za velmi symbolický peníz.  
V roce 1929 se Okresní osvětový sbor v Jílovém rozhodl vybu-
dovat památník ve formě rozhledny. Slavnostně otevřena a zpří-
stupněná byla roku 1931. 
Každoroční oslavy se zde konaly ještě na začátku padesátých let 
minulého století. K obnovení této akce došlo na krátkou dobu 
v letech 2005 až 2010. 
Po roce 2010 byla část pozemku odprodána na stavbu restaurace, 
v roce 2013 byla provedena parková úprava prostoru před roz-
hlednou. 
Samotná rozhledna prošla několika opravami, ale za zmínku 
stojí zvláště ty poslední v roce 1998 a letos v roce 2019.

Jan Pišna
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Minulost	– Lee Child
Šarlatáni – Robin Cook
Tiché	roky – Alena Mornštajnová
Slavičí	píseň – Fiona McIntosh
Jičínské	pole	mrtvých – Vlastimil Vondruška
Až	úplně	dolů – Jennifer Weiner
Cesta,	 vědomí,	 nová	 měna:	 nová	 metoda	
manifestace	 vědomé	 hojnosti,	 trvalého	 na-
plnění	a	udržitelné	budoucnosti	– Brandon 
Bays,  Kevin Billett 

KNIHY VLOŽENÉ DO FONDU KNIHOVNY V LÉTĚ

TÝDEN KNIHOVEN 2019 
30. 9. - 6. 10. 2019

Závěje – Tess Gerritsenová 
Na	dostřel	– Taylor Adams 
Já	+	Ty:	Kdy	přijde	partner? – Zdeňka Blechová 
Bleška	a	veška – Jan Werich
Skřítek	Křesadýlko – Radomír Socha
Víla	Jahůdka	– Stefanie Dahle
Půl	kopy	do	kopy	– Markéta Čekanová, Zdeněk Zajíček
Deník	báječného	kamaráda	– Jeff Kinney
Půlnoční	gang – David Walliams

Knihovna	Kamenice	se	připojuje	k	tradiční	akci	Týden	knihoven	a	vyhlašuje	čtenářskou	amnestii.	

Týden knihoven je celostátní akce, kterou již po 23. pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). Jejím hlavním 
záměrem je podpořit četbu a knihovny. 

Naše knihovna v souvislosti s touto akcí vychází již tradičně vstříc svým čtenářům tím, že jim odpouští	dlužnou	platbu	všech	
upomínek	a	vyhlašuje	čtenářskou	amnestii	v	týdnu	od	30.	9.	–	6.	10.	2019. Čtenáři, kteří dlouho nevrátili knihy, a kterým naběhla 
upomínka v jakékoli výši, budou mít možnost tyto knihy vrátit, aniž by museli upomínku uhradit. Prohledejte, prosím, své domácí 
knihovny a doneste v uvedeném termínu všechny nevrácené knihy k nám do knihovny, abychom je mohli půjčovat dalším čtenářům. 

V letošním roce jsme v rámci Týdne knihoven připravili také něco pro nové čtenáře:	
Každý	kdo	se	v	týdnu	od	30.	9.	–	6.	10.	2019	nově	zaregistruje	do	naší	knihovny,	získá	roční	registraci	do	knihovny	s	50%	slevou.

Dagmar Walachová, knihovnice

LADŮV KRAJ. . . 

PID INFORMUJE . . . 

JÍZDA HISTORICKÝMI VLAKY 7. 9. 2019
V sobotu 7. září 2019 proběhnou od 10.00 do cca 18.00 dvě vel-
kolepé dopravní akce, které budou vzájemně propojeny historic-
kými i moderními vlaky, tramvajemi a autobusy. Na vlakovém 
nádraží Praha-Smíchov se uskuteční další ročník Pražského 
železničního dne, v Hostivici se pak odehraje další z našich Regi-
onálních dnů PID, a to při příležitosti 25 let od integrace veřejné 
dopravy v oblasti Hostivice do systému Pražské integrované do-
pravy. Bohatý doprovodný program čeká na všechny malé i velké 
návštěvníky nejen na smíchovském či hostivickém nádraží, ale 
také přímo na Husově náměstí v Hostivici při příležitosti konání 
Městských pivních slavností.

Čím	se	můžete	svézt?
• parním vlakem vedeným lokomotivou řady 556.0 „Štokr“ 

ze Smíchova do Hostivice či do Řevnic
• motorovým vozem řady M 131 „Hurvínek“ na okružních 

jízdách ze Smíchova do Rudné u Prahy a do Hostivice
• vlakem vedeným lokomotivou řady 759 „Kyklop“ také 

na okružních jízdách do Rudné u Prahy či do Slaného
• elektrickou jednotkou řady 660 „InterPanter“ ze Smíchova 

přes Radotín do Krče a zpět

• třívozovou soupravou historických tramvají mezi Smíchov-
ským nádražím a Sídlištěm Řepy

• historickými autobusy po okolí Smíchova či Hostivice

Na	co	dalšího	se	můžete	těšit?
• bohatý doprovodný program na nádraží Praha-Smíchov, 

na nádraží v Hostivici a na Husově náměstí v Hostivici
• výstava lokomotiv s možností prohlídky
• výstava modelového kolejiště
• doprovodný program DDM Prahy 5
• prezentace Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy
• prezentace hasičské techniky SŽDC
• prezentace Letiště Václava Havla Praha
• prezentace pivovarů z ČR
• hudební vystoupení 

českých kapel
• a mnoho dalšího

Zdroj:
Informační zpravodaj číslo 
16 / 2019

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA KAMENICE . . . 
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FLOORBALL ACADEMY 
MÁ ZA SEBOU PRÁZDNINOVÉ KEMPY.	

V hale Na Fial-
ce v Říčanech 
ve dvou týden-
ních turnusech 
na  konci července 
zlepšovali své flor-
balové i obecně 
sportovní schop-
nosti a dovednosti. 

Čtyři zkušení trenéři si pro ně připravili plno cvičení, her a doved-
nostních soutěží. Dohromady se obou kempů zúčastnilo přes padesát 
mladých florbalistů. Malí sportovci ale nebyli stále jen v hale. Během 
kempů se podívali i do bazénu, vypravili se na malý výlet a v neposlední 
řadě potrénovali i plno dalších sportů na nedalekém sokolském hřišti. 

Poslední den obou turnusů potom patřil závěrečným soutěžím, během 
kterých si všichni mohli vyzkoušet, co nového se naučili, a také vyhrát 
zajímavé ceny. 
Od září se kolotoč Floorball Academy rozjíždí znovu. Malí sportovci 
budou rozdělení na dvě věkové kategorie a trénovat budou dvakrát 
týdně, každá kategorie vždy hodinu. Mladší	 školáci	 budou mít své 
tréninky v pondělí od 15.15 do 16.15 a v pátek od 14.00 do 15.00. 
Starší	florbalisté budou na své mladší spoluhráče navazovat v pondělí 
od 15.15 do 16.15 a v pátek od 15.00 do 16.00. Stejně jako loni budou 
všechny kroužky probíhat v tělocvičně základní školy, přihlašuje se přes 
komunitní centrum školy. 
Podrobnější informace najdete na našem webu floorballacademy.cz. 
Těšíme se na všechny zkušené i začínající florbalisty.

Vítek Voltr

STARTUJE DALŠÍ SEZÓNA 
BĚŽECKÝCH ZÁVODŮ LADOVA KRAJE (LK)

OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝM ROČNÍKEM. 
V letošním roce jsem se v rámci srovnání 
a poznání účastnil několika závodů mimo náš 
kraj. Což ale bohužel vedlo k tomu, že jsem 
se nestihl zúčastnit všech běžeckých závodů 
LK. Na  druhou stranu je pravdou, že účast 
na  jiných závodech člověka vede k  určitému 
srovnávání tratí i „pořadatelského servisu“. 
Musím uznat, že úroveň běžeckých závodů 
LK je na  velmi vysoké úrovni a stále stoupá. 
Je patrné, že běh je velmi populární aktivitou 
a startující neváhají zaplatit vyšší startovné 
za čipové měření času a pořadatelé se nebojí 
toto měření objednat. Je fajn, když je na závo-
dech fotograf a vy si pak z internetu stáhnete 
nějakou památku na to „dobrovolné utrpe-
ní“…
V dubnu jsem byl na Pyšelském kopečku. Le-
tos doznal několika změn, přesunulo se místo 
startu a cíle a s tím spojeného zázemí závodu 
z fotbalového hřiště do budov hasičů a Měst-
ského úřadu. Půlmaratonská trať se letos nebě-
žela jako dva okruhy, ale jen jako jeden, takže 
se závodníci dostali až ke kamenickým rybní-
kům. Běh přes pyšelské náměstí byl díky ome-
zené dopravě, kterou řídili místní hasiči, velmi 
působivý. Startérem byla opět Dana Drábová 
a  moderátorem Honza Smetana, který navíc 
letos běžel trať 10,5 km. Doprovodný program 
s tombolou a hudebními kapelami byl zase 
velmi vydařený. Už teď se těším na příští rok.
Dalším závodem LK, kterého jsem se zúčast-
nil, byl Štiřínský kros. Dobrou atmosféru zá-
vodu umocňovaly vtipné komentáře již téměř 
tradiční moderátorské dvojice Kateřiny Ne-

kolné a Petra Svěceného. Na tomto závodě je 
skvělé, že je opravdu pro celé rodiny, spousta 
dětských kategorií, rodinná štafeta a nakonec 
závod dospělých… Hlavního závodu se účast-
ní mnoho známých osobností nejen ze světa 
sportu. A tak mě trochu udivuje, že nevidím 
ve výsledkové listině bývalé vrcholové spor-
tovce, kteří nyní žijí v Kamenici a okolí. Vždyť 
primárně nejde o výsledek a vítězství, i když 
vítězem je dle mého názoru každý, kdo se po-
staví na start, protože uhrazením startovného 
podpořil dobrou věc, kterou bezesporu péče 
o předčasně narozená miminka v porodnici 
u Apolináře je. Doufám, že uvidím v příštím 
roce na startu více kamenických aktivních se-
niorů...  Myslím, si, že je to skvělý závod,  Trať 
je vždy dobře připravená a poslední dva roky 
se mohli účastníci krosu po závodě přesunout 
„o pár metrů dál“ a pokochat se rozkvetlým 
zámeckým parkem se zajímavým doprovod-
ným komentářem. Nevím, jestli to byla náho-
da nebo záměr, ale obě akce „pohladí po duši“.
NOVÝ ROČNÍK BĚŽECKÝCH ZÁVODŮ LK
21. září se můžete v Hrusicích zúčastnit nové-
ho běžeckého závodu v Ladově kraji. Zahájení 
již 4.  ročníku běžeckých závodů LK v rodišti 
Josefa Lady je více než symbolické. Navíc 
výtěžek ze  startovného jde na dobrou věc – 
neziskové organizaci Znovu do života, která 
sdružuje pacienty, kteří díky včasné a správné 
první pomoci přežili srdeční zástavu. Navíc 
se v rámci doprovodného programu dozvíte 
jak správně první pomoc poskytovat. Tak 
neváhejte a přijďte se proběhnout, udělat něco 
pro sebe a své zdraví.       Vláďa Kalivoda

ROZPIS BĚŽECKÝCH ZÁVODŮ LK:

Hrusický Dobroběh          21. 9. 2019
Lesní běh Říčany        19. 10. 2019
Mikulášský lesní běh Struhařov      7. 12. 2019
Jarní běh U kanálu, Senohraby        16. 4. 2020
Pyšelský kopeček           25. 4. 2020
Běh Krásné vyhlídky, Struhařov        1. 5. 2020
Štiřínský kros           16. 5. 2020
Mnichovická běhna               7. 6.2020

Od	září	startují	kroužky	nově	dvakrát	týdně	po	dvou	hodinách	ve	dvou	věkových	kategoriích

Plno pohybu, zábavy, florbalu a dalších sportů zažili o prázdninách holky a kluci z kroužků Floorball Academy. Zúčastnit se spolu 
s kamarády mohli příměstských florbalových kempů. 
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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.

PORADENSTVÍ	PRO	VÁŠ	ŽIVOT
Investice-hypotéky-reality, zajištění příjmu,majetku-důchodu

S otevřeností a empatií, vždy na straně klienta!

Jaroslav	Kuba,	telefon:	737	229	200
		e-mail:	jkuba@seznam,	SKALSKO

 plavání dětí od 1,5 roku 
 příměstské tábory a kempy 
 mořské panny (mermaiding) 
 bazén se slanou vodou 
 sauna (finská, bio-aroma, infra) 
 aquaerobik (max. 5 osob) 
 zdravotní cvičení 

  

individuální lekce, certifikovaní lektoři, příjemné domácí prostředí, parkoviště 
 

www.wellness-repcice.cz   T: 721 192 560   wellness-repcice@seznam.cz 

 

 

Restaurace	Na	Rynku	v	Kamenici 

příjme	do	svého	kolektivu	
na stálý nebo vedlejší pracovní poměr 

kuchaře	nebo	kuchařku.
Pracovní doba dle domluvy. 

Velice slušné finanční a pracovní podmínky. 
Informace	na	tel.	čísle	734	270	393.

      ŘÁDKOVÁ INZERCE

• Prodám kolo Favorit kompletní stav po generálce.
Cena dohodou. Tel.: 735 069 290

• Nabízím hlídání psů - Těptín. Lejdarová, číslo mo-
bil: 605 526 924

INZERCE . . . 

ODDÍL GYMNASTIKY POŘÁDÁ NÁBOR DĚTÍ
Nábor	proběhne	v	úterý	17.	9.	od	17.00	hodin	ve	staré	tělocvičně	ZŠ	Kamenice.

Přijímáme	dívky	ročníků	2013,	2014	a	chlapce	ročníků	2012,	2013,	2014.

CVIČENÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
Od	18.9.	opět	začíná	Cvičení	předškoláků	pod	vedením	Tomáše	Marcína.	

Cvičí	se	každou	středu	od	17.15	hod.	do	18.15	hod.	ve	staré	tělocvičně	ZŠ	Kamenice.
Více	informací	na	www.gokamenice.cz

SPORT . . . 
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Pracuj v pivovaru!
Kozel Olda hledá  
nové parťáky  
do výroby

Neváhej a staň se součástí 
Velkopopovického Kozla. 
Nástup možný ihned!

Za práci nedáváme jen pivo  
na dovolenou a na Vánoce,  
ale nabízíme taky:

•   Minimální nástupní mzdu 24 000 Kč  
•   K tomu příplatky a čtvrtletní 
     bonusy 10 %
•   5 týdnů dovolené
•   Dotované stravování + pitný režim  
     na pracovišti zdarma
•   Možnost ubytování na firemní  
     ubytovně přímo u pivovaru
•   Příspěvek na kulturu, sport,  
     dovolenou a zdravotní péči ve výši  
     10 000 Kč ročně
•   Příspěvek na penzijní/životní  
     připojištění ve výši 12 000 Kč ročně
•   Multisport kartu
•   A samozřejmě skvělé pivo jako bonus

Volejte na tel. 724 617 017

017_VPK inzerat_nabor do pivovaru.indd   2 20.2.2019   10:17:07
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V LÉTĚ VÁS NA ZÁMKU ŠTIŘÍN POBAVIL ROCK´N´ROLL

 

22. 11. 2019, pátek • Petr Kocman & band
13. 12. 2019, pátek • Ondřej Havelka a jeho 

MELODY MAKERS 
7. 2. 2020, pátek • Petr Vondráček 

se skupinou LOKOMOTIVA
14. 3. 2020, sobota • Zámecký květinový ples
17. 4. 2020, pátek • Ondřej Havelka a jeho 

MELODY MAKERS uvádějí 
Nejkrasší kusy z repertoiru

23. 5. 2020, sobota • Rozkvetlý Štiřín
19. 6. 2020, pátek • Jiří Korn a 4TET verze V

Více info na www.stirin.cz
Předprodej vstupenek: v zámecké recepci, tel.: 255 736 111 

a v síti TICKETSTREAM

Hudební večery a společenské akce na zámku 

Dva letní večery si užili fanoušci rock´n´rollu v exkluzivních prostorách na Štiříně. 
V červenci to rozpálil Pavel Sedláček se skupinou Cadillac a parket se rychle zaplnil. 
Publikum protančilo večer v osobité atmosféře a unikátní organická architektura 
Domu Atis dodala celé akci výjimečné kouzlo. I druhý páteční rock´n´rollový večer se 
skvěle vydařil. Duo ze skupiny Lokomotiva, Petr Vondráček a Vítek Fiala, své skladby 
a  vyprávění věnovalo vzpomínkovým večerem králi rock´n´rollu přesně v den, kdy 
před 42 roky Elvis Presley v pouhých 42 letech odešel do hudebního nebe. Na Štiříně 
zazněly největší hity a zajímavosti z Elvisova života i hudební kariéry. Zaplněný Salmův 
sál odměnil umělce potleskem vestoje. 
Už teď se můžete těšit na únorový koncert kompletní skupiny Lokomotiva. 
Vstupenky na naši novou kulturní sezónu jdou do prodeje od září. 
Těšíme se na Vás!             Veronika Forejtová, PR manager Zámek Štiřín

AKCE NA ŠTIŘÍNĚ . . . 

PLACENÁ INZERCE. . . 

Foto: Jiří Koten
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Vstupné 150 Kč, 
děti do 10 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  ●  Historická vozidla a exponáty ze sbírek 

Národního technického muzea  ●  Expozice historických pohlednic 
ze sbírky K. K. Brzáka  ●  Výstava fotografií obnovy zámeckého 

parku a areálu  ●  Ukázky dravců a sov  ●  Divadlo pro děti i dospělé – 
Kejklíř Vojta Vrtek – Velká cirkusová pohádka  ●  Unikátní výstava 

fotografií k 25. výročí cyklu Sukův hudební Štiřín  ●  Atrakce pro děti – 
fotolaboratoř, jízda na ponících, malování na obličej a mnoho dalšího  

●  Prodejní výstava řemeslných výrobků, květin, kosmetiky, módní 
salon  ●  Bohaté občerstvení a cukrárna  ●  Celým dnem bude provázet 

moderátorka Blanka Hrdinová

Den Hanuše Ringhoffera
5. října 2019

Z ám ek Št iřín

5. října 2019, sobota,
od 8:00 a po celý den

Vše se točí kolem Vás



Šermířské vystoupení
Exhibice zbraní a mučírna
Středověká aréna pro děti
Tématická kapela Jagabab
Program pro děti se soutěžemi
Občerstvení a doprovodný program zajištěn

podzimní slavnosti

od 14:00 do 17:00 hodin

Pro více informací sledujte www.kckamenice.cz a náš facebook

S21. 9. 
tředověk


