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Fotka měsíce:
Na dětském hřišti za Billou vyrostl nový dřevěný hrad s nakloněnou stěnou,
provazovými mosty a skluzavkou.

Titulní fotka:
Ringhofferova hrobka je umělecký i historický unikát a po mnoha letech právní
nejistoty ji Kamenice, jak se zdá, získá do svého majetku.

CENÍK INZERCE (bez DPH)
Celá strana: 4 000 Kč
(na zrcadlo sazby: 188 x 264 mm, na spad: 210 x 297 mm + 5 mm)
Polovina: 2 200 Kč
(170 x 120 mm)
Čtvrtina: 1 160 Kč
(90 x 130 mm)
Osmina: 600 Kč
(92 x 63 mm)
Prolink mezi inzerátem, vyvěšeným na webových stránkách
Kamenice a předmětem inzerce.
1/4 strany a menší: 50 Kč, 1/2 strany a větší 100 Kč
Zpravodaj z Kamenice, srpen 2020
Periodický tisk územního samosprávného celku - obec Kamenice
Vychází měsíčně.
Distribuce: OÚ Kamenice a Česká pošta, s. p.
Šéfredaktor: Jakub Ryška
Korektury: Nikola Dlabajová
Grafika: Matouš Marťák, Antonín Balon
Vydává: OÚ Kamenice, IČ: 00240273
Adresa redakce: Ringhofferovo náměstí 434, Olešovice, 251 68
Kamenice; heslo „Redakce”
Telefon a fax: +420 323 673 105
E-mail: redakce@kamenice.cz

Tisk: TRIA Olbramovice
Počet: 2000 ks
Registr: MK ČR E 13287
Příští uzávěrka: 15. srpna.
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. Na příspěvky dodané po uzávěrce nebude brán zřetel.
Autorské články šéfredaktora jsou podepsány značkou „Red“.

ZVÝHODNĚNÁ INZERCE
Dlouhodobá – sleva 30%
V případě nepřetržité inzerce v 5 po sobě jdoucích vydáních.
Předplacená – sleva 25%
3 inzeráty ve třech po sobě jdoucích vydáních nebo s konkrétním
uvedením měsíce vydání. Platba předem.
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Do 150 znaků: zdarma
Nad 150 znaků: 15 Kč za slovo.
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Slovo
starosty

Pavel Čermák

Vážení sousedé, ano, je to tak, náš
zpravodaj vychází bez přestávky i uprostřed
prázdnin místo tradičního dvojčísla v září.
Děje se toho totiž spousta i v těchto horkých
měsících, co bychom vám rádi sdělili.
Jak už tušíte z titulní fotky, hlavním
motivem pro vydání tohoto prázdninového
čísla jsou čerstvé novinky týkající se hrobky
rodiny Ringhofferů, o kterou se obec
dlouhodobě stará.
Výrazně jsme se totiž přiblížili tomu,
že naše obec získá tento unikát do svého
vlastnictví a budeme moct potenciál
pietního místa s jedinečným duchem plně
rozvinout a otevřít veřejnosti. Největší
poděkování v této věci patří cílevědomému
bojovníkovi, vytrvalci a advokátovi Pavlu
Mejšnerovi. V článku se dočtete hlavně
o právnické bitvě, kterou sváděl a pořád
ještě dobojovává. Bývalý radní mne více
než deset let provází úskalími složité
právní problematiky tak, jak se měnila
za posledních sto let. Jeho zápal je nakažlivý
a nápady neocenitelné. Vše korunováno
jasným tahem na branku.
Pokud to ale vezmu popořadě,
tak hned v prvním článku se dočtete,
jak rekonstruujeme a modernizujeme školu,
školku a kulturní centrum. Že za radnicí
už funguje AlzaBox, který ocení všichni

milovníci nákupů po internetu, a taky
že zdárně proběhla první etapa rozšíření
čistírny odpadních vod.
Velmi si cením charitativní akce
Kros Štiřín, z níž jdou každý rok peníze
na charitu. Tento rok se podařilo hlavnímu
organizátorovi a známému porodníkovi
Antonínu Pařízkovi a jeho týmu husarský
kousek, když v době zákazu sportovních
akcí vybrali několikanásobně víc peněz
a zapojili tisíce běžců po internetu. Přečtěte
si, jak se jim to podařilo.
Protože je už podzim za rohem, bude
vás určitě zajímat, co chystá naše Kulturní
centrum, od jara nuceně zavřené kvůli
koronaviru. V rozhovoru popisuje ředitel
Jan Růža nejen to, jak pracujeme na lepší
akustice, ale i těžkosti vesnického kulturáku,
který má konkurovat kulturní nabídce
Prahy. Je to rozhodně zajímavé povídání,
tak si ho nenechte ujít.
Nezapomeňte si rezervovat čas
na konci prázdnin. Jednak 22. 8. proběhne
ve sportovním areálu v Kamenici již minule
avizovaný open air koncert (Projekt 76)
a 30. 8. jubilejní desátý roční našeho
tradičního cyklistického závodu po okolních
lesích – Van Gillern Cup, který je součástí
MTB série Dycky bajk!
Ať žije léto.
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Krátce z Rad obce Kamenice
Kompletní zápisy najdete
na www.kamenice.cz nebo osobně
u tajemníka OÚ Kamenice.

24. 6. 2020
Rada obce schválila:
• výši příspěvků obci na vodovod
a kanalizaci pro pozemky parc. č. 90/1
a 254, k. ú. Štiřín, kde je plánovaná
výstavba bytového domu
• umístění pamětního kamene
v zámeckém parku ve Štiříně Společností Regio Štiřín z. s. na pozemku
KN 655, k.ú. Štiřín ve vlastnictví obce
Kamenice
• uzavření kupní smlouvy mezi obcí Kamenice (jako prodávající) a firmou Profi
Auto CZ a.s., na prodej vozidla IVECO
Daily za cenu 250 000 Kč

•
•
•
•

o velikosti 31,20 m2 v bytovém domě
v Těptíně
záměr propachtovat pozemky
ve vlastnictví obce Kamenice zapsané
na LV 447 v k. ú. Tehov u Říčan
ukončení Nájemní smlouvy k 30. 6.
2021 pro nájemce parkurového hřiště
Technickým službám Kamenice nákup nákladního vozidla IVECO Daily
50C15Z v ceně 949 000 Kč vč. DPH
aktuální rozdělení kompetencí členů
rady, které jsou podrobně na webu
www.kamenice.cz

Rada obce vzala na vědomí:
• pověření paní Ivy Petrové vedením
Stavebního úřadu Kamenice
Krátce ze Zastupitelstva
obce Kamenice

15. 7. 2020

24. 6. 2020

Rada obce schválila:
• rekonstrukce WC ZŠ Kamenice –
hodnocení nabídek: výběr dodavatele
firmu STAVIX s.r.o. se sídlem Türkova 828/20, 149 00 Praha - Chodov,
IČ 27526984, který podal ekonomicky
nejvýhodnější nabídku s nabídkovou
cenou 797 322,84 Kč bez DPH.
• uzavření Nájemní smlouvy na byt č. 12

Zastupitelstvo obce Kamenice vzalo
na vědomí:
• informaci o předpokládaném vývoji rozpočtových příjmů v roce 2020
způsobených koronavirovou epidemií,
ke které se bude přihlížet při sestavování návrhu střednědobého výhledu
rozpočtu obce Kamenice pro roky
2021 – 2024

Zastupitelstvo obce Kamenice schválilo:
• rozpočtové opatření:
Příjmy: - 4 450 000 Kč
Výdaje: + 1 921 766 Kč
Financování: + 6 371 766 Kč
• uzavření Kupní smlouvy, kde předmětem prodeje je pozemek parc. č.:
503/1 – ostatní plocha o výměře 48 m2
za kupní cenu 1850 Kč/m2
• uzavření Kupní smlouvy o koupi
nemovité věci spoluvlastnické podílu
o velikosti id.1/30 u každého pozemku:
p. č. 318/11, p. č. 318/14, p. č. 318/15
do vlastnictví obce Kamenice v k.ú.
Štiřín v celkové výši 10 000 Kč.
• odsouhlasilo přijetí daru části pozemků,
od majitelů pozemků v ulici Slámová
• pojmenování nové ulice v obci Kamenice, osada Ládví – Lužní
Zastupitelstvo obce Kamenice neschválilo:
• uzavření Kupní smlouvy na část pozemku parc. č.: 855/2 o výměře cca
217 m2 ve vlastnictví obce Kamenice
v k.ú. Těptín
• schválení pořízení změny č. 8 ÚPO
Kamenice
• schválení pořízení změny č. 9 ÚPO
Kamenice
• schválení pořízení změny č. 10 ÚPO
Kamenice

Technické služby pracují pro vás
Co pro nás Technické služby
udělaly v červenci? Vybíráme
ze záznamů ředitele Alexe
Dvoraka:

Údržba zeleně v centru.

• Skuheř – vyklizení budovy obce
• Úpravy dětského hřiště Kamenice
• Zednické práce v Základní škole
Kamenice
• Rekonstrukce a opravy v kulturním
centru
• Oprava a usazení mřížky v aleji
Olešovice
• Prořezávka keřů v centru obce a kolem
hřbitova
• Prořezávka keřů Jílovská
• Vyrovnání povrchu komunikace –
Lesní
• Údržba zeleně Sídliště 2
• Prořezávka keřů Olešovice
• Asistence s velkoobjemovým odpadem
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Stavíme a modernizujeme.
Od AlzaBoxu po záchody

Právě teď se rodí v Kulturním centru nový vestibul.

Možná někoho překvapí, jak intenzivně
se během prázdnin pracuje na mnoha
obecních projektech. Od rekonstrukce
základní školy a školky, přes čistírnu
odpadních vod, až po nový a už
zprovozněný AlzaBox za radnicí.

O

becní majetek v hodnotě zhruba
miliardy korun si žádá náležitou
péči. Čím víc toho v Kamenici
vybudujeme, tím nákladnější
je pak následná údržba. „Není to rozhodně
tak, že něco postavíme a máme hotovo.
Nejlepší příklad je základní škola,“ říká
starosta Pavel Čermák. Díky stomilionové
investici v roce 2007 se její kapacita zvýšila
o šest kmenových účeben, rozšířily se šatny,
jídelny, volnočasové zázemí, přibyla nová
sportovní hala, v další etapě pak chemická laboratoř, jazyková učebna nebo třeba

rekonstruované dílny. „To všechno zároveň přineslo mnohem intenzivnější provoz a náročnější péči,“ upozorňuje Čermák
a dodává, že po letech mohutných investic
bude dostávat výrazný prostor v rozpočtu
i údržba. „Naším úkolem je, aby hodnota
obecního majetku neupadala, ale naopak se
ještě zvyšovala,“ dodává místostarosta pro
ekonomiku Petr Valášek.
V případě školy to letos znamená
rekonstrukci oken a hlavně záchodů pro
dívky a pro personál ve staré budově, které
se zatím rekonstrukce příliš netýkaly. Jedná
se o poměrně náročnou akci, kromě obkladů
a sádrokartonů je potřeba vyměnit veškeré
potrubí a vzduchotechniku, a proto byla
práce svěřená dodavatelské firmě. Do měsíce
by se tak zašlé sociálky z poloviny minulého
století měly přeměnit do moderního hávu
a tím pocitově přiblížit starou budovu

školy nové přístavbě. V září taky naše žáky
přivítají čerstvě vymalované chodby a nově
natřené rámy oken. Prázdniny jsou pro
údržbářské práce ideální doba. V budově
pracují i Technické služby Kamenice, které
chce vedení radnice stále víc zapojovat
i do složitejších projektů, zvláště poté,
co jim do týmu přibyl zedník. Místostarosta
Valášek taky vypracoval pro školníka plán
drobných oprav až do září.
Nově natřená okna bude mít i kamenická
školka a k tomu v ní probíhají drobné
dispoziční změny a také se mění vypínače.
Při cestě po náměstí jste mohli
zaslechnout sbíječku z Kulturního centra.
Předělává se v něm totiž vestibul, aby byl
pro návštěvníky nejen vizuálně přitažlivější,
ale i pro správce provozně přívětivější.
Dále se budou natírat kované prvky v celé
budově a vylepšovat akustika v hlavním
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Odteď, když nakoupíte zboží v nejznámějším českém eshopu, nemusíte pro něj nikam jezdit nebo se koordinovat s kurýrem, ale pohodlně si ho
vyzvednout za radnicí v AlzaBoxu.

sále. Na toto téma si můžete přečíst víc
v rozhovoru s ředitelem Kulturního centra
Janem Růžou v našem zpravodaji.
Spoustu lidí potěšil nový AlzaBox
za radnicí, alespoň soudě podle reakcí
na Facebooku. V době koronaviru je
nakupování na dálku stále potřebnější.
„Musím říct, že zástupci Alzy, na rozdíl
třeba od Mallu, se k tomu postavili akčně.
Z naší strany jsme pouze museli vyřešit
administrativu,“ říká Pavel Čermák
a pochvaluje si, že tenhle projekt přišel
ve správnou chvíli. Zrovna se totiž dělalo
nové parkoviště za úřadem a tak se rovnou
položila pod povrch elektrická přípojka
pro AlzaBox. Pokud tedy člověk nekupuje
lednici nebo elektrickou motorku, může si
většinu zboží z Alzy vyzvednout pohodlně
u nás v Kamenici.
Co naopak zůstane navždy skryto
zrakům většiny obyvatel Kamenice, je
rozšířená čistírna odpadních vod. Stavba
za téměř 100 milionů má za sebou první
úspěšnou etapu, zahajujeme zkušební
provoz nových nádrží a podle starosty
Čermáka jede projekt podle plánu. Jeho
dokončení v roce 2021 bude znamenat
rozšířenou kapacitu pro výhledově až 7000 Na základní škole se kompletně rekonstruují záchody pro holky a personál ve třech patrech
obyvatel.			
Red nad sebou.
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Kamenický Karlštejn
je konečně na dosah
Po 80 letech velkého neznáma
míří Ringhofferova hrobka do správy obce

Advokát Pavel Mejšner, nadšenec do historie a umění, tlačil mnoho let případ Ringhofferovy hrobky právnickým vakuem. Na fotce ukazuje,
jak tlustá složka při řešení případu vznikla.

Pohnutá historie, chaos událostí 20. století a nejasnost právních výkladů jsou
hlavní důvody, proč se dosud nemohla naše obec plně chopit Ringhofferovy
hrobky a využít jejího potenciálu pro veřejnost. Naštěstí svítá na lepší časy,
díky mnohaletému úsilí starosty Pavla Čermáka a advokáta Pavla Mejšnera
se zdá, že hrobka se konečně dostane do rukou obce.
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P

odnikavost a schopnost svůj
byznys udržet a rozvíjet napříč
generacemi. V tom nemá
rod Ringhofferů v dějinách
českých zemí obdoby. Naše Kamenice je
výjimečné místo i díky nim a výjimečný je
i monument, který po sobě Ringhofferovi
zanechali. Ukrytý v lese Zaječího vrchu,
na konci aleje, obehnaný mohutnou
kamennou zdí, se nad kamennou rodinnou
hrobkou tyčí Myslbekův Kristus a společně
s velkorysým prostranstvím se vzrostlými
stromy a širokou přístupovou cestou vytváří
jedinečnou atmosféru, která náhodného
kolemjdoucího naprosto překvapí.
Dlouhá desetiletí ležela hrobka ladem.
Emanuel mladší, poslední přímý potomek
rodu Ringhofferů, dožívá ve Vídni,
německá větev rodiny o tuto památku
nejeví zájem. Nikdo neví, komu vlastně
patří, protože od doby založení rodinné
nadace Ringhofferů, která se měla o hrobku
starat, proběhly dvě světové války,
v platnost vstoupily Benešovy dekrety,
přišla komunistická revoluce, přepisovaly
se zákony... Toť výchozí situace, ze které
se před osmi lety rozhodlo vedení obce,
využít všechny dosud známé informace,
v minulosti mnohdy pracně získávané obcí,
a najít z toho chaosu cestu ven a hrobky se
ujmout.

„Ve srovnání s ostatními památkami
v obci je to svým významem takový
náš kamenický Karlštejn,“ vysvětluje
Pavel Čermák důvody, proč se rozhodl
do zdlouhavého právního boje s nejasným
výsledkem jít. Není to nijak nadnesené
tvrzení, vždyť hrobku vyprojektoval slavný
architekt a výtvarník Jiří Stibral a Ježíše
na kříži vysochal sám Josef Václav Myslbek.
„Ringhofferovi si vybrali opravdu nádherné
místo k poslednímu odpočinku a sami to,
čemu říkáme Zaječí vrch, dotvořili alejí
stromů. Vzniklo tak místo klidu a rozjímání,“
říká Vlasta Hartvichová, historička a učitelka
na kamenické základní škole, která svým
žákům dává výklad u hrobky v rámci hodin
dějepisu a pořádá k ní i půlnoční výpravy.
Pamatuje i to, jak pohnutá byla historie této
kulturní památky, čelící na jednu stranu
nezájmu státu a na druhé nájezdům vandalů
dobývajících se do podzemí v naději,
že najdou u mrtvých cennosti.
Stejně pohnutý byl i osud rodu
Ringhofferů, kteří jakožto majitelé fabrik
využívaných ve válce nacisty, byli na základě
Benešových dekretů vyvlastněni a odsunuti.
„Přitom to nebyli vyložení kolaboranti, jako
třeba Siemens, který na válce profitoval.
I tak ale o všechny továrny přišly a jejich
jméno navždy zmizelo z názvu RinghofferTatra,“ připomíná Pavel Čermák. Poválečné

vyvlastnění se sice netýkalo hrobky
umístěné pod nadaci Ringhofferů, ovšem
nejasné dědické poměry a turbulence
v zákonech, kterou vnesli komunisté
a pak další změny po Sametové revoluci,
způsobily, že najednou nebylo možné určit,
kdo je majitel hrobky, a kdo s ní může
nakládat.
Starosta Čermák se tedy s advokátem
Pavlem Mejšnerem vydali do Vídně
za posledním žijícím Ringhofferem pro
„požehnání“, aby mohli začít rozplétat
tuto historicko-právní hádanku. „Myslel si
ze začátku, že jedeme pro peníze,“ usmívá se
Čermák, podle kterého myšlenka, že by po
osmdesáti letech opět někdo začal o hrobku
pečovat, Emanuela Ringhoffera mladšího
nadchla.
To byl ale jen začátek. „Nejdřív jsme
se podívali do katastru a tam byl napsaný
jako vlastník František Ringhoffer,
což je samozřejmě nesmysl,“ vzpomíná
Mejšner. Bylo třeba zabrousit do starých
pozemkových knih a v nich se dopátrat
zakládací listiny, která dokazuje, že hrobka
patřila nadaci z roku 1896. Na základě toho
nechal Mejšner opravit zápis v katastru,
aby se mohl pohnout dál. „Rejstříkový spis
nadace byl původně veden u úřadu Českého
místodržitelství v Praze, posléze u Zemského
úřadu v Praze, Krajského národního výboru
a postupně měl přejít pod okresní úřad.
Nakonec jsem si dopisoval se šesti různými
archívy a jinými úřady, včetně Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových,
z nichž většina mi v několika měsíční lhůtě
odepisovala, že u sebe rejstříkový spis nadace
nemá,“ líčí byrokratickou anabázi Mejšner.
O jak problematický případ se jedná,
dokazuje i to, že už v roce 1946 úředníci
netušili, co s hrobkou dělat. Nakonec došli
k závěru, že nadace Ringhofferů jakožto
samostatná právnická osoba nepodléhá
Benešovým dekretům. Nicméně právě na
základě těchto dekretů nadace přišla o jediný
zdroj příjmů, a to byly lesy v okolí hrobky.
O pár let později ale vyšla komunistická
směrnice, podle které se měly obdobné
nadace právně zlikvidovat.
Paradoxně i po převratu měla být nadace
zrušena stejně jako každá, která neplní
svůj účel. Nikdy ale nebyl vydán oficiální
dokument, který by její zrušení dokladoval.
„Došel jsem k tomu, že tedy nadace de jure
existuje, ale de facto ne,“ popisuje právnický
hlavolam Mejšner.
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Aby tuhle situaci rozlouskl, rozhodl se
Mejšner podat na soud návrh na likvidaci
nadace a tím se posunout blíž k nalezení
vlastníka, kterým by v každém případě byl
buď stát, obec, nebo jiná nadace s podobným
účelem. „Žádná taková nadace ale není a stát
o hrobku neprojevuje zájem, takže obec se
automaticky stává nejpravděpodobnějším
budoucím vlastníkem,“ líčí mechanismus
Mejšner.
Dostáváme se k tomu, proč vlastně tento
článek vznikl. Vedení obce totiž v červenci
dostalo oficiální vyjádření od soudu, že se
návrhu na likvidaci nadace vyhovuje. To
je obrovský posun, díky němuž končí
osmdesátileté období právního chaosu
a nejistoty a můžeme se spolehnout
na jasně určené zákonné postupy. Takové,
o kterých můžeme téměř s jistotou
prohlásit, že dovedou hrobku do vlastnictví
obce a naplní vůli posledního žijícího
Ringhoffera.
Práce Pavla Mejšnera ale stále nekončí.
Stejně jako uplynulých několik let tlačil
případ právním vakuem přes nejrůznější
instance, musí ještě dohlédnout, aby se
finále nepokazilo. „Likvidace společnosti
nebo nadace trvá normálně minimálně
rok, s tím počítáme i my. Průběžně je třeba
kontrolovat, jak likvidace pokračuje, aby se
to zbytečně neprotahovalo,“ říká Mejšner.
Rozhodnutí soudu bylo ovlivněné i tím,
že zájem naší obce o hrobku je naprosto
zřejmý. Už teď vedení obce zajišťuje
údržbu, nechalo prořezat stromy a vysázet
květiny. „Abychom ale mohli přikročit
ke skutečně náročným opravám, jako je
restaurace brány a rozvoj celého areálu
pro naše občany, musíme vědět, že máme
Ringhofferovu hrobku ve vlastních rukách,“
říká starosta Pavel Čermák. Jakmile se to
podaří, otevírá se široké pole možností
financování, například přes evropské fondy.
Ringhofferova hrobka a celá oblast
kolem ní volá po tom, aby se jí obec chopila.
Je totiž na co navazovat. Naši předkové
odvedli neuvěřitelnou práci. Nejen architekt
a sochař, ale i mistři řemeslníci. Při pohledu
na dokonale spárované kameny ve zdech
okolo areálu hrobky by si člověk mohl
myslet, že toto úžasné dílo vzniklo před pár
lety. A při vstupu dovnitř dýchne atmosféra
klidu a zároveň velkorysosti. Věříme, že už
za pár let se Ringhofferova hrobka stane
oficiální chloubou naší Kamenice sloužící
všem občanům a jejich návštěvníkům. Red
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Květnová výzva
přelstila koronavirus

Rozběhali jsme celou republiku a vybrali přes 300 tisíc
pro předčasně narozené děti, říká Antonín Pařízek

Porodnice „U Apolináře“ 1. LF UK a VFN v Praze. Slavnostní předání šeku neonatologickému oddělení s trojnásobným halovým mistrem světa
na 400 metrů Pavlem Maslákem s moderátorkou krosu Kateřinou Nekolnou. Zdroj: Kros - Štiřín na Facebooku

„Covid-19 nás nezastaví.“ To bylo motto 10. ročníku Krosu Štiřín, o kterém si
ze začátku tohoto roku všichni mysleli, že se kvůli pandemii jednoduše zruší.
Paradoxně právě zákaz hromadných akcí vedl k tomu, že se ze štiřínského
krosu stala celorepubliková akce, které se on-line zúčastnily tisíce lidí pod
hashtagem #kvetenproapolinare. Jejich „virtuální startovné“ a dobrovolné
příspěvky dohromady vynesly přes 300 tisíc korun na charitativní projekt,
což je rekordní částka v dějinách krosu. Zásluhu na tomto úspěchu má
zakladatel akce, známý lékař, porodník a běžec, pan profesor Antonín
Pařízek se svým organičním týmem – Petrou Pařížkovou s dcerou Johanou
a Gabrielou Čermákovou s dcerou Alžbětou.

„V minulých ročnících jsme
vybrali průměrně 70 tisíc, letos to bylo
čtyřikrát tolik,“ říká Pařízek, který bydlí
ve Všedobrovicích a jehož rodina tu má
hluboké kořeny. Přitom to vypadalo,
že tento rok prostě nic nebude, s tím se
ovšem zakladatel krosu se svým týmem
nechtěli smířit a tak vznikla facebooková
akce Květnová výzva. Jak ale sám říká,
vypadalo to ze začátku bledě, po dvou
týdnech od spuštění bylo na účtě 250 korun.
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Petr Utěkal, tradiční startér Krosu, měl letos volno, ale i tak alespoň
odstartoval závod symbolicky po internetu.

Protože byly všechny sportovní akce zakázány, musel si každý najít
svou vlastní trasu.

A tak Pařízek, jeden z nejznámějších
českých porodníků, který přivedl na svět
mimo jiné i děti Romana Šebrleho nebo
Tomáše Dvořáka, zasedl na terasu svého
domu a začal smskovat kamarádům,
známým a lidem, kterým v životě sám
pomohl. Sportovců, umělců, novinářů
a nejrůznějších celebrit má plný telefon.
K nim se postupně přidávali další, fandové
sportu, nebo prostě ti, které nadchla
myšlenka charity.
„Nakonec se nám podařilo rozběhat
celou republiku,“ líčí lavinový efekt Pařízek.
Lidé nejen přispívali na dobrou věc, ale taky
posílali na Facebook fotky, jak uprostřed
koronavirové krize běhají alespoň sami nebo
s rodinou. Výsledná částka 300 226 korun
putuje jako každý rok z transparentního
konta Nadačního fondu Vita et Futura
do porodnice „U Apolináře“ 1. Lékařské
fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné
fakultní nemocnice v Praze, kde za něj
tentokrát koupí unikátní přístroj na vyšetření
sluchu novorozenců. Je určený hlavně
pro předčasně narozené děti, u kterých je
klíčové včas zjistit případné problémy a to
lze pouze hlubším screeningem mozku.
Věříme, že příští ročník štiřínského krosu se
uskuteční už naživo, každopádně myšlenka
on-line startovného, díky kterému
mohou na dobrou věc přispívat lidé z celé
republiky a sdílet svoje sportovní zážitky
na Facebooku, by neměla zapadnout. Red Charitativní sbírku podpořil i náš rekordman na 400 metrů překážek Jiří Mužík s rodinou.
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Kulturní centrum se chystá
znovu nadechnout
O podzimní sezóně a osudu kultury v Kamenici
s ředitelem Janem Růžou

Nejdřív zákaz akcí nad 100 lidí, potom kompletní vypnutí živé kultury.
Na naše Kulturní centrum to dopadlo stejně jako na všechny ostatní
instituce v Česku. A právě v momentu, kdy u nás měli vystupovat Monkey
Business, na které se spousta lidí těšila. Padly ovšem i desítky jiných akcí
a nám nezbývá než s nadějí očekávat podzim, kdy se snad kulturní pásmo
zase rozjede. Kolem Kulturního centra se toho v poslední době seběhlo
tolik, že jsme si sedli s jeho ředitelem Janem Růžou a popovídali si nejen
o chystaném programu, ale i rekonstrukci Centra a taky o tom, jaké
možnosti a šance má vůbec kultura na malé obci nedaleko Prahy.

Jak jsi prožíval to, že se ruší
všechny kulturní akce a zvlášť
ve chvíli, kdy finišovaly přípravy
„prominentní“ kapely?
Já v těch dnech prožíval hlavně těžkou
angínu. Ležel jsem v nemocnici, sledoval
to všechno v televizi a přemýšlel,
jak zajistit na koncert Monkey Business
dostatek personálu. Rozhodování za mě
vyřešila vláda tím, že se nakonec zakázaly
všechny akce.
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tak, že by zrovna šli na koncert, protože
potřebují zabít čas. A my jsme tak blízko
Prahy, že jsou zvyklí vyžít se tam. Praze
Původně jsme byli dva, teď už tři. Děláme nelze konkurovat. Druhý problém je,
úplně všechno, od produkce, bookingu,
že náš kulturák není dlouhodobě oblíbené
webu až po papírování kolem mezd
místo.
a údržbu záchodů.
Dlouhodobě znamená co?
Můžeš trochu přiblížit ten
proces, kdy do Kamenice
Bavil jsem se s lidmi, kteří u nás hrávali
přijede celostátně známá
na zábavách ještě v 80. letech. Říkali
kapela?
mi, že už tehdy mívali v okolních
vesnicích narváno, ale u nás byla účast
Bývá to tak, že menší kapely nám
vždycky slabá. Určitě nám nepomáhá to,
samy volají, ty větší zase uháníme my
že Kamenice je složená z osad, které jsou
a samozřejmě se snažím co nejvíc snížit
od sebe i kilometry vzdálené. Aby ses
cenu. Někdy je to ale těžké, když třeba
k nám dostal z Ládví nebo Těptína,
kapela trvá na tom, aby vstupné nebylo
tak prostě musíš sednout do auta nebo
víc než tři stovky, ale pro sebe chce
na autobus.
takový honorář, že by vstupné muselo být
dvakrát dražší. Taky si třeba do podmínek Zní to dost pesimisticky.
napíše, že jim máme sehnat šest bedňáků,
a i to tím pádem musíme zajišťovat. Je
To bych úplně nechtěl. Když tady byl
neustále boj vybrat kapely, které jsou
Olympic, Aneta Langerová nebo Spirituál
dostatečně „áčkové“, ale aby zároveň
kvintet, měli jsme vyprodáno, to znamená
nechtěly peníze, které jim neumíme
přes 500 lidí. I z akcí, které jsou míň
nabídnout. Zároveň je to pokaždé risk,
navštěvované, odchází lidé spokojení. Má
jestli přijde dost lidí.
to tady sousedskou atmosféru a znám i pár
lidí, kteří k nám kvůli ní jezdí z Prahy.
Co jsi vlastně dělal předtím,
než ses stal ředitelem Centra?
Myslíš, že rekonstrukce Centra
zvýší návštěvnost?
Řídil jsem outdoorový veletrh
v pražských Letňanech, postupně mě
Rozhodně se zlepší akustika, to je
ta rutina ale začala ubíjet. Jsem rodák
prvořadé, protože uvnitř je tragické
z Nové Hospody, když jsem dostal
echo. Na celkovou rekonstrukci je
nabídku řídit centrum po Andreji
rozpracovaná studie, hlavní snaha je
Vodešilové, která odcházela do důchodu, udělat moderní multifunkční prostor,
rád jsem ji přijal.
bude to stát hodně peněz, ale během let
to snad postupně uvedeme do potřebného
Podle čeho kapely a program
stavu. Protože má teď obec výrazně míň
celkově vybíráš?
peněz od státu kvůli koronakrizi, musíme
alespoň tu akustiku provizorně vyřešit,
Je to hlavně pocit a taky člověk postupně ještě než začne od září sezóna. I kdyby
sbírá zkušenosti, co lidé chtějí. Moje
měly být na stropech koberce, jak nám
zásada je, aby to byly celorepublikově
jeden akustik radil. (směje se)
známé kapely, snažím se brát to nejlepší
z každého žánru. Problém ale je, že i když Máš v tomto ohledu nějaké
přivezeš třeba kvalitní country, může se
vzdělání, nebo si necháváš
stát, že přijde 50 lidí. Na dvojkoncert
radit?
Romana Dragouna s kapelou Neřež,
což je skvělý folk, přišlo 27 lidí. Přitom
Speciálně kvůli tomu jsem se přihlásil
jinde má vyprodáno.
do akreditovaného kurzu na Škole
zvukařiny v Praze a v prosinci složil
V čem vidíš problém?
zkoušku. Není to tak podrobné jako
vystudovat zvuk třeba na filmové škole,
Myslím, že jsou problémy dva. Zaprvé,
ale člověk nabere základní orientaci a ví,
lidé jezdí za kulturou cíleně, není to
kde hledat další informace.
Kolik lidí vlastně akce v našem
Centru připravuje a zajišťuje?

Je nějaká šance, že by
v zrekonstruovaném Centru bylo
i kino?
Projekt ho zvažuje, ale samozřejmě to
záleží na penězích.
Je problém jenom akustika
uvnitř, nebo i odhlučnění
zvenku?
Nedávno se dělala nová fasáda a v rámci
ní i odhlučnění, nemáme stížnosti na hluk
zevnitř, ani během diskoték, spíš může
být problém, když vyjdou lidé před vchod
a pokračují v zábavě.
Centrum nabízí nejen hudbu,
ale i třeba divadlo. Řekněme
o něm něco čtenářům.
Právě během divadelních představení
bude nejvíc poznat lepší akustika.
Herci mluví i zpívají a musí to
utáhnout bez mikrofonu. I přesto se
nám daří pokračovat v tradici velkých
divadelních představení, která nemají
v okolí obdobu, na což jsem hrdý. Stále
pracujeme na zatraktivnění centra pro
dětská představení, která vždy byla naší
doménou.
Máš nějakou vizi,
jak návštěvnost Kulturního
centra zlepšovat?
Přes prázdniny se kromě úpravy akustiky
na sále snažíme dále zlepšovat vizuální
tvář Centra úpravou prostor vestibulu,
toalet i kanceláře. Pracujeme na nových
webových stránkách a rozšíření propagace
v regionu. Už teď je situace výrazně lepší
ve srovnání s časem, kdy jsem začínal.
Celostátně známé kapely k nám sice
jezdily už dřív, ale v mnohem menší míře.
Volají nám promotéři divadel, vidím,
že si nás celkově kulturní scéna začala víc
všímat. Náš klíčový úkol je přilákat mladší
generaci návštěvníků, i proto postupně
snižujeme věkovou laťku interpretů.
Pojďme na závěr pozvat čtenáře
na nejbližší akci. Máš nějakou
svoji srdcovku?
Už 21. září bude lehká komedie Hodina
duchů. Já osobně se těším, až k nám
6. října přijde Laco Déczi.
Red
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Skauti v době pozastavené
Od 11. března byla skautská činnost
z rozhodnutí skautského starosty
pozastavena. Schůzky byly zrušeny
a výpravy se odložily na neurčito. Nedá
se ale říci, že by se mezi kamenickými
skauty nic nedělo. Částečně to byla
příležitost k načerpání sil před táborem
(doufali jsme, že tábor bude!) a také
možnost vyzkoušet si, že skautovat lze
i online (ačkoliv bez rozdělávání ohně
na 3 sirky to nebylo úplně ono).
Některé děti se scházely mezi sebou
i se svými vedoucími v online chatovací
místnosti, která byla přístupná jen členům
oddílu. Schůzky s běžným programem to
sice úplně nebyly, ale dalo se alespoň virtuálně pokecat či si zahrát hru na hrdiny
Dračí doupě. Mladší děti dostaly mailem
úkolníček a pokud chtěli, mohly si doma
plnit speciální úkoly, jako pomoc rodičům
s obědem, složit si origami nebo poznávat
květiny.
Roveři a rangers, tedy starší skauti
a skautky, od začátku pandemie pomáhali
na obci například s distribucí informačních letáků a roušek, s etiketováním lahví
na desinfekci a s její následnou distribucí.
Po více než 2 měsících, tedy začátkem
června, se schůzky s mnoha omezeními
mohly částečně obnovit. Do klubovny se
nechodilo (protože dodržet 2 metrové rozestupy ve vnitřních prostorách a po akci
celou klubovnu vydezinfikovat by byl nadlidský úkol). Musely se vymyslet aktivity šité opatřením na míru. Osvědčila se schůzka
na kole a kolečkových bruslích či prostě
výlet do okolí.
A pak přišel konec června a už bylo jasné, že tábory zakázány nebudou! Sice nás
čekala řada omezení jako měření teploty
či zvýšená hygienická opatření v kuchyni,
ale tábor se konal. I s pomocí rodičů jsme

postavili týpí, vykopali latrínu a uplácali kamna z hlíny, abychom se na 14 dní
mohli přenést na louku u potoka Mastníku
a do fantastického města Ankh-Morporku.
Město, které můžete znát z knížek Úžasná Zeměplocha Terryho Pratchetta, je plné upírů, vlkodlaků, zlodějů a kouzelníků.
Knížky tak trochu parodují náš reálný svět,
což byla skvělá inspirace pro táborový program. Děti se staly občany města – ale aby
město fungovalo, vyžaduje to samozřejmě
řadu povinností a starostí. V první řadě je
potřeba mít dostatek peněz: na jídlo, ubytování či na nákup čaje a sladkostí v místní
hospodě. A tak se postupně v našem táborovém městě rozmohlo nespočet podniků:
několik firem na mytí ešusů, novinová redakce či dřevozpracovatelský závod. Pak
ale kdosi zabil krále, a tak od poklidného
získávání peněz byl již jen krůček k revoluci
– a nebo k tomu zkusit si rozjet vlastní politickou stranu s promyšleným programem,
který získá co nejvíce hlasů ve volbách.

Hlavní předvolební otázky byly: Jak snížit
poplatek za ubytování? Kdo zajistí nejlépe
hlídání města? A je lepší čokoládový, nebo
vanilkový puding?
Je srpen a blíží se další školní rok. Skautská činnost se opět rozjíždí, obohacena
o zkušenost s „pozastavením“. Obohacená
proto, že částečné přerušení skautské činnosti je v kontextu skautské historie mimořádnou událostí. Myslím, že nám tato
zkušenost dala alespoň malinkatou možnost
představit si, jaké to bylo žít v době, která
byla v pohybu. Pozastavení – či lépe řečeno
zákazy skautské činnosti totiž byly vždy
spojeny s obdobími mocenského útlaku.
Historie skautingu je silná právě i díky příběhům odvážných skautů a skautek, kteří
nasazovali svůj život v boji proti nesvobodě
a agresi – ať už nacistické, budovatelské,
či normalizační. Byla to období, kdy hodnoty jako pomoc druhému či vlasti nabývaly na opravdovosti, a i to jsme si v malé míře
zkusili, nejen mezi skauty. Jakub Šedý
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Letní aktivity Floorball Academy
jsou v plném proudu

Od září startuje v Kamenici Gym Academy
Prázdniny jsou v plném proudu,
Floorball Academy ale ani během léta
nezahálí. Máme za sebou dva turnusy
našeho příměstského kempu, které
proběhly v hale Na Fialce v Říčanech.
Holky a kluci se na nich bavili florbalem
i dalšími sporty v hale i jejím okolí
a všichni si také našli spoustu nových
přátel. Od 3. srpna potom potom
startuje Trip Academy, kdy se trenéři
promění v průvodce a vezmou všechny
přihlášené členy akademie i jejich
kamarády na jednodenní výlety po
Praze a jejím okolí. Společně navštíví
například pražskou Zoo, Prokopské
údolí, Posázavskou stezku nebo
nebo zápas elitní kategorie mužů
na florbalovém turnaji Czech Open.
Všechny výlety proběhnou v týdnu
od 3. do 7. srpna.
Prázdniny nám ale také slouží
k plánování tréninků na nový školní
rok. Už teď víme, že florbalové tréninky
rozjedeme ve 14 lokalitách v Praze,
Kamenici a v dalších okolních obcích.
V Kamenici, Psárech, Říčanech a Sulici
potom nově spouštíme i tréninky GYM
Academy zaměřené na přirozený pohyb
a všeobecný pohybový rozvoj dětí.
V Kamenici budou od září tréninky
Floorball Academy probíhat v pondělí
a pátek v tělocvičně místní základní školy.
Holky a kluci budou trénovat ve dvou
věkových kategoriích. Tréninky mladší
kategorie budou probíhat v pondělí od
15:15 do 16:15 a v pátek od 14:00 do

15:00. Starší budou poté ve stejné dny
trénovat vždy o hodinu později. Tréninky
jsou určeny pro stávající členy akademie
i úplné nováčky. Všichni se mohou opět
těšit na pestré lekce plné zábavy i pilování
nejrůznějších florbalových dovedností
od vedení míčku přes přihrávky a souhru
až po střelbu a zakončení. Čas také určitě
zbyde na další sporty a pohybové hry.
Novinkou pro letošní rok jsou tréninky
Gym Academy. Ty budou v Kamenici
probíhat každou středu od 15 do 16 hodin.
Jsou určeny všem dětem, které se rády
hýbou, ale nechtějí tolik času z tréninků
věnovat florbalu. Tréninky Gym Academy

budou sloužit k přirozenému všestrannému
sportovnímu rozvoji dětí a budou obsahovat
prvky atletiky, gymnastiky i nejrůznějších
sportovních her. Zároveň může Gym
Academy sloužit i jako skvělé doplnění
tréninků Floorball Academy, protože
i florbalisté potřebují věnovat nějaký čas
a úsilí svému všesportovnímu rozvoji.
Přihlašování na všechny tréninky
spustíme na začátku září. Tréninky bude
možné libovolně nakombinovat od jednoho
až po tři v týdnu. Více informací o kempech,
výletech i trénincích v novém školním
roce najdete na www.floorballacademy.cz.
Vítek Voltr

Na inkluzi kreativně. Učitelky ZŠ absolvovaly
dvoutýdenní kurzy ve Velké Británii
V rámci projektu Erasmus+ Na inkluzi
kreativně absolvovalo během loňských
letních prázdnin pět vyučujících
anglického jazyka dvoutýdenní kurzy
ve Velké Británii. Lenka Pikorová se
zúčastnila kurzu Inclusive education
for all v Exeteru a Helena Procházková
absolvovala kurz Learning differences and
inclusion in language teaching v Norwich.
Květa Šímová se zúčastnila kurzu
Pronunciation and storytelling: phonemes

to fluency v Cambridge, Kamila Šilerová
absolvovala kurz Creative methodology
for classroom v Canterbury a Lenka
Hradecká absolvovala kurz Creativity in
the classroom v Cambridge. Na kurzech
si učitelky anglického jazyka zlepšily své
jazykové a pedagogické schopnosti. Také si
osvojily kreativní techniky a metody, které
jim pomáhají při výuce žáků s poruchami
učení a chování. Materiály a informace
získané na kurzech sdílely na prezentaci

pro kolegy ve škole. Během školního roku
aplikovaly a vyzkoušely nabyté dovednosti
a schopnosti ve výuce a následně zhodnotily
přínos. Díky kontaktu z kurzu strávila Lenka
Hradecká tři dny na španělské základní
škole C. E. I. P. La Villarina, kde pozorovala
metody a formy ve výuce nejen anglického
jazyka. Navázané kontakty během
kurzů vyústily v mezinárodní spolupráci
například na projektech e-Twinningu.
Lenka Hradecká, učitelka ZŠ
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Klub seniorů při KC Kamenice
Připomínáme
pravidelné akce

12. 8. Jednodenní výlet - vodní
elektrárna Štěchovice a osada
Ztracenka
Cyklostředy a páteční túry - připravuje Dopolední exkurze ve Štěchovické
Jiří Vinkler, tel. 606 192 391.
elektrárně, poté se autobusem
přemístíme do Třebenice na společný
Petank - úterky od 16 hod. na hřišti
oběd. Po obědě nás čeká 4,5 km
za Billou, příp. pondělky podle dohody.
dlouhá túra nádhernou trampskou
Kontakt: Marcela Nápravníková,
stezkou kolem Svatojánských proudů
tel. 777 029 566.
řeky Vltavy do osady Ztracenka.
V osadě plánovaný odpočinek
Zpívánky - během prázdnin podle ústní u ohníčku s malým občerstvením.
Stejnou cestou se vydáme zpět
dohody.
k autobusu, který nás odveze
Od září opět pravidelně, 3. 9. v 16
do Kamenice.
hod. v rest. U Partyzána.
Doporučujeme: vhodnou a pevnou
Kontakt: Lenka Medřická,
obuv, hole na chůzi, pití do batohu.
tel. 732 169 421.
Přihlášky do: 3. 8.
Platby: 3. 8. v 18–19 hod., salonek
Srpnové pozvánky
rest. Na Rynku.
10. 8. Petankový turnaj družstev Cena: 200,-Kč/senioři 65+ z
Kamenice, 250,-Kč/ostatní .
Zápis v 8.30 hod., začátek prvního
Sraz: v 8.00 hod. u Billy, příjezd
utkání v 9 hod.
do Kamenice kolem 18. hodiny.
Občerstvení pro hráče zajištěno.
Nehrající senioři, přijďte fandit!

26. 8. Komentovaná procházka
na téma židovská obec v našem
kraji - návštěva židovského hřbitova,
míst židovského osídlení a bývalé
synagogy v Kostelci u Křížků, s místním
kronikářem Mgr. Janem Pišnou.
Sraz: v 15 hod. na návsi v Kostelci
u Křížků u pomníku. Předpokládaný
konec v 17.30 hod.

Na září pro vás
připravujeme
9. 9. Beseda se sociální
pracovnicí OÚ Kamenice
Mgr. Kateřinou Kottasovou,
která nás seznámí s oblastmi možné
pomoci seniorům, a nejen jim,
a zodpoví vaše dotazy.
Sraz: v 10 hod. v prostorách
Kulturního domu v Kamenici.
Cena: zdarma. Občerstvení zajištěno.
Sledujte www.kamenice55.eu,
www.kckamenice.cz a vývěsku u KC
Kontakty na organizátorky akcí:
Majka Hajdušková: 773 222 369
Marie Grafnetter: 721 865 938

Vaše vzpomínky a postřehy
Tajemné toulky
Prahou na Pražském
hradě
Narychlo znovu zorganizovaný výlet,
se záměrem uvidět skvosty naší historie bez
davů chtivých turistů. Prázdná nádvoří,
žádné fronty čekajících na vstup do objektů
a možnost snad jedenkráte za život
vychutnat si atmosféru tak nádherných
prostor bez tlačenice. Tu duchovní sílu
navštívených míst doporučuji všem, kteří
jste citliví a vnímaví. Nám seniorům
z Kamenice se to povedlo. Tento nečekaný
dárek jsme dostali jako bonus k pátému
výročí Klubu seniorů při KC Kamenice.
Marie Hajdušková

Ušli jsme téměř
6 kilometrů!
Ač rodilí Pražáci, tak se velmi rádi
účastníme výletů za poznáním pražských
památek. Pražským hradem nás provázela
jako vždy úžasná paní Ivana Tatková.

Přes I. a II. nádvoří jsme došli ke katedrále
sv. Víta. Strávili jsme tam více než hodinu,
ale při zajímavém výkladu nám to velmi
rychle uteklo.
Za drobného deště jsme přešli do Starého
královského paláce, kde se konaly důležité
sněmy a byly zde uloženy zemské desky.
Prohlédli jsme si Vladislavský sál, kopii
korunovačních klenotů a v neposlední řadě
i okno, kde se konala 2. pražská defenestrace.
Pokračovali jsme prohlídkou baziliky
sv. Jiří, jedné z nejzajímavějších románských
památek. V bazilice jsou uloženy ostatky
sv. Ludmily, první české světice.
Po obědě jsme prošli Zlatou uličkou
a nahlédli do dobově zařízených domečků.
U Lví brány na nás čekal autobus, se
kterým jsme se pohodlně vrátili domů.
Velké poděkování nejen paní Tatkové,
ale za výbornou a obětavou organizaci
výletu patří Majce a Marušce.
Těšíme se na další společné akce.
Líba Krátká a Honza Pořádek

Ohlédnutí za výletem
na hrad Český
Šternberk
Koncem června jsem se se synem
zúčastnil výletu na hrad Český Šternberk
s krásným výkladem paní kastelánky.
Co ve zkratce napsat, zážitků by bylo
na více stránek. Všem mohu jen doporučit!
Po prohlídce jsme měli výborný oběd
v restauraci s pěkným výhledem na hrad.
Dále jsme navštívili Vodní dům v Hulicích
s interaktivní výstavou o vodě ve všech
jejích podobách. Na závěr jsme se podívali
i do Včelího světa také v Hulicích. Zde
jsme se dozvěděli při poutavém vyprávění
o včelím životě, o včelařství a mohli jsme si
koupit včelí produkty. Chtěl bych říct, že
se celý den moc podařil a můj syn prohlásil,
že tak krásný výlet s dobrou partou nezažil.
Už teď se těším na další akce.
Láďa Jizba
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Oživte si svou paměť

Poznáte z fotografií, kde jsme byli a co jsme zažili?

Pojďme se společně poohlédnout a připomenout si momenty,
které v každém z nás zanechaly nějakou stopu - vzpomínku,
příjemný prožitek, poučení, úsměv, sváteční pocit, pohlazení
po duši.
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Přišlo do redakce

19
Kulturní centrum
nejsou jen lístky
do divadla
Léto je v plném proudu, stejně jako
rekonstrukce prostorů Kulturního domu
Kamenice. Jsme tu pro vás stále i v době
prázdnin, sice ve zhoršených pracovních
podmínkách. Kulturní dům se proměňuje díky probíhajícím stavebním pracím,
aby vás na podzim mohl překvapit svým
modernějším a funkčnějším vzhledem.
V kanceláři kulturního centra jsem tu pro
vás v rámci naší běžné otevírací doby, na
kterou jste zvyklí: od pondělí do čtvrtka
od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin.
• Přijďte si pro vstupenky na podzimní
akce.
• Sbíráte Turistické známky nebo Turistické vizitky? Máme pro vás Turistickou známku č. 1906 „Rozhledna Ládví
- Vlková U Kamenice“, Turistickou
vizitku č. 4377 „Ringhofferova hrob-

•
•
•

•

•
•
•
•

ka v Kamenici“ a Turistickou vizitku
č. 3874 „Ládví - Kamenice“.
Pokud zatím nemáte kam vizitky lepit,
můžete u nás zakoupit i Wander Book –
turistický deník.
Cestujete hodně? Zdarma rozdáváme
od Středočeského kraje krásné cyklistické a turistické mapy.
Potřebujete rychle něco okopírovat?
Máme pro vás nově i možnost barevného A3 formátu. Samozřejmostí je ekonomičtější černobílá varianta.
Ne každý má k dispozici online jízdní
řády, u nás můžete zakoupit aktualizovaný jízdní řád pro trasu Kamenice
– Praha.
Zchladit své hrdlo můžete díky originálním sklenicím a půl-litrům s logem
Kamenice.
Můžete vidět největší a nejoriginálnější
obraz Kamenice.
Pohled? Leták? Máme.
Pokud máte stejně jako my citový vztah

Řádková inzerce

k blízkému popovickému Kozlovi, je
u nás k zakoupení krásná publikace
„Velkopopovická legenda“.
• A máme pro vás, pro všechny čtenáře
kamenického Zpravodaje, překvapení.
Přijďte si k nám pro originální dárek
pro vás nebo vaše blízké. Rozdáváme
oblíbenou knihu Kamenice v proměnách věků všem Kameničákům... Není
v tom žádný háček.
• Pro fanoušky romantického Zámku
Štiřín také nabízíme k zakoupení publikaci se Štiřínem nesmazatelně spojeného
botanika Václava Větvičky „Rozkvetlý
Štiřín“.
• Samozřejmostí je vždy čerstvé číslo
Zpravodaje z Kamenice a Časopisu
Zápraží.
Děkujeme, že nás sledujete, a těšíme se,
jak vás na podzim překvapíme.
Za tým KC Kamenice
Mgr. Kateřina Doležalová

KOUPÍM jakoukoliv Jawa či Simson, PÁVek, díly - motor. Tel. 723971027.
KOUPÍM moto československé výroby: Stadion – Jawetta – Pařez – Pionýr – Jawa – CZ …atd,
v původním nálezovém stavu: koroze, nekompletní, popřípadě pouze díly k těmto motocyklům. Děkuji
za nabídku. Tel: 722491746

Podniková prodejna
� Masarykova 660, Velké Popovice
 www.bonavita.cz

Kompletní nabídka výrobků BONAVITA
za super ceny a sortiment netradiční a zdravé výživy
ČERSTVÉ PEČIVO SLANÉ I SLADKÉ
sušené plody (ovoce, ořechy, tyčinky ze sušeného ovoce)
semena (chia, dýně, sezam, len, slunečnice, konopí...)
luštěniny (cizrna, čočky, fazole...)
sirupy (javorový, datlový, agávový, melasa třtinová)
oleje (rýžový, dýňový, lněný, olivový, slunečnicový,
kokosový, přepuštěné máslo Ghí...)

KÁVA S SEBOU

marmelády (šípková, z kustovnice, rakytníku, aronie...)
mouky (pohanková, rýžová, špaldová, kokosová, ovesná,
čiroková, celozrnné, jemné a hrubé)
bio, bezlepkové a vegetariánské výrobky
čaje (himalájské, ajurvédské)

zdravé pochutiny pro děti (přírodní ovocné šťávy a dřeně, lízátka z javorového sirupu, pufované výrobky v karobu, žvýkačky bez umělých sladidel...)

Rozšiřujeme provoz
Nabízíme tyto volné pracovní pozice:
• silomistr - obsluha strojího zařízení
Kontakt: Ladislav Svoboda �  731 596 002, svoboda@bonavita.cz

• operátor výroby vloček
• pracovník balírny
• pracovník úklidu vločkárny
Kontakt: Ing. Jiří Říha �  608 340 359, riha@bonavita.cz

• pracovník přípravy surovin
• pracovník výroby
• pracovník úklidu
Kontakt: Tomáš Volák �  777 732 523, volak@bonavita.cz

• technik balicích strojů
Kontakt: Ing. Peter Mikula �  725 693 634, mikula@bonavita.cz

• elektrikář

• skladník

Kontakt: Ing. Tomáš Kupka �  778 435 106, kupka@bonavita.cz

Kontakt: Milan Pechar �  731 596 003, pechar@bonavita.cz

Více informací o nabízených pracovních pozicích naleznete na www.bonavita.cz

Inzerce

RODINY - SVATBY - PORTRÉTY
Kamenice - Všedobrovice 974
Rezervace - petr@pelucha.cz, 604 93 28 16
www.PELUCHA.cz

KOMPLETNÍ
REALITNÍ SLUŽBY

Prodáváte nemovitost?
Nabídněte ji mým klientům!
Hledám pro ně byty (i k pronájmu), rodinné domy a pozemky.

JARMILA VÁCLAVOVÁ
www.remax-czech.cz/jarmilavaclavova

606 377 788
V této lokalitě jsem doma!
PRODEJ BORŮVEK
110,-/litr
Obec: KAMENICE
Den a datum: ÚTERÝ
30.6., 14.7., 28.7.,
11.8., 25.8., 8.9., 22.9.
Čas: 09:00 – 18:00
Místo:
TRŽNICE
U OB. ÚŘADU

DALŠÍ SORTIMENT:
- Tekutý karamel,
lesní med, medovina
- Sezónní – okurky
máčáky, zel. saláty
KONTAKT a v případě
zpoždění volejte:
Míra Borůvka
737 375 112
e-mail:

miraboruvka@seznam.cz

HLEDÁTE VHODNÝ DÁREK PRO BLÍZKÉ,
PŘÁTELE ČI NOVOMANŽELE?
Darujte jim pobytový balíček na Zámku Štiřín.
Využijte speciální cenovou nabídku
na pobyty 3+1 noc zdarma.
Přehled balíčků a rezervace na www.stirin.cz
nebo telefonu +420 255 736 111

Vše se točí kolem Vás

Co v dnešní
nejisté době?
Práce v pivovaru!
Kozel Olda hledá
šikovné skladníky.
Umíš jezdit na VZV a máš platný
průkaz? Tak neváhej a staň se
součástí našeho pivovaru.
Nástup možný ihned!

Volejte na tel. 724 617 017

Za práci nedáváme jen pivo na dovolenou
a na Vánoce, ale nabízíme taky:
• Náborový příspěvek 40 000 Kč
• 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
• Autobusovou dopravu pro zaměstnance
• A samozřejmě skvělé pivo jako bonus

TRASY:
Hobby 20 km pro
rekreační cyklisty a
koloběžky

Sport 28 km
a 56km pro
výkonnostní cyklisty
Dětské závody

10. ročník závodu
horských kol
KDY

30. srpna 2020
KDE

Kamenice u Prahy

SLEVA pro obyvatele
Kamenice a přilehlých
vesnic 100 Kč
Závod se koná za podpory:
Van Gillern s.r.o.
Obec Kamenice

EURO BIKE Praha bike shop

Pivovar Velké Popovice - Kozel
Svazek obcí Ladův kraj
JM net – internetové připojení
Závod je součástí MTB série Dycky Bajk!

ulice Ringhofferova 60, na louce za
fotbalovým hřištěm směr Těptín

Více informací
www.vangillerncup.cz

