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Tisk: TRIA Olbramovice
Počet: 2000 ks
Registr: MK ČR E 13287 
Příští uzávěrka: 15. října.
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“.

Fotka měsíce: 
Skvělý úspěch orientačních běžců z Kamenice. Nahoře: Jakub Glonek na stupních 
vítězů. Dole: Kamenická štafeta dorostenců se stříbrnou medailí, zleva: Adam 
Škvor, Karolína Bejvlová, Lucie Semíková, Martin Gajda. K tomu nám napsal 
Martin Škvor: Jarní sezóna orientačního běhu byla letos kvůli Covidu zrušena, 
a tak jsme se všichni těšili na podzim, kdy konečně začneme závodit. Podzimní 
sezóna je proto pěkně nahuštěná, všechny hlavní závody přesunuté z jara se musí 
uspořádat během několika víkendů. Začali jsme 6. září sprintovým Mistrovstvím 
ČR jednotlivců a štafet. A hned na prvním závodě jsme zažili velké medailové žně 
a přivezli do Kamenice celkem 5 mistrovských medailí. V dopoledním závodě 
jednotlivců v Hradci Králové dvě zlaté (Jakub Glonek v hlavní elitní mužské 
kategorii a Sofie Šafková (juniorky) a dvě stříbrné – Sebastian Šafka (junioři) 
a Lucie Semíková (dorostenky). Kubovo zlato je historicky první zlatá medaile 
mezi dospělými v individuálním závodě na Mistrovství republiky pro Kamenici! 
Pátou medaili (stříbrnou) vyběhli odpoledne dorostenci ve smíšených sprintových 
štafetách v Pardubicích (na fotce). Všem medailistům gratulujeme.
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Titulní fotka: 
V Kamenici začaly tréninky dívčího ragby. Přečtěte si víc uvnitř Zpravodaje.

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

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

Vážení sousedé, hned na začátku chci 
pogratulovat našim skvělým orientačním 
běžcům, kteří, jak můžete vidět 
na protější straně, vybojovali pro Kamenici 
5 mistrovských medailí, a to v konkurenci 
těch nejsilnějších oddílů z velkých měst. 
Klobouk dolů.

O sportu se toho ve Zpravodaji 
dočtete ještě mnohem víc, ale nejdřív chci 
přitáhnout vaši pozornost k tématu, které 
je pro nás zásadní. Trvalé bydliště. Víme 
všichni, že u nás v Kamenici bydlí spousta 
lidí z Prahy a dalších míst, ale nejsou tu 
oficiálně přihlášení. Náš místostarosta 
Tomáš Mojžíšek vám v článku vysvětlí, 
proč je to zásadní problém, a hlavně 
že naše obec kvůli tomu na daních od státu 
ročně přichází asi o 15 milionů korun. 
Rozhodli jsme se na všechny, kterých se 
to týká, apelovat, aby nám pomohli v době 
výpadků obecních příjmů. I kdyby tato 
výzva motivovala jen pár z nich k cestě 
na obecní úřad s občankou, bude to pro 
obec významný přínos. V článku najdete 
i jednoduchý návod, jak se do naší krásné 
obce trvale přihlásit. Rádi s tím pomůžeme.

A teď ke sportu, máme totiž spoustu 
novinek. Obec po dohodě s fotbalisty 
převzala zpět do své správy areál 
od SK Kamenice a vy se dočtete, jak ho 
postupně zvelebujeme, rozšiřujeme pro 
další sportovní oddíly a připravujeme 
na celkovou přeměnu v multifunkční 
sportovní areál.

Jedním z nových oddílů, které tu začaly 
působit, je atletika a také úplně čerstvě 
Strong Girls Kamenice, unikátní projekt 
dívčího ragby, jehož jádro tvoří děvčata 
z Kamenice, Velkých Popovic a dalších 
obcí v okolí. V obsáhlém článku se dozvíte 
spoustu zajímavostí o zakladateli Josefu 
Bláhovi a o tom, proč právě dívčí ragby 
se stává populárním sportem na vesnicích.

Minule jsme vám prezentovali projekt 
nového náměstí, na který se chystáme s vaší 
pomocí co nejlépe formulovat aktuální 
zadání pro zpracování návrhů nového 
uspořádání centra obce a pak spustit 
regulérní architektonickou soutěž, což se 
v historii Kamenice zatím nestalo. V tomto 
čísle si za pomoci obrázků a vizualizací 
zavzpomínáme, s jakými nápady před lety 
přišli tvůrci i lidé, kteří se debaty o nové 
tváři Kamenice tehdy zúčastnili. 

Léto se přehouplo do podzimu a občasné 
deště a tím i bláto nám mohou komplikovat 
život v okolí staveb, které probíhají. Kromě 
centrální kamenické čističky stavíme 
kanalizaci a vodovod v ulici K Dubu. 
Nejsledovanější stavbou je pak chodník 
od školy na Těptín. Prosíme o trpělivost 
s omezeními, které stavby přinášejí.

Ať nám podzimní úroda vitamínů 
ze zahrádek a pohyb na čerstvém vzduchu 
pomůže přestát podzim ve zdraví.

Pavel Čermák
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Krátce z Rad obce Kamenice 
Kompletní zápisy najdete  
na www.kamenice.cz nebo osobně 
u tajemníka OÚ Kamenice.

2. 9. 2020 

Rada obce schválila: 
• uzavření Smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti – právo umístit, 
provozovat, opravovat a udržovat 
Zařízení distribuční soustavy mezi 
Obcí Kamenice a ČEZ Distribuce, a. s. 
Věcné břemeno se zřizuje k pozemku 
parc. č. KN 822/1 v kat. území Těptín, 
ve vlastnictví Obce Kamenice;

• uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti 
stezky a cesty mezi Obcí Kamenice 
a oprávněným. Služebnost stezky 
a cesty se zřizuje v celkové šíři 4 m, 
bezúplatně, k pozemku parc. č. 614/1 
v kat. území Těptín, ve vlastnictví Obce 
Kamenice. Služebnost stezky a cesty se 
zřizuje na základě geometrického plánu 
č. 1895-22306/2020;

• žádost Mateřské školy Kamenice, 
Ringhofferova 437, 251 68 Kamenice 
o vydání stanoviska k navýšení počtu 
dětí pro školní rok 2020/2021 v souladu 
s § 23 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) v platném znění takto: 

– poskytovat činnost školy a školského 
zařízení pro 98 žáků;

• poskytnutí příspěvku Lince bezpečí, 
z. s., se sídlem Ústavní 95, 181 02, 
Praha 8 ve výši 10 000 Kč.

 
Rada obce neschvaluje:
• uzavření Nájemní smlouvy na byt č. 9 

o velikosti 31,30 m2 v bytovém domě 
v Těptíně, v ul. Truhlářská č. p. 855, 
mezi obcí a žadatelem.

Rada obce doporučuje:
• zastupitelstvu obce schválit 2 navržené 

kandidáty na pozici přísedících 
Okresního soudu Praha-východ.

16. 9. 2020

Zastupitelstvo obce schválilo: 
• navýšení neinvestičního příspěvku 

pro Technické služby Kamenice 
o 300 000 Kč na rok 2020. Celková 
výše neinvestičního příspěvku pro rok 
2020 je 5 637 000 Kč;

• navýšení neinvestičního příspěvku pro 
Mateřskou školu Kostelec u Křížků 
o 40 000 Kč na rok 2020. Celková výše 
neinvestičního příspěvku pro rok 2020 
je 315 323 Kč;

• nový Jednací řád Zastupitelstva obce 
Kamenice. Současně přijetím tohoto 

nového Jednacího řádu Zastupitelstva 
obce Kamenice ruší Jednací řád 
Zastupitelstva obce Kamenice schválený 
usnesením 4/18/ZOK/2020 ze dne 
6. 5. 2020;

• rozpočtové opatření č. 6 v předloženém 
znění: 
CELKEM PŘÍJMY +15 158 692 Kč 
CELKEM VÝDAJE: +10 722 236 Kč 
FINANCOVÁNÍ CELKEM 
–4 436 456 Kč;

• převod pozemku do vlastnictví obce 
Kamenice, uzavření Darovací smlouvy, 
kde předmětem převodu je pozemek 
parc. č. 619/94 – zahrada, o celkové 
výměře 27 m2 , dárci jsou soukromé 
osoby.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• rozpočtové opatření č. 5, schválené 

ROK dne 5. 8. 2020: 
RO č. 5 změny: 
Příjmy: 0 Kč 
Výdaje: Par 3631 Pol 6121 -300 000 Kč 
VO Ringhofferova2020 
Par 6171 Pol 6121 +100 000 Kč Interiér 
OÚ 2. etapa 
Par 3113 Pol 5171 +200 000 Kč ZŠ

• prezentaci Memoranda MTX Group 
a. s./Strojmetal.

Vybíráme z deníku ředitele Alexe 
Dvoraka za měsíc září:
• Usazení zahradního nábytku 

u rozhledny
• Stěhování a odvoz nábytku z kulturního 

centra
• Sváření železného roštu před vstupem 

do kulturního centra
• Prořezávka keřů – Lomená
• Pletí záhonů – Valnovka, Ládví,
• Oprava vstupu do kanálu v aleji za OÚ
• Úklid všech kontejnerových stanovišť 

v obci
• Likvidace černé skládky v ulici 

K Višňovce
• Prořezávka stromů – Jednosměrná
• Sekání - Želivec
• Sekání a prořezávka – Skuheř
• Sekání – ZŠ Kamenice  
• Usazení nové nástěnky na Nové 

Hospodě

Základní škola hledá ekonoma

Základní škola Kamenice, okres Praha – východ hledá ekonoma 
školy na plný pracovní úvazek. Náplň práce: zpracování mzdové 
agendy, vedení účetnictví, finanční rozvahy, ekonomika školy. 
Požadavky: minimálně SŠ s maturitou (ekonomický směr), praxe  
v příspěvkové organizaci je výhodou. Nástup je možný 
od 1. 12. 2020 nebo dohodou. Životopisy zasílejte 
na reditelka@kameniceskola.cz, telefon: 731 030 747

Technické služby 
pracují pro vás

http://www.kamenice.cz
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Svoz odpadů

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 patří pouze biologicky rozložitelný odpad
vznikající při údržbě zahrad, např.: listí, tráva, plevel,
spadané ovoce, větve keřů a stromů!spadané ovoce, větve keřů a stromů!

Patří sem: 
olověné akumulátory, lepidla, kyseliny, staré léky,
suché články, monočlánky, oleje, nádoby od barev,
rozpouštědla, vývojky a ustalovače.

Nepatří sem: 
stavební suť, pneumatiky, lepenky, linolea,
železo (sporáky, bojlery), koberce.železo (sporáky, bojlery), koberce.

Patří sem: 
starý nábytek, koberce, matrace, linolea, textilie,
boty, lyže, sáňky, boby, kola, dveře, WC, umyvadla, plastové
vany a ostatní.

Nepatří sem: 
komunální odpad směs tříděný i netříděný,
dále nebezpečný odpad, elektrozařízení, odpad zeleně,dále nebezpečný odpad, elektrozařízení, odpad zeleně,
stavební sutě a pneumatiky.

Obec Kamenice ve spolupráci s firmou OBR, služby s. r. o.,
zajistila možnost likvidovat bezplatně velkoobjemový odpad 
občanů ve sběrném dvoře.

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

Odbor správy majetku

Podzimní svoz bioodpadu
31. 10. a 7. 11. 2020
od 09:00 do 13:00 hodin

Mobilní svoz nebezpečného
odpadu v sobotu 3. října 2020

Velkoobjemový odpad v neděli
4. října 2020 od 8:00 do 12:00

Nejsou odebírány: televizory, lednice, vysavače, monitory,
drobné elektrospotřebiče!

Tyto je možné celoročně ZDARMA odevzdat
ve sběrném dvoře.

POZOR!
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v Komisi pro sport a kulturu, a s nimi 
připravujeme podklady pro zastupitele,“ 
říká Valášek a vysvětluje, že příprava 
spočívá v ověřování možností financování, 
plánování etap výstavby, tvorbě 
analýzy potenciálu jednotlivých sportů 
a propočítávání ekonomiky budoucího 
provozu. 

„Pro nás jsou zásadní granty Ministerstva 
pro místní rozvoj, kde je nutné mít v ruce 
projekt pro stavební povolení s položkovým 
rozpočtem, tudíž pokud chceme v budoucnu 
stavět, tak musíme už teď projektovat,“ 
vysvětluje místostarosta.        Red

Rychlé zprávy

Od září si můžete vyzkoušet 
ve sportovním areálu nové disciplíny. 
K fotbalu a atletice přibylo dívčí ragby. 
Tím to ale nekončí. Areál převzala 
do své správy obec od Sportovního 
klubu Kamenice s cílem ho dál rozvíjet 
a rozšiřovat nabídku.

Areál se nejprve uklidil a posekal, správce 
teď bude pečovat o celý areál, nikoli jen 
o fotbalové hřiště. Aby travník nebyl 
přetížený, připravuje se plocha za bránou 
na spodní straně hřiště. Bude opět sloužit 
od jarní sezóny malým fotbalistům 

i ragbistkám a doufejme i dalším sportovcům. 
„Chceme co nejrychleji zpřístupnit areál 
pro celou sportovní veřejnost, opravit šatnu 
a toalety, aby je mohly využívat i další 
oddíly vedle fotbalistů,“ říká I. místostarosta 
Petr Valášek a dodává, že důležité je areál 
připravit pro základní školu. Teď na podzim 
má být hotové doskočiště pro skok do dálky.

Vedle těchto dílčích kroků pokračuje 
projekt celkové přeměny sportovního 
areálu, o kterém jsme psali v červnovém 
čísle. 

„Projekt nespí, vytvořili jsme skupinu 
sportovců, zejména těch, kteří působí 

O prázdninách jsme psali, že ve staré 
budově základní školy probíhá velká 
obnova toalet pro dívky a učitele. 
Ve třech patrech nad sebou dělníci 
vybourali a vyměnili kanalizaci, 
obklady, záchody, umyvadla, osvětlení, 
odvětrání a dělící příčky. Vše se podařilo 
ve smluvních termínech a nové zařízení 
bude sloužit našim dětem i zaměstnancům 
školy mnoho dalších let.

Rekonstrukce 
toalet na 
základní škole

Už při vstupu vás přivítá upravené 
předsálí, které bylo vymalováno, dostalo 
nové osvětlení a elektroinstalaci. Prostor 
teď působí daleko čistěji a díky zkrácení 
šatny je i o něco větší. To, co návštěvníci 
koncertů a divadel ocení určitě nejvíc, je 
zlepšená akustika. Na strop a zadní stěnu 
sálu totiž byly namontované akustické 
desky. Hotové jsou i schody se zábradlím 
vedoucím na balkón.

Částečná 
rekonstrukce 
KC

V létě proběhlo na balkónu Kulturního 
centra už několik svatebních obřadů. 
Tento nově zrekonstruovaný prostor 
začal tedy naplno sloužit jako obřadní 
síň, ale také nabízí možnost uspořádat 
přednášky i promítání. Určitě do 
Kulturního centra doražte a přesvědčte se 
na vlastní oči a uši.

Na balkónu  
se už oddává

Sportovní areál rozšiřuje nabídku 
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Mapu tvoří Tomáš Mojžíšek zdarma. 
Po práci chodí po obci a pomocí GPS zanáší 
údaje. Jako geodet slouží obci i při koupi 
nebo prodeji obecních pozemků, velmi 
často řeší i sporné případy oplocení mezi 
obecními a soukromými pozemky.

Během své práce velmi často naráží na to, 
co jsme popsali už na začátku článku. Lidé 
se k nám stěhují, ale trvalé bydliště zde 
nenahlásí, případně se nahlásí jen jeden 
člověk v domácnosti. 

Tomáš Mojžíšek podle katastru zjistil, 
že se bavíme asi o 700 až 800 lidech, a když 
k některým z nich připočítáme partnery 
a děti, které v katastru uvedeny nejsou, 
dostáváme se odhadem i na dvojnásobek. 

Bydlíte v Kamenici?  
Měli byste to mít i v občance, 
říká Tomáš Mojžíšek
Kvůli nenahlášeným bydlištím přichází obec ročně o 15 milionů. 
Pojďme s tím něco společně udělat

Možná se vás to týká, možná máte 
takového souseda. V Kamenici bydlí 
trvale nebo většinu času, ale oficiálně 
má trvalé bydliště nahlášené jinde. 
Nejčastěji v Praze. Někoho k tomu 
vedou praktické důvody, někdo se 
prostě ještě nedonutil k tomu, aby si 
trvalé bydliště napsal k nám. Jenže 
vyhýbat se tomuto velice jednoduchému 
a rychlému úkonu znamená, že stát 
za vás dál posílá peníze Praze místo 
naší obci. U nás pak tyto peníze chybí 
na stavbu chodníků, osvětlení a dalších 
prospěšných projektů.

Člověk nejzasvěcenější v této otázce je 
Tomáš Mojžíšek, II. místostarosta, radní 
a zastupitel. Má na starosti majetkové otázky 
obce, a protože je profesí geodet, vzal na 
sebe i tvorbu Technické mapy Kamenice. 
První část vznikne už letos a následující 
rok by měla být komplet hotová. Díky 
ní budeme mít dokonalý přehled o všech 
stavbách, sítích, komunikacích, vegetaci, 
lidem pomůže při projektování svého 
bydlení, protože nebudou muset například 
obvolávat správce sítí a získávat od nich 
vyjádření. Pomůže i obci v rozvahách 
nad územním plánem. Bude to poměrně 
revoluční věc, protože nic takového jsme 
doposud k dispozici neměli.
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Dále tento počet vynásobme více než 
13 tisíci korunami, což jsou peníze, které stát 
ročně posílá za jednoho v obci přihlášeného 
člověka, a zjistíme, že ve vzduchu visí přes 
15 milionů, které se ale do Kamenice 
nedostanou.

„V poslední době jsme tohle téma začali 
intenzivněji řešit i kvůli koronaviru, protože 
právě těch 15 milionů je pokles na daních, 
který virus způsobil,“ počítá místostarosta 
Mojžíšek. Kdyby tedy nastala ideální situace, 
že se přihlásí všichni, kdo v Kamenici reálně 
žijí, k žádnému propadu by nedošlo.

Patnáct milionů je pro obec o velikosti 
Kamenice obrovská částka. Vždyť si 
vezměme, že jen chodník od Základní školy 
ke kruhovému objezdu na Těptín bude stát 
9 milionů. Jde tu o bezpečí a pohodlí nás 
všech a hlavně dětí. Takových projektů 
má obec připravených desítky, ale mnoho 

z nich musí odložit právě kvůli výpadku 
daňových příjmů. Dovolte tedy, abychom 
vás na tomto místě za obecní zpravodaj 
i za vedení radnice ubezpečili: Praha 1 
od vás daně nepotřebuje tak urgentně 
jako Kamenice, v níž žijete a případně 
vychováváte svoje děti.

Všichni chceme, aby Kamenice 
vzkvétala. Přispět k tomu můžeme všichni 
způsobem, který není nijak bolestivý. Stačí 
jedna cesta na obecní úřad a dvě na úřad 
s rozšířenou působností. V našem případě to 
jsou Říčany, ale novou občanku si můžete 
vyřídit kdekoli, kde ho vydávají. Je třeba 
to ale stihnout do konce roku, protože dle 
stavu k 1. lednu bude stát vyplácet peníze 
po celý rok 2021. Můžete mít pak dobrý 
pocit, že právě tahle lampa, tenhle kus 
chodníku nebo toto nové okno na základní 
škole existuje právě díky vám.            Red

• Přijdete na obecní úřad s občankou.
• U dětí, které ještě občanský průkaz 

nemají, se předkládá rodný list.
• Vyplníte a podepíšete přihlašovací 

lístek k trvalému pobytu.
• Doložíte vlastnictví bytu, domu, nebo 

oprávněnost užívání bytu, domu.
• Zaplatíte 50 korun.
Další informace na  
www.kamenice.cz

Jak přepsat 
trvalé  
bydliště

Nové náměstí v centru. 
Podívejte se na galerii návrhů

V minulém čísle jsme psali o tom, 
že si Kamenice zaslouží nové náměstí 
a věnovali jsme se podrobně tomu, 
jaké by mělo být a co by lidem mělo 
přinášet. Také jste se mohli dočíst, 
že obec připravuje architektonickou 
soutěž s jasným zadáním a regulérními 
podmínkami dle České komory 
architektů. Na následujících stránkách 
si můžete prohlédnout návrhy, které 
sice vznikly už před lety, nejsou nijak 
závazné, ale věříme, že vás budou 
inspirovat, probudí obrazotvornost 
a chuť zapojit se do debaty o tomto 
projektu. Vždyť pro naši obec je 
naprosto převratný a určí její tvář 
na desetiletí a spíš staletí dopředu. 
Pojďme se tedy společně podívat 
na návrhy od architektů a krajinářů, 
jak je prezentovali v době, kdy debata 
o novém náměstí začala. Sice se kvůli 
koronaviru asi nepotkáme na veřejné 
debatě v Kulturním centru, jak vedení 
obce plánovalo, ale debatovat můžeme 
i zde na stránkách zpravodaje a hlavně 
na Facebooku Kamenice. 



9

V roce 2014 byla obcí oslovena architektka Zuzana Ambrožová. Navrhla tehdy zrušit parkoviště naproti obecnímu úřadu a za knihovnou 
vybudovat komunitní zahradu chráněnou od okolního provozu zdí.
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Návrh architektky Ambrožové inspiroval k vypracování vlastního řešení Viktora a Ondřeje Tučkovy (nahoře) a Vieru Zvoníčkovou (dole).  
V obou případech stojí návrhy na odstranění autobusové i automobilové dopravy a vytvoření zóny kompletně určené pro pěší.
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ragbyovou reprezentací, která je pravidel-
ným účastníkem mistrovství světa,“ směje 
se Bláha a dodává, že svůj život dělí vlastně 
na dva: ten před nehodou a ten po ní, který 
cítí, jako by mu byl zázračně dán. Začal se 
sám vzdělávat v psychologii a psychiatrii, 
protože jak sám, a opět se smíchem, říká: 
„Většina psychiatrů, co jsem potkal, sami 
potřebovali pomoct.“

Dnes už s klidem konstatuje, že se naučil 
s nemocí žít a kontrolovat jak depresivní, 
tak manické fáze: „Jsem pořád trochu emo-
tivnější, Buddha ze mě asi nikdy nebude.“ 
Co víc, jako kreativní člověk dokáže využít 
návaly energie a rozjet něco, do čeho by si 
ostatní jít netroufli. Tím myšleno celosvě-

Jednoruký trenér  
žene holky do útoku
Ženské ragby proniklo už i do Kamenice. 
Zahrát si můžete od 3 let

Podepisuje se v mailu jako „One hand 
coach“, působí od Brna po Kamenici 
a s nezdolnou urputností tlačí rozvoj 
ženského ragby v naší zemi. Josef 
Bláha, bývalý reprezentační kapitán 
a trenér dívčího nároďáku, je člověk 
s neuvěřitelným životním příběhem. 
Po srážce s vlakem se malinko 
uklidnil, usadil a začal systematicky 
rozvíjet sport, kterému ze začátku 
nikdo nedával šanci, ale který teď 
svou popularitou překvapuje všechny. 
Na hřiště v Kamenici a Velkých 
Popovicích vybíhají už desítky holek, 
a to je Bláhův ragby klub Strong Girls 
teprve na začátku.

Ragby je globální fenomén. Když se 
v něm hraje mistrovství světa, je to třetí 
nejsledovanější sportovní akce na plane-
tě hned po olympiádě a mistrovství světa 
ve fotbale. Josef Bláha začínal s ragby jako 
pětiletý kluk v Říčanech u Prahy, „Mekce 
českého ragby“, a dotáhl to až na kapitána 
juniorské a seniorské reprezentace. S tím, 
jak přišel o ruku, se nijak netají. V mladém 
úspěšném sportovci dřímala roky skrytá 
bipolární porucha, která jednoho dne vy-
plula na povrch a zavedla Josefa na kole-
je před jedoucí vlak. „Podle záznamu jel 
70 kilometrů v hodině, teoreticky bych to 
vůbec neměl přežít, letěl jsem 30 metrů, 
byla to ještě tvrdší srážka než s rumunskou 

Zavalenou na dně vidíme ředitelku pobočky Strong Girls Kamenice Vanessu Ficalovou. Zakladatel a trenér Josef Bláha vše sleduje z povzdálí.
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tově. Samostatný ryze dívčí ragbyový klub 
totiž nikde na světě podle něj neexistuje, 
ale vždy jen jako součást toho chlapeckého. 
O tom, že právě tady, v okolí Kamenice, 
se rodí unikát, vypovídá i to, že už dnes, 
po roce od spuštění, vybíhá na hřiště přes 
70 holek.

Začalo to přitom nenápadně. „Asi před 
10 lety si povídáme s mou bývalou ženou, 
že by s kámoškami chtěly začít hrát ragby 
a že bych je mohl trénovat. Já na to, jestli 
radši nechtějí chodit na zumbu, protože 
skutečné ragby, ve kterém se soutěží a bo-
juje o titul, znamená krev, pot a slzy. I tak 
mi ale na hřiště přišlo 6 holek,“ vzpomíná 
Bláha. Postupně se začaly nabalovat další 
členky, které vytvořily tým a dostaly se až 
do nejvyšší ženské ligy.

Bláha upozorňuje, že jeho oddíl hra-
je takzvané sedmičkové ragby, ve kterém 
na rozdíl od klasického soupeří na každé 
straně nikoli 15, ale 7 hráček, a tak je mno-
hem důležitější rychlost a obratnost. „Není 
to už sport pro 150kilové borce, ale spíš pro 
atlety,“ líčí trenér jeden z důvodů, proč se 
sedmičkové ragby stává tak oblíbené mezi 
ženami. Přitom sedmičky nejsou o nic míň 
atraktivní než klasické ragby, dokonce se 
právě v této podobě hraje na olympiádě. 
To, že se ženské ragby dostalo až k nám 
do Kamenice, je výsledek zhruba roční 

Bláhovy snahy dát sportu pevné zákla-
dy a systém. Rozdělil holky do věkových 
skupin a zajistil hrací plochy tak, aby po-
kryl poptávku v kraji a zároveň zajistil pro 
sportovkyně dostatek spoluhráček. Rozpis 
tréninků najdete na konci tohoto článku. 

Za jediný rok se povedlo zvednout 
počet členek z 10 na 70, takže už holky 
nemusí hrát proti klukům, ale můžou tré-
novat a zápasit mezi sebou. Cílem je mít 
v každé věkové kategorii 20 členek, které 
budou trénovat dvakrát až třikrát týdně. 
Bláha přitom upozorňuje, že se snaží hol-
ky vést od nejranějšího věku ke sportovní 
všestrannosti a ctít biologický věk, to jest 
mezi pátým a osmým rokem se soustředit 
na motoriku a až následně na rychlost a sílu. 
„V sedmičkovém ragby musí všichni umět 
všechno, není prostor na specializace,“ vy-
světluje.

Ženské ragby má v Česku obrovský po-
tenciál. Skoro na každé vesnici je fotbalové 
hřiště, které ale kluci a muži nejsou schopní 
po většinu času vytížit, přitom je ale potřeba 
celoročně financovat jeho provoz. Zároveň 
není ve většině obcí dostatečná nabídka ko-
lektivních sportů pro dívky a ženy. „Vždy, 
když se rozhlížím, kde by se dalo tréno-
vat, chci, aby tam byla škola. Třeba právě 
v Kamenici otvíráme ragbistický kroužek 
při škole, respektive multisportovní, a díky 

němu si holky můžou vyzkoušet, ke které-
mu sportu je to nejvíc táhne. Mně vůbec 
nevadí, když po čase zjistí, že je třeba baví 
víc běh, gymnastika nebo házená,“ popisuje 
Bláha. 

O ženském sportu v naší společnosti 
pořád ještě panuje hodně stereotypů. A u pl-
nokontaktního sportu, jako je ragby, to platí 
dvojnásob. Přitom na tréninku i v soutěži se 
ukazuje, že holky nejsou o nic méně bojov-
né než kluci. „Naopak, do nějakých 12 let 
jsou holky daleko šikovnější, až potom jdou 
kluci nahoru. Jediné, v čem holky dosud vý-
razně zaostávají, je kopací technika, což je 
zajímavé a je to rozhodně téma k zamyšlení 
pro trenéry i učitele tělocviku na základních 
školách,“ říká Bláha.

Na otázku, v čem je pro něj ženské ragby 
speciální, odpovídá: „Pro mě jako trenéra 
je odměna vidět, jak holky sport prožívají, 
jsou emotivnější a častokrát spontánnější 
než kluci. Všechny kolektivní sporty se točí 
kolem dobré party, kterou mezi sebou holky 
potřebují vytvářet úplně stejně jako kluci. 
Kdyby byly smíchané s klukama, nikdy 
taková pevná, loajální parta nevznikne.“ 
Hned ale dodává, že bez rozdílu pohlaví, 
ragby vychovává k čestnosti a respektu. 
„Absolutně se v něm netolerují zákeřné 
fauly a neúcta k rozhodčím. Je to tvrdý, 
ale férový sport.“ Red
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R U G B Y

Tréninky od listopadu
do konce března:
kategorie U4+U6 (ročníky 2017-2015) 
 •  úterý 17:00–18:00 sokolovna Velké Popovice 
 •  neděle 15:00–16:00 ZŠ Velké Popovice 

kategorie U8+U10 (ročníky 2014-2011) 
 •  úterý 18:00–19:30 sokolovna Velké Popovice
 •  neděle 15:00–16:00 ZŠ Velké Popovice 

kategorie U12+U14 (ročníky 2010-2007) kategorie U12+U14 (ročníky 2010-2007) 
 •  úterý 18:00–19:30 ZŠ Kamenice
 •  středa 18:00–19:30 ZŠ Velké Popovice 
 •  neděle 16:00–17:00 ZŠ Velké Popovice    

kategorie U16+U18 (ročníky 2006-2003) 
 •  úterý 18:00–19:30 ZŠ Kamenice
 •  středa 18:30–20:00 ZŠ Kamenice
  •  neděle 17:00–18:00 ZŠ Velké Popovice

kategorie U4–U14 (ročníky 2017-2007)
 •  pondělí 17:00–18:30 v Kamenici na fotbalovém hřišti 
 •  středa 17:00–18:30 ve Velkých Popovicích
  na fotbalovém hřišti

kategorie U16–U18 (ročníky 2006-2003) 
 •  pondělí a středa 18:30–20:00 ve Velkých Popovicích
  •  čtvrtek 17:30–19:00 v Říčanech

Tréninky do konce října:

Multisportovní olympiáda

w w w . s t r o n g g i r l s . c z

pro holky od 3 do 13 LET (ročníky 2017-2007)
V neděli 18. října 2020 na fotbalovém hřišti v Kamenici.
Otevřená všem holkám z Kamenice, Velkých Popovic
a okolí.
Přihlášky na www.stronggirls.cz.
Během olympiády proběhne ukázka olympijského sportu
RUGBRUGBY 7´s v historicky prvním derby dívek do 18 let
SG KAMENICE vs SG VELKÉ POPOVICE.

 •  ročníky 2010 - 2003 od 3. listopadu do 30. března
  každé úterý 18:00 – 19:30

STRONG GIRLS KAMENICE
pořádá multisportovní
kroužkek v ZŠ Kamenice
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 •  středa 17:00–18:30 ve Velkých Popovicích
  na fotbalovém hřišti

kategorie U16–U18 (ročníky 2006-2003) 
 •  pondělí a středa 18:30–20:00 ve Velkých Popovicích
  •  čtvrtek 17:30–19:00 v Říčanech

Tréninky do konce října:

Multisportovní olympiáda

w w w . s t r o n g g i r l s . c z

pro holky od 3 do 13 LET (ročníky 2017-2007)
V neděli 18. října 2020 na fotbalovém hřišti v Kamenici.
Otevřená všem holkám z Kamenice, Velkých Popovic
a okolí.
Přihlášky na www.stronggirls.cz.
Během olympiády proběhne ukázka olympijského sportu
RUGBRUGBY 7´s v historicky prvním derby dívek do 18 let
SG KAMENICE vs SG VELKÉ POPOVICE.

 •  ročníky 2010 - 2003 od 3. listopadu do 30. března
  každé úterý 18:00 – 19:30

STRONG GIRLS KAMENICE
pořádá multisportovní
kroužkek v ZŠ Kamenice

R U G B Y

Tréninky od listopadu
do konce března:
kategorie U4+U6 (ročníky 2017-2015) 
 •  úterý 17:00–18:00 sokolovna Velké Popovice 
 •  neděle 15:00–16:00 ZŠ Velké Popovice 

kategorie U8+U10 (ročníky 2014-2011) 
 •  úterý 18:00–19:30 sokolovna Velké Popovice
 •  neděle 15:00–16:00 ZŠ Velké Popovice 

kategorie U12+U14 (ročníky 2010-2007) kategorie U12+U14 (ročníky 2010-2007) 
 •  úterý 18:00–19:30 ZŠ Kamenice
 •  středa 18:00–19:30 ZŠ Velké Popovice 
 •  neděle 16:00–17:00 ZŠ Velké Popovice    

kategorie U16+U18 (ročníky 2006-2003) 
 •  úterý 18:00–19:30 ZŠ Kamenice
 •  středa 18:30–20:00 ZŠ Kamenice
  •  neděle 17:00–18:00 ZŠ Velké Popovice

kategorie U4–U14 (ročníky 2017-2007)
 •  pondělí 17:00–18:30 v Kamenici na fotbalovém hřišti 
 •  středa 17:00–18:30 ve Velkých Popovicích
  na fotbalovém hřišti

kategorie U16–U18 (ročníky 2006-2003) 
 •  pondělí a středa 18:30–20:00 ve Velkých Popovicích
  •  čtvrtek 17:30–19:00 v Říčanech

Tréninky do konce října:

Multisportovní olympiáda

w w w . s t r o n g g i r l s . c z

pro holky od 3 do 13 LET (ročníky 2017-2007)
V neděli 18. října 2020 na fotbalovém hřišti v Kamenici.
Otevřená všem holkám z Kamenice, Velkých Popovic
a okolí.
Přihlášky na www.stronggirls.cz.
Během olympiády proběhne ukázka olympijského sportu
RUGBRUGBY 7´s v historicky prvním derby dívek do 18 let
SG KAMENICE vs SG VELKÉ POPOVICE.

 •  ročníky 2010 - 2003 od 3. listopadu do 30. března
  každé úterý 18:00 – 19:30

STRONG GIRLS KAMENICE
pořádá multisportovní
kroužkek v ZŠ Kamenice
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Gymnastika nezahálela ani o prázdninách

Tréninky Floorball Academy odstartovaly. 
V říjnu nás čeká první turnaj

Nový školní rok se pomalu rozbíhá, 
ale částí myšlenek jsme někteří stále ještě 
na prázdninách. Gymnastický oddíl jako 
každý rok pořádal posledních čtrnáct dní 
v srpnu letní soustředění. To probíhá for-
mou příměstského tábora, aby se i nejmenší 
děti, které se jen nerady odlučují od mami-
nek, mohly zúčastnit.

První den jsou holčičky i kluci přeřa-
zovány do nových tréninkových skupin.  
Někteří se velmi těší, že už přejdou k „vel-
kým“, jiní by ještě rádi setrvali ve známé 
partě, s kamarádkami a s trenérkou (trené-
rem), na kterou si zvykli. Nová parta působí 
nepřístupně, až moc pokročile a co teprve 
nový trenér? Určitě bude strašně přísný, 
cvičení moc těžké, a co když nezapadnu 

do nové party? Budou se mi smát, že nic 
neumím? Budu určitě nejhorší! Těm starším 
zase může táhnout hlavou: “Konečně začnu 
cvičit něco pořádného! Pořád jsme opako-
vali to stejné, co už všichni dávno umíme!“

A tak jsou první dva dny spíš „usazovací“. 
Děti pokukují při cvičení po starém týmu, 
po starých kamarádkách a po starých trené-
rech. Zároveň postupně zjišťují, že pokrok 
může být i zábavný a zajímavý – je tu 
spousta prvků, které ještě nikdy nezkou-
šely, cvičení, které je baví a zvládnou ho, 
i když na první pohled vypadá tak obtížně! 
Přibližně ve středu se „to láme“. Nový tým 
si na sebe zvykl, děti zapadly a začínají si 
nacházet nové kamarády. S trenérem to asi 
také půjde… A stará skupina? To jsou přece 

mrňata! Ti, kteří zrovna ten rok nikam ne-
přecházejí, mají začátek soustředění snazší. 
Přivítají se s kamarády a kamarádkami, které 
celé prázdniny neviděli, s trenérem, kterého 
znají skrz naskrz a naskočí do tréninkové 
rutiny. 

V pátek, kdy soustředění končí, už toho 
mají všichni dost. Bolí i svaly, o kterých 
jsme nevěděli, že existují, v tělocvičně je 
vedro na umření, trenéři od nepřetržité-
ho mluvení chraptí. Chceme odpočinek! 
Jenže… tolik jsme se toho naučili! Vznikla 
nová přátelství, vazby v týmu se upevni-
ly, tělo si zvyklo na zátěž, hlava na no-
vé výzvy a trenéři na nové děti. Vzhůru 
do pravidelných tréninků!

Trenéři GO Kamenice

Začal nám nový školní rok a společně 
s ním odstartovaly i tréninky Floorball 
Academy. Potrvají až do června a malí 
florbalisté na nich společně s oblíbeným 
trenérem Tomášem Veselým budou 
pracovat na základních florbalových 
dovednostech. Mezi ty patří vedení míčku, 
technika jednotlivce, driblink, přihrávky 

nebo střelba. Trénovat budou také základní 
herní situace jako přechod do útoku jeden 
na jednoho nebo dva na jednoho. 

Tréninky probíhají ve dvou věkových 
kategoriích v tělocvičně základní školy. 
Každé pondělí od 15:15 do 16:15 a pátek 
od 14 do 15 hodin trénuje mladší skupina 
školáků od první do třetí třídy. Starší 

skupina od čtvrté do sedmé třídy následuje 
ve stejné dny o hodinu později. Tréninky 
jsou určeny pro všechny florbalové 
nadšence od začátečníků po zkušené 
florbalisty. Přihlásit se je ještě stále možné 
na našem webu www.floorballacademy.cz 
jak na jeden trénink v týdnu, tak na oba. 
Zbývají nám poslední volná místa.Pokud 
byste váhali, můžete jakýkoliv z tréninků 
navštívit a podívat se, jak to u nás v akademii 
chodí.

V říjnu také čeká všechny členy akademie 
první turnaj Floorball Academy Tour 
v nové sezoně. Proběhne v sobotu 17. 10. 
ve sportovní hale Na Fialce v Říčanech. 
Holky a kluci z Kamenice na něm poměří 
síly se členy Floorball Academy z ostatních 
lokalit a ukážou, co se naučili během prvních 
společných tréninků. Kromě toho ale také 
na turnaji potrénují týmovou podporu, 
smysl pro fair-play, bojovnost a pracovitost. 
Společně si užijí spoustu zábavy, a také 
poznají nové kamarády z jiných kroužků 
Floorball Academy. Další halové turnaje 
Floorball Academy Tour proběhnou 
v prosinci, březnu a květnu. Vrcholem 
turnajové sezony bude červnová Roadshow 
s turnajem pod otevřeným nebem, 
která proběhne na Květnovém náměstí 
v Průhonicích. Kromě turnajů chystáme 
pro naše členy také jarní a letní sportovní 
kempy, na kterých účastníci vyzkouší plno 
různých sportů, míčových a pohybových 
her a zároveň znovu potrénují florbalovou 
techniku.Nová sezona začíná, máte se na co 
těšit!             Vít Voltr
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Týden her pro budoucí prvňáčky  
v Komunitním centru

Poslední týden v srpnu prožilo 22 bu-
doucích prvňáčků tradiční „Týden her“, 
který každoročně pořádá Komunitní cent-

rum při ZŠ Kamenice. V letošním roce byl 
o celou akci velký zájem a bohužel jsme 
nemohli přijmout z kapacitních důvodů 

všechny zájemce. Budoucí žáčci prožili 
pět rušných dnů pod vedením  lektorek  
M. Bártové a A. Zagainovové, které pro děti 
připravily pestrý program, tak aby se děti 
nenudily. Prvňáčci se seznámili s budoucími 
kamarády a spolužáky pomocí her, zábav-
ných úkolů, soutěží  a  při výrobě různých 
maličkostí.

Děti  si užily cestu pohádkovým lesem, 
při které plnily jednoduché úkoly a v duchu 
olympijských her zažily vzájemné soupe-
ření. Seznámily se též s prostorem školní 
budovy. Poslední den měly děti možnost 
poznat své budoucí třídní učitelky. 

Přejeme dětem, aby se jim ve škole líbilo 
a celý školní rok se jim pěkně vydařil.

Za Komunitní centrum 
D. Kratochvílová

Mateřská škola přivítala 39 nových dětí
V září jsme u nás ve školce odstartovali 

nový školní rok a přivítali v něm 39 no-
vých dětí. Na všechny děti jsme se již moc 
těšili. Poslední prázdninový den se děti i se 
svými rodiči mohli do naší školky přijít 
podívat v rámci dne otevřených dveří. Paní 
učitelky je po školce provedly a seznámily 
je s novým prostředím, které budou ny-
ní navštěvovat. Děti si tak mohly s rodiči 
i dalšími novými dětmi pohrát a připravit 
se tak na další den, který již ve školce strá-
vily bez rodičů. Děti se adaptovaly celkem 
rychle. I přes počáteční pláč zvládly nástup 
do školky bez větších problémů a všichni 
z toho máme velkou radost. Pokud nám 
to počasí dovolilo, trávili jsme většinu času 
venku. Tam jsme si hráli, malovali, zpívali 
a věnovali se i mnoha dalším činnostem. 
16. 9. proběhlo ve školce fotografování dětí 
ve stylu retro. Vzhledem k hygienickým 
opatřením, které teď ve školce máme, na 
základě metodického pokynu vydané-
ho hlavní hygieničkou České republiky 
v souvislosti s onemocněním COVID-19, 
děkujeme rodičům za jejich dodržování. 
Především děkujeme všem rodičům za to, 
že nechávají nachlazené děti doma, aby se 
zotavily a mohly zase co nejdříve přijít 
do školky zdravé.

Malí ochránci přírody
V okolí jsou krásné lesy, kam chodí-

me s dětmi, což prospívá k utužení jejich 

zdraví a imunity. Nachází se tu nový park, 
který jsme také navštívili a vyzkoušeli si 
cvičící stroje. Mimo jiné děti vyplely zá-
honky a připravily je na nadcházející pod-
zim. Třídíme odpad, poznáváme přírodu 
kolem nás, učíme se ji chápat a chránit. 
Děti si na vycházkách všímají věcí, které 
patří a nepatří do přírody. Připomínáme 
si, jak se chováme v lese: Za paní učitelky 

musíme děti pochválit, jsou velmi šikovné 
a všímavé. Dodržují pravidla, která jsme se 
učili při adaptaci. 

Děti nekřičí, nestrkají se, neubližují si, 
neposmívají se, nevyhazují odpadky v lese, 
ale do koše. Čeká nás spousty poznávání 
různých koutů v blízkosti školky a moc se 
na to s dětmi těšíme.       

         Učitelky MŠ Kamenice
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Kulturní centrum a knihovna
Omlouváme se všem, kteří se těšili 
na Podzimní slavnosti a Hodinu 
duchů. Vzhledem k aktuální situaci 
a doporučeným opatřením jsme byli 
nuceni veškeré akce v září zrušit. 
Věříme, že říjen začneme veseleji, 
a budeme se na vás těšit. Stále ještě 
dokončujeme drobné kosmetické 
úpravy rekonstrukce. Jak můžete 
vidět na fotografiích, Kulturní dům se 
proměňuje před očima v moderní, 
důstojný prostor. 

Pro podrobnější informace, rozho-
vory s interprety a další zajímavosti si 
nezapomeňte přečíst aktuální číslo na-
šeho kulturního revue Kulka. Sledujte 
www.facebook.com/kckamenice a náš web: 
www.kckamenice.cz. Předprodej v kancelá-
ři KC Kamenice a přes www.webticket.cz. Čekají na vás lepší zážitky díky akustickým deskám na stropě a celkově hezčímu prostředí.

Alena Mornštajnová se chystá do Kamenice  
a připravuje filmovou adaptaci své knihy Hana

Oblíbená česká spisovatelka, která 
v roce 2013 debutovala knížkou Slepá 
mapa, byla nominovaná a získala 
za své dílo řadu ocenění, si předtím, 
než si 4. listopadu 2020 od 18 hodin 
bude povídat s lidmi z Kamenice, 
povídala s námi. 

Prožila jste někdy „tvůrčí krizi“? 
Jak z ní ven?

Opravdovou „tvůrčí krizi“ jsem nikdy 
neměla, ale mám samozřejmě dny, kdy se 
mi píše lépe, a dny, kdy mi psaní jde hůř. 
Řekla bych, že největším problémem je 

u mě čas – ke psaní potřebuji nejen delší 
časový úsek, abych takzvaně neztratila niť, 
ale i pár hodin v kuse každý den. A najít 
tolik času nebývá snadné.

Jste spokojená s adaptací Hany 
v Národním divadle v Brně?

Divadelní představení Hany v režii 
pana Martina Glasera se velice povedlo. 
A herečka v hlavní roli, paní Eva 
Novotná, je prostě excelentní. Připravuje 
se i film v režii pana Milana Cieslara.

Na co se můžou těšit čtenáři, 
kteří se s Vámi přijdou setkat 
do Kamenice?

Nevím, na co se těší čtenáři, ale já se tě-
ším, že si s příchozími popovídám o svých 
knihách a přečtu kousek třeba z Hany. 
(celý rozhovor v časopise KULKA) 
     
Knihovna pořádá autorské čtení 
a besedu s Alenou Mornštajno-
vou 4. listopadu od 18 hodin. 
Vstupné 50 korun. Podrobnější 
informace v Knihovně. Počet 
míst omezen.   
 
    Kateřina Doležalová, KC
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Klub seniorů při KC Kamenice

Projekt  
Česká knihovna
Kamenická knihovna je řadu let 
zapojena do projektu Česká knihovna, 
který umožňuje knihovnám doplnit 
fondy kvalitní českou literaturou.
Jedná se o dotační projekt Ministerstva 
kultury ČR podporující nákup 
nekomerční české umělecké beletrie 
pro dospělé, původní ilustrované 
tvorby pro děti a mládež, děl literární 
vědy a kritiky pro veřejné profesionální 
a vybrané vysokoškolské knihovny. 
Z pověření Ministerstva kultury ČR 
vyhlašuje každoročně tento projekt 
Moravská zemská knihovna v Brně.

Týden knihoven 
5. 10. – 11. 10. 2020
Svaz knihovníků a informačních pra-
covníků ČR (SKIP) pořádá každoroč-
ně celostátní akci na podporu četby 
a knihoven. V prvním říjnovém týdnu 
letos proběhne jeho 24. ročník. V rámci 
této akce jsme pro vás připravili:

• prodloužení otevírací doby – PO, ÚT, 
ČT – do 18.00 hodin

• nový čtenář – 50% sleva na roční 
registraci do knihovny

• soutěž pro čtenáře knihovny o pou-
kázku v hodnotě 500,- Kč na nákup 
knih

• 9. 10. 2020 – Noc s Andersenem

Podrobnější informace najdete na strán-
kách www.kckamenice.cz nebo vám 
poskytneme v knihovně.

Knižní novinky

Pro dospělé
Geniální přítelkyně. Příběh těch, kteří 
odcházejí, a těch, kteří zůstanou 3 díl. 
(Ferrante Elena), Geniální přítelkyně. 
Příběh ztracené holčičky. 4 díl. (Ferrante 
Elena), Umírající detektiv (Persson 
Leif G. W.), Malinka (Táborská Dita), 
Probuzení bohové (Neuvel Sylvain), 
Takhle jsem si to teda nepředstavovala 
(Pawlowská Halina), Nenávist (Carter 
Chris), Na straně českého krále (Bauer 
Jan), Žena mého života (Weaver Tim), 
Bábovky (Třeštíková Radka), Žena, 
která nemohla křičet (Dodd Christina).

Pro děti
Tři ovečky na arše (Engler Michael), 
Neplechy čerta Zbrklíka (Dráždilová 
Zlámalová Sandra), To je metro, čéče! 
(Rezková Milada), Fotbaláci (Santiago 
Roberto), Jak upgradovat rodiče 
(Johnson Pete), Allie Finklová. Holčičí 
pravidla. Stěhujeme se! (Cabotová 
Meg)

Dagmar Walachová, knihovnice

Řada nakladatelství, která vznikla 
po roce 1989, a velké množství 
publikací, která vydávají, ovlivňuje 
nabídku titulů v knihkupectvích, která 
pro své zákazníky odebírají převážně 
tzv. komerční tituly.  Knihovny se 
proto nesetkávaly s nabídkou původní 
české tvorby v potřebném rozsahu. 
Iniciátorům projektu, který se zrodil 
koncem 90. let, šlo především 
o podporu české produkce, zejména 
nové české literární tvorby a její 
zajištění pro síť veřejných knihoven.
V říjnové nabídce knižních novinek bude 
pro vás v knihovně připraveno prvních 
9 z celkového počtu 29 knih, které 
bychom měli v rámci projektu obdržet.

Dům bez oken (Milan Urza), Zlodějka 
mýho táty (Petra Hůlová), Kluci 
netančej! (Olga Stehlíková), Vombat 
Jirka je statečný (Eva Papoušková), 
Zprávy z pelíšku (Krolupperová 
Daniela), Jak se koník ztratil (Tereza 
Marianová Lukešová), Cesta z 
Ošemetna (Tomáš Končinský), 
Sesterstvo a kouzelná kočka 
Fabiola (Lucie Hlavinková), Dějiny 
československých legií v datech (Jiří 
Fidler)

Pravidelné akce
Petank: úterky od 16 hod. na hřišti 
za Billou, příp. pondělky podle dohody.                               
Kontakt:  
Marcela Nápravníková: 777 029 566.
Cyklostředy a páteční túry:  
připravuje Jiří Vinkler, tel. 606 192 391.
Zpívánky: opět pravidelně první 
čtvrtek v měsíci v rest. U Partyzána 
od 16 hod. Ostatní čtvrtky dle dohody. 
Kontakt: Lenka Medřická,  
tel. 732 169 421.
Aktuální informace na: 
www.kamenice55.webnode.cz

Pozvánky na říjen
19. 10. Stará čistírna odpadních 
vod v Bubenči
Přihlášky do 11. 10.
Platby: 12. 10. v restauraci Na Rynku 
od 18 do 19 hod.
Cena: 150 Kč/senioři 65+ z Kameni-
ce, 200 Kč/ostatní
Sraz v 8 hod. u Billy, společný návrat 
busem.

21. 10. „Tajemné toulky Prahou“ 
– Praha secesní
Platby: 12. 10. v restauraci Na Rynku 

od 18 do 19 hod.
Cena: 400 Kč/senioři 65+ z Kameni-
ce, 450 Kč/ostatní.
Sraz v 8.15 hod. u Billy. Společný 
návrat busem.
.
26. 10. Workshop – Tvůrčí psaní, 
projekt SenSenu (Senzační senioři)
Workshop se koná od 10 do 13 hod. 
ve Werichově vile v Praze.
Přihlášky do 23. 10.
Cena: pro všechny seniory – zdarma!
Sraz v 8.10 hod. u Billy. Odjezd auto-
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busem č. 339 ze zast. Kamenice – Kul-
turní dům v 8.16 hod. Návrat individu-
álně.

Avizujeme akce  
na listopad
14. 11. – Taneční odpoledne ve 
stylu tanečních
25. 11. – Adventní tvořivá dílna
Více informací v listopadovém čísle 
zpravodaje. Pozvánky, případně změ-
ny k seniorským akcím najdete také 
na www.kckamenice.cz.

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

Vycházka  
k sousedům

Poslední srpnovou středu jsme se sešli 
v Kostelci u Křížků s Mgr. Janem Pišnou, 
který nás provedl uličkami obce a poutavým 
vyprávěním všechny seznámil s historií 
a rozvojem židovského osídlení v Kostelci, 
které se váže k první polovině 18. století. 
Na místním židovském hřbitově jsme 
se dozvěděli další množství historických 
informací, souvislostí a lidských příběhů 
místní židovské komunity. Děkujeme 
našemu průvodci! Den jsme zakončili 
gratulací jedné naší milé seniorce, s níž jsme 
oslavili její 80. narozeniny, zazpívali si s ní 
a poseděli tak, jak si to přála.

Pěšky, na kole,  
se zpěvem  
i s koulemi

Ani přes prázdniny naši aktivní senioři 
nezvolnili z tempa a sami si organizovali 
pravidelné aktivity, které vždy avizujeme 
ve zpravodaji. „Každý krok se počítá“ nebo 
„Zpívání povznáší ducha a prodlužuje 
život!“ Tyto slogany zaznívají z jejich úst 
často a jsou hnacím motorem i pro mladší 
ročníky. Vnímám radost a nadšení našich 
seniorů, sousedů, přátel, když se sejdou 
a jsou spolu rádi.

Marie Grafnetter



S P O L E K  K A M E N I C K O 
Z V E  V Š E C H N Y ,  K T E Ř Í  M A J Í  R Á D I  Z D E J Š Í  K R A J I N U , 

KDY?               v sobotu 7. l istopadu 2020

V KOLIK?        9:00hod. (začínáme instruktáží k výsadbě)

KDE?              louka mezi Štiř ínem a Všedobrovicemi pod studánkami

CO S SEBOU?  lopaty, hrábě, rýče, zahradnické nůžky, pi ly apod.

 
   
Za podpory Nadace pro rozvoj občanské společnosti z dotačního programu 
Plzeňského pivovaru Kozel l idem a ve spolupráci s obcí Kamenice 
dosázíme 20 novými stromky starých krajových odrůd stromořadí vedoucí 
ze Všedobrovic ke Štiř ínským studánkám.                       

Každá pomocná ruka vítána! Po práci i  během ní občerstvení zaručeno.

K  V Ý S A D B Ě  O V O C N É  A L E J E 
L E O P O L D I N Y  R I N G H O F F E R O V É

„Tento projekt byl podpořen z Grantového programu Plzeňského Prazdroje.”
Aktuální informace na www.kamenicko.cz. 

Jóga s Katkou

Srdečně vás zvu na lekce jemné jógy, kde vás čeká 
příjemné uvolnění při relaxaci, jemné protažení a 
posílení svalů a také meditace ke zklidnění mysli. Využít 
můžete skupinové lekce pro děti, seniory i dospělé nebo 
individuální terapeutické lekce s využitím jógové terapie 
i lekce těhotenské jógy. Vzhledem k terapeutickému 
zaměření lekcí, jsou lekce vhodné pro všechny, i pro ty, 
kteří mají zdravotní problémy. Jóga vám může pomoci 
od bolesti zad a kloubů, odstraní napětí z těla i mysli, je 
skvělým nástrojem proti stresu a jeho důsledkům. Připojte 
se k nám a přijďte si první lekci vyzkoušet zdarma!

Kdy a kde cvičíme

KAMENICE
Pondělí: 19:00 - 20:30 večerní jóga – SlimGym Kamenice
Úterý: 9:00 - 10:00 jemná jóga nejen pro seniory – 
SlimGym Kamenice
Čtvrtek: 14:30 - 15:15 jóga pro děti 6-10 let 
RC Kameňáček (v ZŠ Kamenice)
Čtvrtek: 15:30-16:30 teen jóga 11-15 let RC Kameňáček 
(v ZŠ Kamenice) 
                            
VELKÉ  POPOVICE
Úterý: 19:00 - 20:30 večerní jóga v Schulz Gym (stadion 
HC Slavoj)

www.jogaskatkou.cz

Přišlo do redakce
V komunální politice lze veřejný zájem 

definovat jako princip, kdy vedení obce 
(námi zvolení zástupci) vyslechne přání 
obyvatel a podle toho koná. Proto jsme 
je zvolili. Veřejný zájem je v naší zemi 
chápán jako obecný prospěch, či možná, 
lépe řečeno, společenské blaho. Proč tomu 
tak v Kamenici ale není?

Na loňském veřejném projednání změny 
č. 6 Územního plánu obce Kamenice byl 
sál plný k prasknutí. Přišlo zhruba 400 lidí, 
kterým se nelíbí rozrůstání Strojmetalu na 
úkor lesa a zeleně. Fabrika navíc překračuje 
hlukové hygienické limity. A co na to 
pan starosta s panem místostarostou? 
Spolu s většinou své kandidátky zřetelně 
a jasně neodmítli započetí procesu změny 
územního plánu, kterou se fabrika bude 

moci rozšířit a přiblížit se ještě více k obytné 
zóně. (Projednávání změny č. 6 zastupiteli 
obce bylo následně na jednom z loňských 
zasedání zastupitelstva přerušeno. Jinými 
slovy, může být kdykoli obnoveno.) Kde 
je tedy obecný prospěch nás, obyvatel 
Kamenice? Proč vedení obce upřednostňuje 
zájmy soukromého investora? Jinde stačí 
k zastavení nějakého projektu jen to, 
že převažují negativní ohlasy veřejnosti. 
Tak funguje princip občanské společnosti. 
A v Kamenici?

Obec Kamenice by se měla rozvíjet podle 
toho, jak si to přejí lidé, kteří tady žijí. Ne 
podle toho, jaký názor má právě pan starosta 
s panem místostarostou. Nikdo z nich není 
neomylný. Přání obyvatel má být pro ně 
závazné, být na prvním místě. Tento princip 

je základem občanské společnosti, kterou již 
třicet let budujeme. Toto jsem jim říkal 
na konci zasedání zastupitelstva, na kterém 
se změna č. 6 (rozšiřování Strojmetalu) 
loni projednávala. Tvářili se nechápavě. 
Nevysvětlili mi, proč chtějí Strojmetalu 
pomoci v rozšíření, když už stávající 
výroba nadlimitně zatěžuje obyvatele 
Kamenice. Nevysvětlili mi ani to, proč 
nerespektují vůli lidí, kteří před tím přišli 
na veřejné projednání. Nevysvětlili vůbec 
nic. Zkuste se třeba zeptat kteréhokoliv 
zastupitele z volebního uskupení KAM 21, 
kdy se postará o to, aby Strojmetal v noci 
neporušoval hlukové limity. Nedozvíte se 
nic. S rozšířením fabriky, která nadlimitní 
hluk produkuje, ale nemají sebemenší 
problém.     Alois Kačerovský
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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.

KOUPÍM 
jakoukoliv Jawa  
či Simson, PÁVek, 
díly - motor
Tel: 723 971 027

VÁŠ ŘEMESLNÍK
veškeré stavební  
a montážní práce pro 
Vaši firmu, dům, byt  
či zahradu
Tel: 777 109 799

BRIGÁDA U KONÍ – 
Štiřín. Cca 2-3 hodiny 
denně, 3 x týdně, záleží 
na dohodě, odměna 120 
Kč/hod.  
Tel: 724 064 012

KOUPÍM pole, louky 
nebo zahradu případně 
malou chatu, domek i ve 
špatném stavu v Praze a 
okolí TEL: 603 442 474

Inzerce

VLAD ISLAV STRAŠ IL
tel.: 778 490 040

www.zaluziesitenamiru.cz

ŽALUZIE /SÍTĚ PROTI HMYZU/ OPRAVY

ŽALUZIE



* Plzeňský tankový ležák

* Každý pátek vědomostní                 

  soutěž „Kvíz“ s moderátorem

* Zastřešená zahrádka

* Konferenční místnost na školení

* Svatby

* Firemní i soukromé akce

* Možnost ubytování

www.restauracepodledem.cz  info@restauracevelkepopovice.cz
+420 724 316 884

 

 

 

WELLNESS
VE

VELKÝCH POPOVICÍCH
ochlazovací bazén a vířivka, 

sauna, ledová sprcha, vnitřní a 
venkovní odpočívárna

Hotel U ledu ***

Ringhofferova 336

Velké Popovice

Tel. +420 323 665 226

www.hoteluledu.cz

recepce@hoteluledu.cz



HLEDÁTE JEDINEČNÉ SVATEBNÍ MÍSTO? 

Zámek Štiřín je tou pravou volbou!
PRO SVATEBNÍ OBŘAD JSOU K DISPOZICI FRANCOUZSKÁ ZAHRADA, 

ALTÁNEK U RYBNÍKA, SLOUPOVÝ SÁL ČI ZÁMECKÁ KAPLE. 

CENA SVATEBNÍCH BALÍČKŮ JIŽ OD 8 000 KČ. 

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE WWW.STIRIN.CZ/SVATEBNI-BALICKY/
NEBO KONTAKTUJTE OBCHODNÍ ODDĚLENÍ NA E-MAILOVÉ ADRESE 

SVATBY@STIRIN.CZ



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

Volejte na tel. 724 617 017

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!
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Kamenice 
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