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Fotka měsíce:
Kreslit se dá i jinak než na papír nebo plátno. Naty Mullerová
je mladá digitální kreslířka z Kamenice, která nejraději pracuje
v programu Procreate. Napsala nám k tomu: „Kresbě se věnuji
už 5. rok a vytvářím charaktery pro můj budoucí komiks. Toto
je hlavní hrdina Werrian - seznamte se :-)“
Titulní fotka:
Sezóna výlovů začala. Úlovek čekal i na dně Struhařovského rybníka.

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, listopad 2021
Periodický tisk územního samosprávného celku - obec Kamenice
Vychází měsíčně.
Distribuce: OÚ Kamenice
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: NAVA Tisk s.r.o.
Počet: 2000 ks
Registr: MK ČR E 13287
Příští uzávěrka: 15. listopad.
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,
ať už jste volby do Sněmovny prožívali
s napětím, nebo neprožívali vůbec, padající
barevné lisí ze stromů jsme si myslím užili
všichni. Nejvíce asi naši kolegové z Technických služeb, kteří spíše než nad jeho
kocháním, strávili hezkých pár týdnů jeho
odklízením.
U příležitosti voleb jsme uspořádali
i dlouho avizovanou anketu na téma obecní
policie. Jak dopadla, se dozvíte na stránkách
tohoto Zpravodaje.
Mám velkou radost, že uvádíme do provozu silnici na hrázi Křísovského rybníka,
ač zatím pouze ve směru od Štiřína do centra. Uleví se spoustě z nás, kteří jsme doteď
museli odbočovat na křižovatce na Želivci.
Detaily na straně 5.

Také bych rád přitáhl Vaši pozornost
k velkému rozhovoru s panem Václavem
Větvičkou, odborníkem na historické parky, publicistou a moderátorem, kterého
u nás známe jako vedoucího správy zámeckého parku ve Štiříně. Právě tam byl
nedávno odhalen pamětní kámen na počest
těch, kteří se zasloužili na obnově parku,
a bylo mi ctí se na této akci podílet a říct
i pár slov.
Rozhodně by Vám neměly uniknout
dvě akce. Nejprve oslavy 20 let juda u nás
v Kamenici, které se konají 20. listopadu,
a po nich Vánoční trhy 28. listopadu. Těším
se, že se na nich všichni uvidíme.
Přeji Vám příjemné čtení.
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Krátce z rad a zastupitelstva obce Kamenice
dětí pro školní rok 2021/2022 na 119 žáků;
• přijetí dotace ve výši 469 105 Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Infrastrukturního fondu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci
projektu „Intenzifikace ČOV Kamenice“, ev. č. projektu ISF/ŽIV/044159/2021;
• na žádost Základní školy Těptín, s.r.o., Jílovská 884, 251 68 Kamenice, souhlasné
stanovisko k zápisu školního klubu Základní školy Těptín, s.r.o., s kapacitou 41 žáků
pro školní rok 2021/2022.

Kompletní zápisy najdete
na www.kamenice.cz nebo osobně
u tajemníka OÚ Kamenice.
Krátce z rad obce Kamenice
23. 9. 2021
V rámci investiční akce „Snížení energetické náročnosti budovy a stavební úpravy
kulturního domu Kamenice“:
rada obce Kamenice vyloučila:
• nabídku účastníka TO SYSTEM, s.r.o., z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny;
• nabídky společností Instalace Praha, s.r.o., a CigDus, s.r.o., z důvodu nepředložení
požadované jistoty;
a dále rozhodla:
• o výběru dodavatele společnosti VEOS Pospíšil, s.r.o., s nabídkovou cenou
18 437 613 Kč bez DPH.

Rada obce Kamenice vzala na vědomí:
• výsledky ankety s otázkou, zda si občané Kamenice přejí zřízení obecní policie.
Výsledky ankety jsou následující:
688 občanů - si přeje zřízení obecní policie;
740 občanů - si nepřeje zřízení obecní policie.

29. 9. 2021

Zastupitelstvo obce Kamenice zvolilo:
• novou předsedkyni OV Skuheř paní Vladimíru Benešovou.

Rada obce Kamenice vzala na vědomí:
• předložený projekt k investiční akci „Komunikace Tyrkysová“.
Rada obce Kamenice schválila:
• uzavření Nájemní smlouvy na dlouhodobý pronájem víceúčelového hřiště - pozemek
parc. č. 653/7, k. ú. Těptín, mezi obcí Kamenice jako pronajímatelem a nájemcem
OK Kamenice, z. s., zastoupený předsedou Petrem Valáškem, za nájemné ve výši
150 Kč za hodinu, s účinností ode dne podepsání nájemní smlouvy do 30. 6. 2022;
• bezúplatný převod z majetku zřizovatele do majetku Kulturního centra Kamenice;
• uzavření prodloužení doby nájmu na dobu určitou do 31. 10. 2021 na byt č. 7 o velikosti
51,20 m2, ul. Truhlářská č.p. 855, v bytovém domě v Těptíně;
• vyřazení majetku likvidací.
Rada obce Kamenice svěřila:
• obecnímu úřadu Kamenice, odboru správy majetku, jmenovitě Ing. Kateřině Pikousové,
rozhodování o záležitostech působnosti obce stanovených radě, a to samostatně
rozhodovat o uzavírání smluv o nájmu hrobového místa či kolumbária.
13. 10. 2021
Rada obce Kamenice schválila:
• řediteli TS Kamenice Mgr. Alexu Dvorakovi, DiS, nákup vozidla CF MOTO GLADIATOR
UTV 1000 EPS za cenu 399 990 Kč;
• uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi obcí Kamenice a ČEZ
Distribuce, a.s. Věcné břemeno se zřizuje k pozemkům parc. č. 234/6 a parc. č. 234/7,
vše v kat. území Štiřín, ve vlastnictví Obce Kamenice;
• nákup nové myčky v ceně 59 895 Kč z vlastních prostředků PO MŠ Kamenice;
• uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Obcí Kamenice a ČEZ
Distribuce, a.s. Věcné břemeno se zřizuje k pozemkům parc. č. 811/1, parc. č. 811/3
a parc. č. 820/1, vše v kat. území Těptín, ve vlastnictví obce Kamenice;
• uzavření Nájemní smlouvy na byt č. 13 o velikosti 33,95 m2 v bytovém domě v Těptíně,
v ul. Truhlářská č.p. 855, mezi obcí Kamenice jako pronajímatelem a nájemcem,
za nájemné ve výši 3 000 Kč/měsíc + zálohové a paušální platby za služby/měsíc
s účinností ode dne podepsání smlouvy do 30. 4. 2022 s možností prodloužení smlouvy
o tři měsíce, přičemž podmínkou pro uzavření nájemní smlouvy je zaplacení kauce
ve výši tří měsíčních nájmů;
• výběr dodavatele Mrakulastav, s.r.o., se sídlem Třešňová 864, 251 68 Kamenice
- Těptín, IČ: 07928343, na zhotovení části vodovodu v ulici Pražská za cenu
1 472 675,46 Kč bez DPH;
• na žádost Základní školy Těptín, s.r.o., Jílovská 884, 251 68 Kamenice, navýšení počtu

Krátce ze zastupitelstva obce Kamenice
13. 10. 2021

Zastupitelstvo obce Kamenice schválilo:
• rozpočtové opatření č. 8 v předloženém znění;
• uzavření Směnné smlouvy mezi obcí Kamenice a společností Apcor, s.r.o., kde
předmětem směny jsou pozemky oddělené geometrickým plánem č. 1938-24615/2021
od pozemku parc. č. 543/1 - orná půda a pozemku parc. č. 543/20 - orná půda (nově
vzniklý pozemek parc. č. 543/33 - o výměře 250 m2, pozemek parc. č. 543/34 - o výměře
350 m2 a pozemek parc. č. 543/35 - o výměře 1 086 m2) a dále pak celé pozemky parc.
č. 533/100 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m2 a parc. č. 533/103 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 195 m2, zapsané na listu vlastnictví č. 4064,
vše v katastrálním území Těptín, ve vlastnictví společnosti Apcor, s.r.o., za pozemek parc.
č. 533/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 327 m2, v katastrálním území Těptín,
ve vlastnictví obce Kamenice;
• uzavření Směnné smlouvy mezi Obcí Kamenice a pí A. B., kde předmětem směny je část
pozemku parc. č. 618/21 – „díl b“, oddělený dle geometrického plánu č. 1736-23933/2021,
o celkové výměře 94 m2, vše v katastrálním území Ládví, ve vlastnictví obce Kamenice,
za „díl a“, o celkové výměře 92 m2, oddělený geometrickým plánem č. 1736-23933/2021
od pozemku parc. č. 618/13 - zahrada o výměře 1 364 m2, v katastrálním území Ládví,
pro obec Kamenice;
• uzavření Kupní smlouvy o koupi nemovité věci mezi obcí Kamenice, jako prodávající,
a paní P. N., jako kupující č. 1, a manželi L. R. a F. R., jako kupující č. 2, kde předmětem
prodeje jsou pozemky parc. č. 642/3, o výměře 34 m2, parc. č. 642/4, o výměře 26 m2,
a parc. č. 642/5, o výměře 1 m2, vše v k. ú. Štiřín, za kupní cenu celkem 20 000 Kč.
Pozemky parc. č. 642/3, parc. č. 642/4 a parc. č. 642/5 jsou zapsané v k. ú. Štiřín,
ve vlastnictví obce Kamenice;
• uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi paní Z. B. jako prodávající a obcí Kamenice
jako kupující, kde předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/8 na
pozemku parc. č. 740/13 - trvalý travní porost o evidované výměře 3 087 m2, vše v obci
Kamenice a k. ú. Těptín. Kupní cena byla smluvními stranami sjednána v celkové výši
30 870 Kč;
• návrh Zámku Štiřín na pořízení změny územního plánu č. 9, kterou se upravuje vymezená
plocha golfového hřiště a Štiřínského parku, tak aby byla zdůrazněna funkce parku a aby
na této ploše nevznikaly další stavby mimo těch stávajících;
• změnu pořadového čísla dříve schválené změny územního plánu č. 14 na změnu č. 8
územního plánu obce Kamenice;
• pořízení a obsah změny č. 10 ÚPO Kamenice, s tím, že změna vymezí i novou plochu
dopravní infrastruktury propojující p.p.č. 453/43 a 453/2 (ul. Vnitřní) v k. ú. Štiřín.
Zastupitelstvo obce Kamenice neschválilo:
• pořízení změny ÚP č. 11 na pozemku 468/5 a 469/1, k. ú. Těptín.

Výsledek ankety: obecní policii
lidé v Kamenici spíše nechtějí
Ze 2468 obyvatel Kamenice, kteří přišli
k říjnovým volbám, jich 1428 věnovalo ještě
chvilku tomu, aby vyplnili anketní lístek
a vyjádřili tak svůj názor na obecní policii.
Pro její zřízení se vyslovilo 688 lidí, proti
bylo 740 hlasů. Tuto anketu připravovala obec dlouho dopředu a náš Zpravodaj
v každém čísle po dobu půl roku přinášel
nejrůznější pohledy a zkušenosti s obecní
policií, aby naši občané mohli hlasovat co
nejvíce poučeně. „Chtěl bych poděkovat
všem, kteří přišli k volbám, a mnohdy si
ještě dali tu práci vyplnit naši anketu, účast
byla výborná,“ říká starosta Pavel Čermák.
Ačkoli zákon neumožňuje vyhlásit o obecní

Technické služby
Kamenice pracují
pro Vás

policii referendum, byla tato anketa důležitým zdrojem informací pro vedení radnice a zastupitelé její výsledek berou dle
starosty se vší vážností: „Na jednu stranu
se potvrdilo, že zřízení obecní policie není
téma pro nejbližší léta, na druhou ale rozdíl
zhruba deseti procent mezi oběma názory
signalizuje, že bychom ho neměli nadobro
opouštět. Kriminalita je v Kamenici velmi
nízká, s čímž můžeme být spokojeni, ale
počtem obyvatel dávno odpovídáme městu,
což sebou nutně přináší i různé závadné
jevy. Je tedy jisté, že ve vzdálenější budoucnosti budeme obecní policii potřebovat.“

Vybíráme příklady z deníku TSK ředitele Alexe Dvoraka:
• odplevelení obrubníků v centru obce
a dlažby před Billou
• sběr listí v obci
• hřbitov – odplevelení obvodové zdi
a úprava živých keřů v zadní části
• přestavba vozového parku na zimní
údržbu
• strojové čištění komunikací v obci
• Šípková – vyrovnání komunikace
• čištění silničního značení v obci
• Ořechová – oprava oplocení
• Lesní, Lovecká, Ledová, Lanýžová,
Lišejníková - prořezávka
Red
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Rychlé zprávy
Poslední
vodovodní úsek
v centru finišuje
V okolí křižovatky Pražské a Ringhofferovy u základní školy se dokončuje
vodovod, díky kterému se napojí zbývající domy v centru. Projekt za 2 miliony
korun bude hotový během listopadu.
Do té doby řídí provoz na zúžené silnici
semafory.

Od základní
školy k čistírně
je nová silnice
Velká oprava silnice k čistírně odpadních vod je hotová v celé délce přibližně
300 metrů. Je zde prolévaný asfalt a kolem
čistírny samotné plný asfaltový koberec.
Nová silnice je důležitá nejen pro obsluhu
čistírny, ale i jako součást vycházkového
okruhu kolem Kamenice.

Ulice K Dubu
má nový
asfaltový povrch
Po loňské výstavbě vodovodu a kanalizace
v ulici K Dubu byla provedena plošná
oprava drceným asfaltovým recyklátem.
Místo hrubého štěrku, ve kterém měla
tendenci se držet voda, se teď ulice pyšní
hladkým vyrovnaným povrchem, přívětivým pro podrážky i pneumatiky.

Křísovská hráz se opět otevírá pro auta.
Zatím v jednom směru
O opravě hráze Křísovského rybníka
jsme psali v minulém zpravodaji.
Mezitím stihlo Rybářství Líšno,
které je vlastníkem hráze, postavit
nový betonový požerák a vyměnit
ztrouchnivělou dřevěnou trubku
odvádějící vodu skrz hráz za plastovou.
Hráz samotná je znovu utěsněná,
zhutněná a již na ní leží i nový asfalt.
„Jsou to jediné akce, které nám, resp.
Rybářství Líšno, dovolil vodoprávní úřad
v Říčanech provést v rámci nahlášené
havárie,“ vysvětluje starosta Pavel
Čermák.
Všechny ostatní práce, tedy zpevnění
vzdušné části hráze a oprava silnice tak, aby
po ní mohly jezdit auta v obou směrech,
už vyžadují stavební povolení a radnice se
ho proto snaží získat co nejrychleji. Podle
starosty Čermáka to bude trvat několik měsíců a práce budou moct pokračovat v první
polovině příštího roku.
V nejbližších dnech bude hráz zprovozněna pro řidiče ve směru do centra Kamenice tak, aby se zbytečně nezdržovali na
křižovatce v Želivci. V opačném směru,
tedy na Štiřín, Popovice a D1 se odbočuje
z hlavní, proto je logické, že silnice na hrázi

Křísovského rybníka bude sloužit těm, kteří
se při odbočování na Želivci zbytečně zdržují na vedlejší. Podle starosty Pavla Čermáka je snahou obce, aby definitivní oprava
hráze a silnice proběhla zároveň s výstavbou
kanalizace ve Štiříně a Všedobrovicích, na
kterou už Kamenice má stavební povolení

a očekává možnost požádat dotaci SFŽP
v únoru příštího roku. Za cenu jednoho
omezení pro řidiče by tak vznikla masivnější
hráz, nová pevná vozovka, nové veřejné
osvětlení, chránička pro optický kabel vysokorychlostního internetu a nová kanalizace.
		
Red
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„Tady je to teď hezčí
než za barona.“

Velké povídání o kamenických parcích s Václavem Větvičkou

Dendrolog, odborník na historické
parky, publicista, moderátor, bývalý
ředitel Botanické zahrady Univerzity
Karlovy v Praze. To zdaleka není
celý záběr pana Václava Větvičky.
U nás ho známe především jako
vedoucího správy zámeckého parku
ve Štiříně. Právě tam byl nedávno
odhalený pamětní kámen připomínající
hlavní osobnosti, které se zasloužily
o revitalizaci parku, a my jsme si
při té příležitosti s panem Větvičkou
popovídali nejen o Štiříně, ale také
parku u kamenického zámku a u školy.
Park ve Štiříně poničila před
dvěma lety vichřice. Jak na to
s odstupem času vzpomínáte?
Vichřice v únoru 2020 byla přírodní
úkaz, ale pro demonstraci své síly použila
pravítko. Profoukla park jedním směrem
a úzkým pruhem, v němž po ní zůstalo
ležet 82 stromů, včetně salmovských starců a mladých, dovezených a vysazených
z Černolic, jakýchsi mých „dětí“. Nejprve bylo zapotřebí park uklidit, pořídit
soupis škod, poražené stromy zpracovat

a vývraty buď vrátit do původní polohy,
nebo rozebrat. Výborně a vydatně v tom
pomohl pan Mgr. Karel Miffek, který
jako arborista pro park dlouho pracoval
a kterého jsem si „přivedl“, protože pro
mne pracoval již za působení v Botanické
zahradě Univerzity Karlovy.
Dá se vůbec taková škoda vyčíslit v penězích?
„Materiální škoda“ byla nesmírná. Dokážu
ji posoudit i proto, že v roce 2015 jsem
zpracoval inventarizaci dřevin v parku,
včetně individuálního ocenění. Jen stromy starší 50 let dosáhly hodnoty 401 milionů korun. Z inventarizačních listů by
šlo spočítat i hodnotu škody, napáchané
touto vichřicí.
Jak se podle Vás bude park
vyvíjet dál po této katastrofě
a obnově?
Diskuse o dalším postupu na obnově
parku je stále otevřená: Já osobně jsem
se přiklonil k názoru, že je třeba pár let
počkat a že „paseka po vichřici“ nabízí víc

možností řešení, otevřela nové pohledy
atd. Možná jako první počinek jsme vysadili s Václavem Hrubým a přáteli skupinu
červených buků.
V Kamenici máme díky Ringhofferům vícero parků. Dá se
toto jejich dílo srovnat s něčím
v České republice?
Působnost Ringhofferů si troufám přirovnat k podobné „krajinářské“ činnosti
a posedlosti, jako měli Schwarzenbergerové v jižních Čechách a navazující na
Rožmberky nebo Auerspergerové v okolí
zámku Žleby. Pro ringhofferovské „dominium“ je mimo jiné příznačné zachování
kosterních stromořadí a alejí v krajině
a jejich případné doplňování. Řada těchto
alejí je zajisté starší, možná i salmovská, to
znamená vysazená ke konci 18. století.
Jste nejen praktik, ale také
uznávaný akademik. Stala se
pro Vás naše obec i studijním
materiálem?
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Do štiřínského parku jsem opravdu přivedl i studenty z České zemědělské univerzity v Praze, abych jim demonstroval
návaznost přírodně krajinářského parku
na okolní krajinu, včetně obcí a jejich intravilánů. Navíc staré kamenické alejové
lípy hrály na mé doporučení v televizních
filmech režiséra Škrlanda „Strom nebo
auto“ a „Příběh Rohanova buku“.
Čím se vlastně Ringhofferové
řídili, když parky vysazovali?

(1822-1831), aby park nějak poznamenali,
ale při jejich snahách a sběratelství nelze
vyloučit, že v jejich čase tu nějaký strom
mohl být vysazen, jak můžeme vidět v zámeckém parku na Sychrově. Určitě se na
štiřínském parku podepsali i Nosticové.
A nejen na něm.
Kdyby Ringhofferové žili dnes,
udělali by to stejně?

Zda by dál pokračovali ve volném stylu
přírodně krajinářského neboli anglického
Ringhofferové své doby měli neobyčejné parku, je obtížně stanovitelné. Při široké
štěstí, že jim do tvorby parků nikdo nenabídce okrasných školek by možná podmluvil, leda jejich vlastní zahradníci. Byli lehli rozmanitým módním trendům. Nicsvým způsobem současníky průhonického méně, štiřínský zámek a park jsou zapsány
Arnošta E. Sylva Tarouky a parky, nejen
do seznamu nemovitých kulturních paten štiřínský, zakládali v této ideální a vr- mátek ČR, a tudíž by do jejich snah mohcholné době, kterou představoval konec
ly promlouvat orgány ochrany přírody
19. století. Některé prameny dokonce
i památkáři. Navíc se obávám, že až příliš
uvádějí úzkou spolupráci Ringhofferů
jsou peníze na prvním místě a že by třeba
a Sylva Tarouky při zakládání štiřínskésotva odolali pokušení část území rozparho parku. Když ale mluvím o zakládání,
celovat. Damoklova „chladná zbraň“ nad
je potřeba si uvědomit, že František II.
parkem visí i dnes. A technická poznámka
z Ringhofferu koupil objekt, který vlastk otázce, zda by stromy sázeli tehdy i dnes
nili Nosticové, před nimi krátce Rohano- stejně? Samozřejmě, na výsadbu dřevin
vé a nejdéle Salmové. Právě ze salmovské nemá móda ani jiné tendence vliv. To je
éry dožívalo několik lip, jejichž věk jsem čistě zahradnické řemeslo.
odhadoval na 200 - 250 let. Přesné zjištění nebylo možné, protože staré lípy
Byla funkce parků odjakživa
byly duté, nicméně kostru parku tvořit
rekreační, nebo i jiná?
mohly. Rohanové zde byli příliš krátce

Pravidelné zahrady a parky, takzvané
francouzské nebo barokní, bývaly zakládány nejčastěji u paty domu: zámku,
kláštera a podobně. Sloužily výhradně
k rekreaci či meditaci, ať pobytové, nebo
promenádní či čistě pohledové, estetické.
Dále od sídla byly zakládány a udržovány
nejčastěji obory pro lovnou zvěř, z nichž
se postupně vyvinuly parky přírodně krajinářské. Starším termínem bývaly označovány jako anglické, protože na konci
18. století přesvědčili angličtí zahradníci
své „živitele“ k tomu, aby si ony obory
slohově přizpůsobili okolní krajině.
Lišily se svým určením od sebe
parky ve Štiříně, u kamenického
zámku a v centru u školy?
Co do vzhledu a možností tu má hlavní
slovo rozloha. Jen obtížně bych dokázal
najít nějaký shodný prvek co do charakteru výsadeb, jiná je situace v druhové
skladbě. Tam lze najít ve všech zmíněných objektech shodné „druhy“ dřevin
neboli taxony. Přesto si myslím, že výraz „park“ v současném slova smyslu lze
použít jen pro zámecký park ve Štiříně
a s rezervou i ten u kamenického zámku.
Zpravidla šlo o clonné, ochranné porosty, založené s tímto záměrem. Přírodně
krajinářský park je založen mimo jiné
na kontrastu vysoké zeleně, tedy stromů,

Václav Větvička (vpravo) a starosta Kamenice Pavel Čermák při odhalování pamětního kamene ve štiřínském zámku 17. srpna. Foto: Adéla Kunčíková
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Odhalený pamětní kámen na Štiříně. Druhý zprava Václav Větvička, nalevo od něj Václav Hrubý, který ve Štiříně působil od roku 1977 do roku 1984 jako restaurátor, od roku 1984 do roku 2019 jako řídící pracovník. Mezi kolegy je znám jako autor a hybná síla revitalizace štiřínského zámku a parku. Foto: Adéla Kunčíková

a parteru neboli travnatých ploch a na
takzvaných prospektech, čili dalekých
průhledech spojujících parkový objekt
s okolní krajinou.
Jaký účel by podle Vás každý
z těchto parků měl hrát a jak vidíte jejich budoucnost případně
možnosti jejich vývoje?
Budoucnost štiřínského parku je v rukou
ministra zahraničí ČR. Za dobu mých
bezprostředních kontaktů se Štiřínem to
byli ministři dobří, kteří poznali a respektovali význam Štiřína, (například Zielenec, Šedivý, Svoboda, Kohout), a ti ostatní. Štiřínský park je po dlouhé éře Václava
Hrubého, který jej vyhrabal z nicoty,
založen tak, že při minimálních nákladech
může ještě několik let plnit svou úlohu
památkově chráněného objektu. Musí jej
ale vést osvícený, nebo alespoň poučený
člověk. To všechno se ale může změnit během okamžiku, jediného podpisu
o prodeji objektu. Podmínkou takového
aktu by ale mělo být zachování „územní
celistvosti“ parku a zámku. Nepřísluší mi
ale takovou budoucnost domýšlet.

Co ty dva další parky?
Výhodou obou je jejich příslušnost k obci
Kamenice. Parčík u kamenického zámku
je dnes soustředěn hlavně kolem kostelíku
sv. Františka Serafinského. Jeho základem a kostrou jsou vzrostlé stromy, které
mohou plnit svou funkci „doprovodné
zeleně“ ještě poměrně dlouho; prakticky
tu postačí jen přiměřená údržba podrostu,
respektive travinného patra a minimálně
roční prohlídka stavu korun arboristou.
U „jižní“ paty zámku by mohl být zřízen malý pravidelný parter. V této chvíli
bohužel nevím, kam sahá areál porostů za
budovami Strojmetalu.
Pak tady máme rozlehlejší park
„U školy“.
I o něm platí předchozí řádky Určitě je
třeba udržet co nejdéle při životě vzrostlé
stromy, doplnit je tam, kde chybí, aby
park izolovaly od okolní zástavby, a především vyřešit parter u budovy školy na
jižní i severní straně. Je třeba z dodatečné
novější výsadby vybrat několik dominant
a lpět spíš na dobře udržovaném travinném parteru. Smysl a náplň tohoto parčíku je dána dispozicemi obce: bude sloužit
jen školákům, nebo i veřejnosti?

Zakládali Ringhofferové parky
s nějakou dlouhodobou, širší
vizí, která nás může oslovit
i dnes?
Štiřínský park mohl sloužit i jako obora.
Rozhodně nebylo vizí Ringhofferů park
ztratit nebo rozparcelovat. Jejich vize byla
dlouhodobá a to, jak bylo o park pečováno v posledních 40 letech, vyjádřila nejlépe jedna z příslušnic rodu slovy: „Tady je
to teď hezčí než za barona.“ Oba zbývající parky jsou svým způsobem mladé,
vysazené či budované Ringhoffery jako
clonná zeleň, snad jako „drapérie“ obou
budov. Neznám bohužel žádný obrazový
materiál k vzhledu kamenického zámku
před přestavbou a jeho okolí.
Proč jste se Vy sám dal na studium dendrologie a co Vás u tohoto oboru udrželo?
Jako Větvička jsem přece nemohl dělat
nic jiného! Ale jsem vystudovaný geobotanik (ekolog) a k dendrologii jsem se
dostal až po svém příchodu do Průhonic.
Třebaže má diplomová práce byla „dendrologická“ – o akátech ve vltavském
údolí. A protože nic jiného neumím,
držím se tohoto kopyta. 		

Red
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Umění tvořit
a vystavovat umění v Kamenici
Aneb co všechno dokázal napáchat lockdown na našich
křehkých duších a zdech kulturního domu

Galerii se nám podařilo otevřít
v mezičase nádechu. Pospíchali
jsme, abychom to stihli, po všech
možných peripetiích spojených
s lockdowny a rekonstruováním části
budovy kulturáku, než přijde vlna
dalších rekonstrukcí. Byla to právě
výstava nazvaná Síň slávy, kterou
jsme věnovali náhle odešedší duši
kamenické kultury Andree Vodešilové,
kterou jsme výstavní činnost galerie
v kulturním domě zahájili. Výstava
mapovala dlouhá desetiletí a stovky
kulturních akcí, které jsme měli možnost
v Kamenici zažít.
Odchod Andrey nebyl jediným překvapením, která nás v Kulturním centru dostala. Tím dalším, tentokrát příjemným, byla
fotosoutěž Kýč. Překvapilo nás množství
soutěžících i fotografií, které jsme od vás
všech dostali. Nebyl to jednoduchý úkol
vybrat tři nejlepší. Nakonec si cenu za nejkýčovitější snímek odnesl Radovan Zítko,
druhý byl Petr Kohout a třetí Marie Šedá.
Během vernisáže, kterou jsme vyzkoušeli
i cateringové možnosti nové galerie, jsme
zahrnuli výherce hodnotnými cenami a my
jsme dostali spoustu komplimentů na nové

krásné prostory. Abychom dali šanci ohodnotit soutěžní snímky i vám, rozhodli jsme
se vyhlásit hlasování diváků o nejoblíbenější
snímek z výstavy Kýč v Kamenici. Celkovým vítězem byl Petr Kohout, druhé místo
získala Lenka Pelikánová a o třetí místo se
dělí Šárka Valášková a Hanuš Volf. Vítěz
pan Petr Kohout od nás získal dvě vstupenky na koncert Vlasty Redla s kapelou
v Kamenici, který se koná 7. prosince od
19.30 hodin. Ještě jednou děkujeme všem
účastníkům soutěže, návštěvníkům vernisáže a vám všem, kteří jste hlasovali a podpořili své favority.
Zatím největší výstavu umění v Kamenici jsme otevřeli krásným večerem a vý-

stavou s vernisáží „Evropský humanista
Přemysl Pitter“, pořádanou ve spolupráci
se spolkem Kamenicko a Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského (NPMK). Kromě prostor galerie
ve foyer byla možnost zhlédnout výstavu
také v prostorách obřadní síně. Na vernisáži
jsme si mohli poslechnout poutavé vyprávění spojené s osobou pana Pittra, „akce
zámky“ a podívat se na dokument „Křižovatky osudů. Židovské „děti“ vzpomínají na
Přemysla Pittra“.
Na listopad už chystáme další výstavu
a chceme vás tímto vyzvat: fotíte, malujete,
nebo máte ve svém okolí umělce, který se
chce projevit a ukázat své umění na veřejnosti? Prosím napište nám, zavolejte, zkuste
nám nabídnout své umění. Budeme rádi,
když se staneme pro vás důstojným místem,
kde se budete rádi prezentovat. Těšíme se
na vaši návštěvu!
kurátorka Kateřina Doležalová
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Na Přemysla Pittra v Kamenici nezapomínáme
Spolek Kamenicko děkuje všem pracovníkům Kulturního centra Kamenice,
Jakubovi Šedému, paní učitelce Vlastě Hartvichové i vedení a zaměstnancům Zámku
Štiřín a Základní praktické školy v Olešovicích za pomoc při realizaci vzpomínkových
akcí věnovaných 45. výročí úmrtí Přemysla
Pittra. Dík patří též vedení obce za finanční
podporu a pracovníkům Národního pedagogického muzea J. A. Komenského
za bezplatné zapůjčení výstavních panelů.
Všechno naše společné snažení by se však
minulo účinkem, kdybyste na akce nepřišli
vy, obyvatelé Kamenice. Tedy díky všem,
kteří se zájmem zhlédli výstavu v KC Kamenice a v rámci vlastivědné vycházky
navštívili objekty, kde v letech 1945-47
probíhala „akce zámky“.
Michaela Valentová
Spolek Kamenicko
Foto: Richard Lízner

Za pohádkou
do knihovny

mu udělat radost. I to je důvod, proč
knihovny pravidelně pořádají bazary
vyřazených knih. Pokud tedy sháníte
nějaký starší titul do své domácí knihovničky nebo prostě jen chcete udělat
malou radost sobě nebo někomu z vašich blízkých, neváhejte a přijďte se za
námi podívat.

Kamenická knihovna zve všechny malé
děti a jejich rodiče na další pohádku
z cyklu „Za pohádkou do knihovny“.
Pohádka: Červená Karkulka
Kdy: 3. 11. 2021 od 15 hod
Kde: kamenická knihovna
Hrají: Loutky v lese
(loutkové divadlo)

Dagmar Walachová, knihovnice

Listopadové
knižní novinky

Vstupné: dobrovolné
Počet míst omezen, doporučujeme rezervaci předem, bližší informace a kontakt na www.kckamenice.cz, v otevírací
době knihovny. Těšíme se!

Dagmar Walachová, knihovnice návštěvníkům akce. Vše za symboli-

Podzimní bazar
vyřazených knih
Kdy: 24. 11. 2021
Kde: vestibul Kulturního domu
Čas: 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hod
V listopadu se můžete opět těšit na
prodej vyřazených knih a časopisů. Kamenická knihovna připravila pro vás
další bazar knih a vyřazené tituly nabídne nejen svým čtenářům, ale i ostatním

cké ceny. Knihy vázané za 5 Kč/ks,
brožované za 3 Kč/ks a časopisy
za 1 Kč/ks.
K zakoupení budou knihy pro dospělé, děti i naučná literatura mnoha
žánrů. Starší časopisy „Dům a zahrada“ a „Kreativ“ možná zaujmou domácí kutily nebo tvořivé rodiče. Jedná se
hlavně o knihy informačně i tematicky
zastaralé, používáním opotřebované,
nebo dlouhodobě nepůjčované. Fyzický
stav některých knih odpovídá letitému
využití v knihovně. Knihy by se neměly
vyhazovat, protože mohou ještě něko-

Pro dospělé
Křišťálový klíč I. - IV.
(Vlastimil Vondruška)
Věci, na které nastal čas
(Petra Soukupová)
Vrány (Petra Dvořáková)
Šikmý kostel 2 (Karin Lednická)
Šedý muž (Mark Greaney)
Kam včely chodí spát (Fiona Valpy)
Pro děti
• Strach má velké uši (Lucie Šavlíková)
• Pohádková maminka (Martin Petiška)
• Zvířata a detektivové (Anna Vovsová)
• Stropopodní žuchbuchy
(Tereza Verecká)
• Prašina 3. Bílá komnata
(Vojtěch Matocha)
• Barbora a zlatý robot
(Ondřej Neff)
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Základní škola: po stopách blanických rytířů
V pondělí 27. září jsme se společně
třídy 2. B a 4. C vydaly po stopách
blanických rytířů na horu Blaník. Před
výletem jsme si o rytířích, hoře Blaník
a sv. Václavu přečetli několik pověstí,
zhlédli několik ukázek – pohádky,
dokumenty a řekli mnoho zajímavého
v rámci celotýdenního projektu
s názvem „Svatý Václav a hora Blaník“.
Cesta na horu Blaník byla náročná, kamenitá a plná přírodních nástrah. Vše jsme
ale jako zdatní rytíři překonali a stanuli před
nádhernou rozhlednou. Po těžké cestě jsme
se nejdříve posilnili svačinou a odpočinuli
si na lavičkách. Poté jsme po skupinkách
stoupali po strmých schodech na vrchol
rozhledny, která je 30 m vysoká.
Odměnou nám byl pohled do krásné
podblanické krajiny. Děti byly šikovné
a statečné. Následovalo pasování na rytíře,
které se nám strašně líbilo. Cesta dolů byla
prudká, ale ne tak náročná. Cestou jsme opředené Veřejové skály. Po celé dopoledne děkujeme paní učitelce Markétě Mrázkové
viděli několik pomyslných vstupů a výstu- nám na cestu svítilo sluníčko. Výlet jsme si za pomoc na výletě.
Žáci 2. B a 4. C
pů do hory Blaník a prohlédli si pověstmi moc užili a už se těšíme na nějaký další. Moc
a Z. Hůlková, M. Hrubiznová, tř. uč.

Projektový den „Napříč školou“

V pondělí 27. 9. 2021 proběhl po roční
odmlce opět projektový den nazvaný „Napříč školou“, při kterém děti viděly hasiče
v akci, prošly si stanoviště s různými po-

hybovými úkoly, vyzkoušely si první po- mohly seznámit i s jinými cizími jazyky,
moc na namaskovaných figurantech. Letos než mají ve výuce. Děti si užily celý den
byl projekt spojen i s Evropským dnem mimo lavice.
jazyků. Na některých stanovištích se děti
Drahoslava Vítová
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Školní parlament
se poprvé sešel
a jmenoval
do funkcí
V úterý 19. října se náš Školní parlament
sešel poprvé v tomto školním roce. Vzhledem k tomu, že celé září a půlku října měli
pedagogové každé úterý vyplněné jinými
povinnostmi, museli jsme na společné setkání čekat dlouho. Ale dočkali jsme se.
Během naší první schůzky jsme se seznámili
s novými tvářemi, zahráli si nějaké hry,
nastínili jsme si program na celý školní
rok a částečně obsadili některé funkce. Ty
hlavní, jako je předseda a místopředseda,
budeme volit až na další schůzce. Už se moc
těšíme. Parlamenťáci ZŠ Kamenice

Judo klub Kyklop
oslaví 20 let
velkou akcí v KC
Za 20 let od svého založení se pod vedením Aleny Mairichové stal z Judo klubu
Kyklop třetí největší oddíl ve středních Čechách. Za tu dobu prošly oddílem stovky
dětí, z nichž už jsou mnohdy dospělí, kteří
mají vlastní děti. Akce v Kulturním centru je jedinečná příležitost, jak se potkat
se svými bývalými tréninkovými parťáky,
trenéry, kamarády. „Program bude opravdu
bohatý a myslím, že ti, kteří mají na Kyklopa nějakou vzpomínku, chytí za srdce.

Není to ovšem akce striktně jen pro judisty,
ale všechny lidi z Kamenice. Máme pro ně
nachystanou exhibici a o muziku se postará
DJ Erik,“ láká Mairichová.
Zakladatelka a hlavní trenérka Kyklopa
dodnes vzpomíná na první trénink v roce
2001: „Přišlo tehdy 32 dětí, což bylo na tu
dobu neskutečné.“ Mairichová, odchovankyně pražské Sparty si přivezla model sportování jako komerční, ale zato vysoce kvalitní služby ze svého pobytu ve Švýcarsku:

„Vadily mi poměry v našem sportu. Dalo
se sice trénovat zdarma, ale to mělo vliv na
kvalitu i kapacitu, takže příležitost dostávaly
jen ty opravdu talentované děti. Po revoluci
to bylo ještě horší, protože klesla podpora
státu, ale nepřišla za něj žádná náhrada. Já
jsem jako první člověk v republice začala
učit judo soukromě. Moje vize byla od začátku, že trénovat mohou všichni a kvalitně.
Na tom stavíme dodnes.“

Zveme vás na oslavu 20. výročí založení klubu, která proběhne
ve společenském domě v Kamenici 20.11.2021 od 17:00

Vystoupí naši judisté a
součastní čeští reprezentanti

Red
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Začátek školního roku v Základní škole Těptín
Hned v září měli žáci 2. stupně
příležitost otestovat svou fyzickou
zdatnost i psychickou odolnost
na dvoudenním puťáku z Benešova
do Těptína. Noc jsme strávili pod
širákem na hradě Zbořený Kostelec
a před deštěm nás ochránily přístřešky
z nejrůznějších plachet, které si s sebou
děti nesly. Druhý den jsme zamířili
na rozhlednu Ládví a odtud podél
Kamenického potoka zpět do Těptína.
V říjnu se nám trochu zkomplikovala škola kvůli čtrnáctidenní karanténě
4. – 9. třídy, které musely přejít na online
výuku. Ale zvládli jsme tuto situaci, a nejen
to. Podařilo se nám dokončit observatoř,
na níž jsme už měli možnost s dětmi slunečním dalekohledem s ochrannými filtry
pozorovat Slunce. Děti se naučily zaostřovat
a vidět sluneční hranu, dokonce byla patrná
i skvrna na Slunci. Přenosným dalekohledem Celestron jsme pozorovali horizont
i okolí ze střechy školy.
Ve spolupráci s hvězdárnou ve Vlašimi
připravujeme programy pro jiné základní
školy, uvažujeme i o možnosti zpřístupnit
pozorování noční oblohy pro veřejnost.

6. a 7. třída pracují na projektu druhé klubovny na školním pozemku. Tato klubovna
bude od návrhu až po její finální realizaci
dílem našich žáků. Hotova by měla být na
jaře příštího roku. V tomto školním roce
po více než roční pauze znovu otevíráme
kroužky pro děti i pro dospělé. Starším dě-

tem nabízíme nový kroužek – modelování
a tisk ve 3D, dospělým nově kroužek keramiky. Bližší informace ke všem aktivitám
v naší škole naleznete na školním webu
nebo na facebooku.
Lucie Moučková
skolateptin.cz

Podzim v naší mateřské škole
Máme tu jedno z nejkrásnějších ročních
období, podzim dorazil a rozsvítil náš svět
pestrými barvami. Děti ze školky pozorují,
jak se k zemi snášejí listy stromů v různých
barvách, poletují ve větru a kupí se všude
okolo nás. Využíváme je ke tvoření obrázků, koláží, učíme se je lisovat, navlékáme je
na provázky jako listové hady, housenky.
S dětmi často vyrážíme na procházky po
okolí, pozorujeme podzimní práce zemědělců na polích, oblíbené traktory a učíme
děti vážit si prospěšné lidské práce.
Na procházky vyrážíme za každého počasí, i v drobném dešti, jsme na to náležitě
připraveni, vždyť vítr i déšť k podzimu patří.
Dětskou fantazii rozvíjíme i stavbami z přírodních materiálů, děti využívají veškerá
dřívka, klacíky, šišky i mechy ke svým stavbám pro veverky, pavouky a třeba i ptáčky.
Všechny stavby jsou originál a krásné.
Každá třída má na školní zahradě svůj záhonek, o který se společně staráme. Letos
se nám urodily krásné okrasné dýně ve
velkém počtu. V neposlední řadě nás celoročně provází ekologie, učíme děti vážit
si přírody okolo nás, víme, co se ze stromů

v lese vyrábí, a tedy i papír. Ten třídíme a dospělí se o ni starají. Podzim si všichni
a vhazujeme do kontejneru na papír, aby se užíváme a s radostí přijímáme vše, co nabízí.
z něj znovu vyrobil papír na kreslení. Tím
šetříme stromy v lese, víme, že za každý
Ilona Skřivanová a Barbora
Nováková - učitelky MŠ Kamenice
strom se vysadí nový, malý do lesní školky
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V Kamenici proběhla Dětská
multisportovní olympiáda

Na kamenickém fotbalovém hřišti proběhla v neděli 10. října 2021 DĚTSKÁ
MULTISPORTOVNÍ OLYMPIÁDA,
kterou organizoval místní dívčí Rugby
Club STRONG GIRLS. Olympiáda byla
otevřena veřejnosti, takže se jí zúčastnily
i dívky, které nejsou členkami ragby klubu.
Nejednalo se ale pouze o dívčí záležitost,

jelikož se podařilo přilákat i řadu chlapců.
Klíčové tedy nebylo pohlaví, ale věkové
rozpětí 3 až 10 let, do kterého se nakonec
vešlo 35 závodníků a akce se zúčastnila s rodiči a diváky asi stovka lidí.
Dívky i chlapci soutěžili v 5 disciplínách:
sprint 50 m s ragbyovou šiškou, hod tenisákem do dálky, trojskok do dálky, válení

válců a opičí dráha. Průběžné výsledky se
zapisovaly a nakonec sečetly, aby bylo jasné,
kdo získá olympijské medaile. Důležitější
však bylo, že si to holky i kluci užili, počasí
přálo a všechny děti si kromě perníkových
medailí odnesly i tašku dobrot.
Josef Bláha

15

Sport Academy: Rozjeli jsme tréninky
florbalu, fotbalu i sportovní přípravky
Podzim je v plném proudu a s ním i nová
sezona Sport Academy. Ve všech našich
lokalitách mají za sebou holky a kluci první
florbalové, fotbalové i všeobecně sportovní
tréninky. V Kamenici se už všichni noví
florbalisté stihli seznámit s trenérem Michalem a společně trénovali základní florbalové dovednosti. Učili se správně vést
míček na hokejce, přihrávat si a vyzkoušeli
si i střelbu na branku. Pokročilejší skupiny
si oprášily dovednosti naučené v minulých
letech. Nejmladší členové naší akademie se
začali věnovat zlepšování svých pohybových schopností v rámci GYM Academy,
aby byli připraveni vybrat si v budoucnu
pro sebe ten správný sport. Vůbec poprvé
se letos rozjely i fotbalové tréninky v rámci naší Football Academy. Ty nejbližší se
pro kamenické milovníky zeleného pažitu
konají v Sulici.
Florbalová sekce naší akademie už stihla
uspořádat i první turnaj Floorball Academy Tour. V něm své síly v sobotu 23. 10.
v hale Na Fialce v Říčanech změřili florbalisté z většiny našich kroužků. Za mohutné
podpory rodičů a dalších diváků ukázali
velké sportovní nadšení i plno povedených
akcí. Všichni přítomní si tento sportovní
den naplno užili. Důležitější než výsledky
byla především radost ze hry, tolik potřebná
po minulém roce téměř bez sportu. V naší
akademii věříme, že letošní sezona proběhne kompletní, bez přerušení a my budeme
moci uspořádat i další turnaje a pravidelně
se s našimi svěřenci setkávat na trénincích.
Pokud by vás lákalo přidat se do naší
velké sportovní rodiny, nabízíme v našich
kroužcích poslední volná místa. Florbal tré-

nujeme v tělocvičně základní školy v pondělí od 15.15 do 17.15 a pátek od 13 do 15
hodin. První hodina je vyhrazena holkám
a klukům od 1. do 3. třídy, druhá potom těm
od 4. do 7. třídy. Všeobecné sportovní tréninky GYM Academy pro školáky z 2. a 3.
třídy probíhají ve středu od 15.15 do 16.15
tamtéž. Malí zájemci o fotbal z Kamenice to
mají nejblíže do Sulice, kde trénujeme v pátek od 15.00 do 16.00 (1. až 4. třída) a od

16.00 do 17.00 (5. až 9. třída). U florbalu si
vždy můžete vybrat buď jeden, nebo dva
tréninky týdně. Na všechny se také můžete
poprvé přijít podívat zdarma. Přihlašovat
se na fotbal můžete na academy-sport.cz
v sekci rozvrh a registrace, na Floorball
a GYM academy potom přes web školy
www.kameniceskola.cz/krouzky-a-kurzy,
kde najdete přesné pokyny. Těšíme se na
vás! Vaši trenéři Sport Academy. Vít Voltr

Začali jsme hned v květnu, poté, co proticovidová opatření dovolila návrat do tělocvičen. Možná, že si některé děti i někteří
trenéři kladli otázku: „Má cenu trénovat?
Baví mě to ještě?“ Rok a půl bez cvičení je
u závodního sportu opravdu dlouhá doba.
Půjde to dohnat?
Nejprve jsme se trošku prohlíželi navzájem. Holčičky i kluci vyrostli, z těch starších
jsou slečny a mladíci větší než trenérky...
Trenéři občas měli problém vybavit si jména dětí, které jsme přijali vloni na náboru
a které chodily do tělocvičny jen měsíc.
U dětí byly viditelné obavy, jestli trenéři
na ně nebudou mít nesplnitelné požadavky.

Ale hned po prvním tréninku se všechny
obavy rozplynuly. Nadšení, že můžeme
cvičit, vidět se s kamarády, a dokonce si na
ně i sáhnout (!), vše překonalo. A tak jsme
se opatrně pokoušeli znovu dostat do formy.
Koncem srpna proběhly dva týdenní
turnusy klasického letního soustředění, na
které hned od září navázaly pravidelné tréninky. A jde to. Sice pomaleji než normálně, ale jde. Celé září se neslo ve znamení
posilování a určitě budeme pokračovat: posilujeme, protahujeme, skáčeme přes švihadla, rozvíjíme koordinaci a přes opakování
a upevňování starších prvků se pomalinku
dostáváme k nácviku těch nových. Děti jsou

skvělé - ochotně a radostně znovuobjevují
dřinu a nadšení z toho, když se jim podaří
zvládnout něco nového, překonat strach
z obtížného prvku nebo se prostě společně
smát.
V polovině září jsme také uspořádali nábor nových dětí a jsme bohatší o 15 šikovných holčiček a chlapečků. Máme z toho
opravdu radost! Gymnastika je sport, který
rozvíjí člověka komplexně, je základem
všech ostatních sportů a teamgym přidává ještě něco navíc: spolupráci s ostatními
v týmu, kamarádství a podporu. A o tom
třeba někdy příště.

Gymnastika: cvičíme a cvičíme

Trenéři GO Kamenice
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Klub seniorů při KC Kamenice
Slunce obarvilo listí a podzimní měsíce obdařené teplým
počasím se rychle přetavují do chladných rán, kdy se válí
mlha v údolích a nad rybníky. Nádherná, ale i zádumčivá
a tklivá doba. Prožili jsme ztráty, které se nás niterně
dotýkaly, ale i nové počátky. Zaseli jsme a nyní sklízíme,
blíží se doba sčítání, ale i klidu a odpočinku. Před námi
jsou však ještě mnohá setkání, která bychom si chtěli
v podzimním čase zažít v poklidu rychle se krátících dní.
Co nás čeká v měsíci listopadu:
6. 11. - Sázení jabloní se spolkem Kamenicko pod štiřínskými studánkami.
Plakátek k této akci můžete vidět na této stránce zpravodaje.
Vysadíme jabloně, které jsme nemohli zasázet vloni na podzim. S sebou si vezměte rukavice, lopaty, rýče
či krumpáč a hrábě. Malé občerstvení zajištěno.

V prosinci pro vás připravujeme:

8. 12. - Adventní tvoření s Boženkou Procházkovou, coby
lektorkou, která nás rozpomene a znovu naučí tradiční ruční
metodě háčkování. Vyrobíme si pomocí příze a záclonových
kroužků ozdoby na vánoční strom. Materiál dostanete na mís10. 11. - Přednáška s Janem Pišnou - „Kamenice před
tě. S sebou si vezměte háček, který každá z vás doma jistě
příchodem Ringhofferů“ aneb kamenické a štiřínské pan- najde, nebo háčky různých velikostí, malé nůžky a dobrou
ství v 18. a 19. století.
náladu.
Přihlášky do 5. 12.
Jak vypadalo kamenické a štiřínské panství před tím, než
Cena: 50,-Kč pro všechny, platba na místě.
se staly vlastnictvím rodiny Ringhofferů? Jak vypadala ves
Kamenice, než se z ní stala dnešní továrna? Kdo byli vlastnící Sraz: v 10.00 hod. v přísálí KC Kamenice, občerstvení
zajištěno.
těchto panství? Jak vypadala zdejší krajina? Nejen na tyto
otázky se v průběhu přednášky pokusíme nalézt odpovědi.
Přihlášky do 8. 11.
S P O L E K K A M E N I C K O
Cena: zdarma/kameničtí 65+, 50,-Kč/ostatní
ZVE VŠECHNY, KTEŘÍ MAJÍ RÁDI ZDEJŠÍ KRAJINU,
Sraz: v 10.00 hod. balkon KC Kamenice, max. 2 hodiny,
občerstvení zajištěno.
17. 11. - Divadlo Na Fidlovačce - představení „Jeptišky“.
Zveme vás na muzikál, ve kterém se dozvíte, co vše se může
stát, když si řádové sestry uvaří k smrti dobrou polévku. Chvílemi se budete modlit smíchy.
Přihlášky do 10. 11.
Platby: 10. 11. na balkoně KC při besedě s J. Pišnou
Cena: 50,-Kč/kameničtí 65+, 100,-Kč/ostatní
Sraz: v 8.30 hod., odjezd v 8.45 hod. autobusem od KC
Kamenice.
Začátek představení v divadle Na Fidlovačce je 10.30 hod.
Předpokládaný návrat autobusem do Kamenice: do 15 hodin.
27. 11. - Taneční pyžamová párty v salonku hotelu Valnovka.
Už jste někdy byli na „pyžamové párty“? Tak vězte, že teď je
ta pravá příležitost to vyzkoušet! Co na sebe/s sebou? Pyžamo, noční košili, župan, pantofle, spací doplňky, polštářky…
kreativitě se meze nekladou. K poslechu a tanci nám zahraje
p. Bárta a večeři připraví nový kuchařský pár hotelu Valnovka.
Přihlášky do 22. 11.
Cena: 260,-Kč/osoba (v ceně: káva + dezert, večeře + 1 malé pití + hudba)
Začínáme v 15.00 hod., předpokládaný konec v 19.00 hod.
Platby: 23. 11. od 17 hod. do 18 hod. v přísálí restaurace
na Rynku

K VÝSADBĚ OVOCNÉ ALEJE
LEOPOLDINY RINGHOFFEROVÉ

KDY?

v sobotu 6. listopadu 2021

V KOLIK?

9:00hod. (začínáme instruktáží k výsadbě)

KDE?

louka mezi Štiřínem a Všedobrovicemi pod studánkami

CO S SEBOU?

lopaty, hrábě, rýče, zahradnické nůžky, pily apod.

Za podpory Nadace pro rozvoj občanské společnosti z dotačního programu
Plzeňského pivovaru Kozel lidem a ve spolupráci s obcí Kamenice
dosázíme 20 novými stromky starých krajových odrůd stromořadí vedoucí
ze Všedobrovic ke Štiřínským studánkám.
Každá pomocná ruka vítána! Po práci i během ní občerstvení zaručeno.

„Tento projekt byl podpořen z Grantového programu Plzeňského Prazdroje.”
Aktuální informace na www.kamenicko.cz.
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14. 12. – Vánoční večírek, který bude probíhat tradičně v sá- Krátká pauza, horký čaj a čekáme na nový příděl sazenic. To
le Kulturního domu v Kamenici. Bližší informace o programu už se však na nás tlačí další zájemci o sázení, a tak jim ten
uvedeme v příštím čísle zpravodaje.
zbylý kousek k dosázení přenecháme. Vracíme se zpět na
základnu, prohlídka atrakcí, ochutnávka zvěřinových specialit
Naše říjnové zážitky:
a v pravé poledne ujíždíme směr Kamenice. Jsme spokojení,
budeme mít kousek svého lesa, dáme mu jméno. Ten les
Toulky secesní Prahou
z jedlí poroste hodně pomalu, poroste dlouho, i přestože my
Začínali jsme secesními domy na židovském městě s naší
už tu nebudeme. MH
oblíbenou průvodkyní Ivanou Tatkovou. Prošli jsme luxusní
Pařížskou ulicí s množstvím krásných secesních domů. Mnozí Podrobné informace o akcích, o pravidelných sportovz nás viděli poprvé znovuzrození Mariánského sloupu na
ních činnostech, o zpívánkách a jejich místech setkání
Staroměstském náměstí. Druhá část procházky patřila Obec- najdete na našich stránkách: www.kckamenice.cz na nánímu domu. Nádherné interiéry nás okouzlily svou výstavstěnce u KC Kamenice nebo nám volejte či pište.
ností a perfektním provedením výhradně od českých firem.
Po obědě jsme navštívili výstavu iMUCHA také v Obecním
Kontakty na organizátorky Klubu seniorů 55+aktivní:
domě. Byly zde vystaveny obrazy a plakáty pocházející
Marie Hajdušková, tel. 733 222 369, hajduskovam@seznam.cz
ze sbírky tenisty Ivana Lendla. Celý den byl úžasný zážitek! Marie Grafnetter, tel. 721 865 938, marie.grafnetter@seznam.cz
Díky Maruškám za perfektní organizaci jako vždy. Za výpravu
sepsali Pepa a Sálina Fouskovi
Den za obnovu lesa
Celorepublikové sázení stromů dne 16. 10. jsme si pro sebe nazvali Akce kulový blesk. Vyjeli jsme v 9 hodin ráno,
po desáté jsme stáli na místě výsadby. Během necelé hodiny naše početná skupina dvaceti pěti osob, plus jedné
dcery a jednoho vnuka vysázela cca 500 jedlí. Sotva jsme
se u práce zahřáli a už jsme spotřebovali všechny sazenice.

Přišlo do redakce: Regulace
rychlosti ve Všedobrovicích
a Štiříně
Vážený pane starosto, vážení zastupitelé, nastal čas, kdy je nutno
vyslyšet několikaletou vůli občanů osad Všedobrovice a Štiřín stran
regulace rychlosti vozidel na komunikaci 107/II ul. Ringhofferova.
tzv. silnice SMRTI.
Situace je v obou osadách již neúnosná. Každý den zde hazardují
lidé se svými životy. Patnáct let bojuji za bezpečnostní prvky, které
by regulovaly pohyb nepřizpůsobivých řidičů po výše uvedené
komunikaci a po dvou osobních zážitcích, které mě a mou dceru
v tomto týdnu málem připravily o život, pomyslný pohár mé
trpělivosti přetekl.
Tímto žádám o okamžité zřízení omezení rychlosti v těchto
osadách buď:
1.
instalací kamerového systému na měření rychlosti projíždějících vozidel s nastaveným represivním opatřením v úseku;
2.
instalací minimálně dvou zpomalujících semaforů, každý
do jedné osady;
3.
zahájení komunikace se středočeskou policií a SUS nad
záměrem řešení problematiky křižovatky ve Všedobrovicích na
ulici Ringhofferova vs. Řepčická (kruhový objezd).
Instalací jedné z variant bezpečnostních prvků zamezíte nehodám, které během posledních třech let v těchto osadách nastaly.
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Jednalo se o nehody, které byly smrtelné. Nehody, kdy byly poraženy osoby,
které se rok léčily v nemocničním zařízení.
Nehody, kde byly poraženy děti na místě
pro přecházení, protože zde nemůže být
instalován přechod pro chodce s řádným
značením a nespočet dalších nehod, které
měly za následek psychické trauma a škody
na majetku.
Tímto žádám všechny zastupitele, aby
mi písemně odpověděli na uvedenou e-mailovou adresu jejich:
•
postoj k jednomu z výše uvedených možností řešení dané situace;
•
prosazení (termín) jako bod jednání zastupitelstva obce Kamenice;
•
vlastní hlasování v rámci tohoto
bodu jednání na ZOK.
Děkuji

lizace, po které rovněž intenzivně voláte.
Žádáte omezení rychlosti v obci, ale ta je již
omezena na 50 km/h, a pokud bude dodržována, tak k nebezpečným situacím nebude
docházet. Jinými slovy spíše než další omezení rychlosti žádáte realizaci kroků, které
by vedly k dodržování právních předpisů.
Navržená řešení mohu komentovat
takto. Město Říčany, jejíž městská policie
i u nás provozuje úsekové měření, akceptovalo náš návrh na umístění úsekového
měření i v oblasti Všedobrovic a nyní probíhají kroky k přípravě instalace na nové
sloupy. Termín realizace do března 2022.
Tato informace je již delší dobu veřejně
známa a byla projednávána i v rámci diskuze
na obecním zastupitelstvu. Současně s tím
bude rozšířeno úsekové měření na Ládví až
na Valnovku.
Zpomalovací semafory se dnes již neinPetra Pařízková
občan osady Kamenice - Všedobrovice stalují, neboť nemají oporu v zákoně, a tudíž nové zpomalovací semafory umisťovat

Odpověď starosty
Vážená paní Pařízková, komplikovanou
dopravní situaci ve Všedobrovicích a Štiříně vnímáme velmi vážně. Byl to i jeden
z důvodů, proč osada s velmi malým počtem trvale žijících obyvatel dostala před
lety přednost při výstavbě chodníků. Právě
chodníky výrazně zvyšují bezpečnost podél
krajských silnic, kde není možné instalovat
zpomalovací prahy nebo podobná opatření.
Projekt chodníků ve zbylém úseku je v běhu
a získáváme souhlasy majitelů dotčených
pozemků, na kterých bude další chodník
ležet. V příštím roce má ale přednost kana-

Inzerce
Pronajmu byt 2+1 - 56 m2
v Kamenici na starém sídlišti.
Nájemné 10.000,- Kč + poplatky
(3.500,- Kč). Volný od 1/2022.
Tel.: 607 452 448
Firma GATO s.r.o. Vidovice-Kunice
hledá zaměstnance do výroby
(venkovní rolety, žaluzie, sítě proti
hmyzu). Pracovní poměr hlavní,
ŽL, Dohoda o provedení práce.
Jednosměnný provoz. Zájemci se
mohou hlásit na tel. 777038000
Firma GATO s.r.o. VidoviceKunice hledá TECHNIKA pro
montáže žaluzií a rolet, venkovních
i vnitřních. Pracovní poměr hlavní,
ŽL, Dohoda o provedení práce.
Jednosměnný provoz. Zájemci se
mohou hlásit na tel. 777038000

nebudeme. Kruhový objezd na krajské komunikaci je zcela mimo kompetenci obce.
S takovýmto návrhem by musel souhlasit
Středočeský kraj, neboť se jedná o pozemky
kraje a silnici II. třídy. Kromě investiční
náročnosti a extrémně zdlouhavé předinvestiční přípravy krajských investic je zde
komplikace s geometrickým umístěním
okružní křižovatky. Dvě ramena křižovatky jsou v přímce, a tudíž v jednom směru
vždy půjde projet křižovatku velmi rychle. Obdobný problém máme i na Těptíně,
kde okružní křižovatka snížila rychlost jen
částečně.
Vzhledem k tomu, že se realizuje úsekové měření v této oblasti, považuji problematiku, na kterou upozorňujete, pro tuto
chvíli za vyřešenou. Dále pak bude probíhat
příprava a realizace zbylého chodníku ve
Štiříně. Zbývá ještě pracovat na osvětě jak
chodců, tak i obecně řidičů.
Pavel Čermák, starosta

NAVŠTIVTE NAŠI OČNÍ OPTIKU
V KAMENICI A V SÁZAVĚ
TĚŠÍME SE NA VÁS

OD ZÁŘÍ
SPOUSTA
AKCÍ A
NOVINEK

AKCE 1+1
SLEVA 30 % NA SAMOZABARVOVACÍ BRÝLOVÉ
ČOČKY
Transitions GEN8
CRIZAL KIDS 1+1 – PRO DĚTI
Ke každému páru brýlových čoček Junior Airwear Crizal Kids UV nebo
Junior Airwear Crizal Prevencia získáte druhé čočky ve stejných
dioptriích zdarma.

Nebaví vás neustále hledat brýle na čtení
nebo střídat brýle do dálky a na blízko?
Řešením jsou multifokální brýlová skla Varilux
– jedny brýle na všechny vzdálenosti.
Nyní akce: Dva páry varilux za cenu jednoho!

VÝROBNÍ JEDNOOHNISKOVÉ
BRÝLOVÉ ČOČKY 1+1
Jeden pár zaplatíte a druhý získáte
za velmi zvýhodněných podmínek.

Podrobné informace a akcích a slevách získáte v oční optice. Slevy na dioptrické, sluneční a sportovní brýle.
Nově skladem značky RAY-BAN, SWIDOO, VOGUE, LIU JO, BLIZZARD, LAIM, OAKLEY
OTEVÍRACÍ DOBA KAMENICE:

OTEVÍRACÍ DOBA SÁZAVA:

PONDĚLÍ ZAVŘENO
ÚTERÝ 8.30–16.00
STŘEDA 8.30–17.00
ČTVRTEK PROZATÍM ZAVŘENO.
Tento den vymezen pro individuální konzultace , případné překontrolování zraku.
PROSÍM O TELEFONICKÉ OBJEDNÁNÍ.
PÁTEK 8.30–14.30
Ve zdravotním středisku (budova OÚ) 1. patro, poslední dveře po levé straně)
Telefon: 720 333 032 • http://optikamazurova.cz/

PONDĚLÍ 8.30–16.30
ÚTERÝ 8.30–16.00
STŘEDA 8.30–16.30
ČTVRTEK ZAVŘENO
PÁ 8.30–16.30
SKLÁŘSKÁ ULICE 306,
285 06 SÁZAVA
Telefon: 327 320 900

KONKURZ NA ŘEDITELE ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Modletice hledá nového ředitele

Termín podání přihlášek nejpozději do: 19.11.2021
Předpokládaný termín konkurzu: 2.12.2021
Předpokládaný termín nástupu: 2.1.2022
Předpoklady pro výkon práce ředitele/ky školy stanovené podle zákona č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů
• Nejméně 4 roky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti (§
5 odst. 1 písm. b) zákona)
• Znalost školské problematiky a s ní souvisejících právních předpisů
• Organizační a řídící schopnosti
•
•
•
•

Podrobné informace o konkurzu naleznete na www.modletice.cz nebo na tel.
č.: 725 021 855, Obecní úřad Modletice, Modletice čp. 6, 251 01.

KOKINETICS s.r.o.,
se sídlem v Kamenici nad Lipou

Přijme do pracovního poměru:

NÁSTROJAŘ
SOU – technický obor
znalost technické dokumentace
spolehlivost, pečlivost

TECHNIK KVALITY
SŠ obor strojírenství
zkušenosti s automotive společnosti certifikované dle IATF16949 a ISO9001
povědomí o nástrojích kvality v automotive
znalost práce s PC v MS Office5

NABÍZÍME:
-

Hodinový tarif + výkonnostní prémie
Příspěvek při nemarození po 6-ti
měsících trvání pracovního poměru
Příspěvek na stravování
Příspěvek na dojíždění
Práce vhodná pro muže a ženy

-

Týden dovolené navíc
Příspěvek na životní/penzijní pojištění
Zaškolení na nabízenou pozici
Náborový příspěvek ve výši 20 000,- Kč
(10 000,- Kč po zk. době a dalších 10000,- Kč
po 6 měsících trvání pracovního poměru)

Více informací obdrží uchazeč při osobní schůzce.
Pokud Vás tato pozice zaujala, zašlete svůj životopis na e-mailovou adresu:
a.habova@kokinetics.com nebo m.selongova@kokinetics.com, tel. č.: 771 133 453

Zaručená ochrana Vašich úspor
před znehodnocením
formou fyzických drahých kovů.
Nepřicházejte o peníze
a naopak, pojďte využít možnos�
bezpečné inves�ce s velice
zajímavým zhodnocením.
Čím větší bude inace,
�m větší bude Vaše zhodnocení
a �m klidnější budete mít spánek.
Možnost spoření od 500 Kč/měs.
nebo jednorázového nákupu.

bydlím a tedy jsem Vám k dispozici
v této lokalitě
Jaroslav Bizík, specialista v oblas� drahých kovů

608328311, www.jaroslavbizik.cz

Téma na září:

DPH u stavebně montážních prací
V tomto čísle bych chtěla čtenářům
přinést velmi jednoduchý návod, jak se
alespoň v základních obrysech orientovat v problematice správného stanovení
DPH u stavebně montážních prací.
Aby vše bylo opravdu srozumitelné,
uvedu možné varianty na příkladu
našeho typického klienta. Podnikatel – a
je úplně jedno, zda fyzická osoba nebo
třeba s.r.o. – podniká v oboru prodej a
montáž obkladů a dlažby. Je plátcem
DPH. Jaké varianty u něj mohou nastat
z pohledu DPH při vystavení faktury?
Doporučuji si nastavit testovací řetězec
takto: 1. Prodávám zboží bez montáže?
Tedy nakoupím a prodám v nezměněném stavu (například dlažbu)? Pokud
ANO, pak se jedná skutečně o prodej
zboží, a já jako prodávající musím DPH
uvést na svém prodejním dokladu.
DPH bude v našem případě 21 %,
pokud prodám formou zálohy inkasované dopředu, tak nesmím zapomenout,
že vystavená zálohová faktura je jen
informací pro kupujícího o výši platby,

v okamžiku přijetí platby musím
vystavit daňový doklad k přijaté platbě,
a z tohoto
dokladu odvést DPH státu. Pokud
prodávám (například onu dlažbu) s
montáží, nastupuje
2. krok testování. Je to montáž, proto
jako plátce DPH testuji, komu prodávám, testuji DIČ mého odběratele.
Pokud můj odběratel není plátce DPH,
pak musím určit, zda DPH budu
fakturovat ve výši 15 % nebo 21 %.
Zjednodušeně řečeno: pokud se jedná o
objekt rodinného nebo sociálního
bydlení, pak je DPH 15 %, v ostatních
případech bude DPH 21 %. I zde platí
ustanovení o platbě zálohy a daňovém
dokladu, tedy v okamžiku přijetí platby
musím vystavit daňový doklad k přijaté
platbě a z něj DPH odvést.

„Daň odvede zákazník“.
Velmi důležité je upozornění, že v
režimu přenesené daňové povinnosti se
nevystavuje daňový doklad k přijaté
platbě v případě zaplacené zálohy, jen
záloha a konečná faktura. Pokud
dodržíte tento jednoduchý
postup, není důvod, abyste DPH
neodváděli správně. Jako zmínku na
závěr připojím upozornění, že deﬁnice
objektu rodinného bydlení je přesně
daná zákonem, a určitě neplatí
domněnka, že rodinný dům rovná se
objekt rodinného bydlení. Můžeme
toto téma zařadit do některých mých
dalších článků.
V případě jakýchkoliv dotazů
můžete kontaktovat RADIUS Říčany
s.r.o., kde se Vám rádi budeme
věnovat.

Pokud můj odběratel je plátce DPH,
nastupuje přenesená daňová povinnost.
K mnou fakturované částce DPH
nepřidávám, ale na faktuře uvedu sazbu
daně v procentech, a dále pak informaci, Ing. Věra Tauberová tel. 728 832 303
že se jedná o režim přenesené daňové
vera.tauberova@radiusricany.cz
povinnosti a povinnou formulaci

ROZŠIŘUJEME VÝROBU A ZAHAJUJEME

NÁBOR

Jsme česká výrobní firma s více jak 200 letou tradicí. Vyrábíme bezpečnostní podvozkové díly do automobilů
luxusních značek s nejvyššími nároky na pevnost a životnost. K tomu využíváme hliníkové slitiny vlastního
vývoje a maximální kvality. Tu garantujeme i u finálních výrobků díky pokročilým výrobním procesům, vysoké
míře automatizace a nadstandardní výstupní kontrole. Investujeme do výzkumu, vývoje a soustavného
vzdělávání svých zaměstnanců. Ti jsou pro nás mimořádně důležití, jsou motorem inovací a srdcem celé firmy.
Patříme mezi lídry na mezinárodním trhu, máme stabilní zakázky, automatickou výrobu, neustále
modernizujeme náš provoz a V SOUČASNÉ DOBĚ ROZŠIŘUJEME I NÁŠ TÝM.

HLEDÁME ŠIKOVNÉ KOLEGY RŮZNÉ PRACOVNÍ POZICE VE VÝROBĚ
Jistota stabilní práce
Mzda 25 – 55 000 Kč / dle pozice

Zázemí úspěšné moderní společnosti

Možnost karierního růstu
Kvalitní zaškolení (vzdělání nerozhoduje)
Práce na krátký – dlouhý týden
Vlastní ubytovna s wi-fi a posilovnou
Práce v Kamenici u Prahy

Adresa:

Strojmetal Aluminium Forging a.s.
Ringhofferova č. 66, Kamenice

Kontaktní údaje:

Příjemné a bezpečné pracovní prostředí
Profesionální a přátelský kolektiv
Řada zaměstnaneckých benefitů, např.:
Dotované stravování, Kantýna
Svozová doprava z Benešova, Týnce nad
Sázavou a okolí
Nadstandardní příplatky a odměny

Tel.: 702 178 567
peronalni@strojmetal.cz

Detaily k pozicím:

www.strojmetal.cz
www.facebook.com/strojmetal

PODZIM V TEPLE,
S DOBROU NÁLADOU
A BEZ STRESU NEMUSÍ
BÝT JEN SEN
S ubývajícími slunečními paprsky,
chladným počasím a kratšími dny možná
dobrá nálada opouští i vás. Je škoda
nadcházející podzim a zimu jen tak
„přežívat”, právě nyní je totiž ideální začít
se saunováním, třeba v Infinit Sen jen
kousek od Kamenice.
Zastavte se
Už pár minut v sauně má blahodárné účinky na tělo,
mysl i zdraví. Zanechte proto všechny své starosti zamčené v šatní skříňce a zahalte se jen do prostěradla.
S partnerem, kamarádkou nebo jen sami se sebou se
natáhněte uprostřed provoněné sauny a nechte své
tělo odpočívat.
Při prohřátí v sauně, následném ochlazení ve sprše,
jezírku a relaxaci na čerstvém vzduchu nebo v odpočívárně se ve vašem těle spustí zázračné procesy.
Saunování pomáhá při hubnutí, s pletí i špatnou
náladou
Ve chvíli, kdy vstoupíte do sauny, spustí tělo horečnou
činnost. Rozšíří se cévy, zvýší se několikanásobně přívod krve do kůže a potní žlázy podávají rekordní výkony. Už po třetím opakování cyklu v podobě sauny,
ochlazení a odpočinku, tak každý vypotí tolik škodlivin,
kolik ledviny zpracovávají celý den.
Všechny tyto procesy zároveň způsobí, že se z těla
vyplaví i endorfiny, které zaručují, že z wellness centra
budete odcházet vždy s úsměvem. Pravidelné saunování také pomáhá s hubnutím, celulitidou a má pozitivní
vliv na pleť. Především ale zvyšuje odolnost organismu

proti různým virům – posiluje totiž imunitu. Kvalitnější
budete mít také spánek.
Maximální relaxace na jednom místě
Jen 15 minut cesty od Kamenice v Infinit Sen naleznete
tajuplnou zahradu, kde můžete relaxovat v nedávno vybudované sauně sadové, panoramatické, medové, bylinkové nebo ceremoniální. V listopadu se navíc otevře
tepidárium a nová solná sauna. Ke zchlazení můžete
využít přírodní jezírko, které je příjemné v každou roční
dobu. Relaxovat pak můžete na venkovních lehátkách
na čerstvém vzduchu nebo v odpočívárně s pohodlnými houpačkami, živými květinami a světlíkem.
Ať už přijdete ráno, po práci nebo o víkendu, vždy
naleznete dostatek prostoru na dobití energie. Pozitivní efekt saunování můžete ještě podpořit třeba antistresovou nebo Infinit masáží, čerstvým jídlem a pitím na fresh baru nebo ceremoniály.
Zažijte show nebo meditaci v sauně
Saunové ceremoniály se konají každý den vždy za doprovodu saunamistra a setkat se při nich můžete u nás
i s mistry světa tohoto oboru. Během 9 až 12 minut se
zvyšuje přiléváním vody na rozpálená kamna vlhkost
vzduchu a tím pocitově i teplota v sauně. Typicky ve
třech kolech přihodí saunamistr na kamna i ledové koule provoněné různými přírodními éterickými oleji. Vířením vzduchu ručníkem nebo vějířem do rytmu hudby
pak ještě zintenzivní celý prožitek.
Připraveny jsou desítky tematických saunových ceremoniálů – relaxační, dynamické, příběhové i meditační.
Ocitnout se tak můžete v různých částech světa i historie. Je jen na vás, jak moc upustíte uzdu své fantazii
a dovolíte si odpočinou. Dokonalá relaxace už totiž nemusí být jen sen.
Více o wellness Infinit Sen na www.sen.infinit.cz.
Infinit Sen, Malostranská 344 (hotel Sen),
Senohraby u Prahy
Otevřeno Po–Ne 10:00–22:00

NABÍDKA PRÁCE:
PRODAVAČ-KA/RECEPČNÍ
Plzeňský Prazdroj, a.s., pivovar Velké Popovice

Charakteristika pozice:
• Zajištění práce na recepci v Návštěvnickém centru a prodej zboží v Kozlím obchodě
• Příprava na denní provoz dárkové prodejny a prodej dárkového zboží značky
Velkopopovický Kozel
• Příjem rezervací, komunikace se zákazníky, zajištění provozu prohlídek, koordinace
průvodců

Požadavky:
•
•
•
•

Komunikační a prezentační schopnosti
Časová flexibilita a vysoké pracovní nasazení
Reprezentativní vystupování
Bezúhonnost

Nabízíme:
•
•
•
•

Zajímavou různorodou práci pro jednu z nejznámějších českých společností
Možnost zdokonalovat se v cizích jazycích a komunikačních dovednostech
Dynamický a přátelský kolektiv
Odborná školení

Druh pracovní smlouvy:
• Dohoda o provedení práce, Dohoda o pracovní činnosti

Kontakt:
Eva Kršňáková
Telefon: 724 617 929
E-mail: eva.krsnakova@asahibeer.cz

Obec Kamenice
vás srdečně zve na

Vánoční
trhy
28. listopadu od 9.00 hod.

Kulturní dům - prodej keramiky, svíček,
hraček, proutěného zboží, vánočních
ozdob, cukroví, kosmetiky, bižuterie,
knih, miniatur, suchých vazeb a jiného
vánočního zboží.
Před kulturním domem prodej
zabijačkových výrobků a mnoho
dalšího

17:00 Rozsvícení
Vánočního stromu
V průběhu dne
doprovodný
program

Občerstvení po celý den je zajištěno.

Ringhofferovy Trhy
Ringhofferovo náměstí, Kamenice
Tel 777 253 993, ringhofferovy-trhy@seznam.cz

