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Fotka měsíce a titulní fotka 
Na zámku Štiřín v Kamenici jsme v Sukově sále po delší pandemické pauze mohli 
přivítat naše nové občánky. Tentokrát se sešlo mimořádné množství dětí a to je 
radost.

Krátce z rad a zastupitelstva

Třídíme, ale šlo by to líp

Nepropásněte dotaci na kotel

Přestavba Ringhofferova náměstí

Jaro u hasičů: dětský den, soutěž a májka

Pozvánka na výstavu Zuzany Mináčové

Základní škola a fotbalový turnaj

ZŠ Olešovice: Školní rok skončil

Červen v mateřské škole

Kros Štiřín se vrací do Kamenice

Ragbistky SG přivezly zlaté medaile

Klub seniorů při KC Kamenice

Přišlo do redakce

4

5

6

7

8

10

12

13

14

15

16

18

20

Obsah

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,
všechno směřuje k tomu, že naše Kame-

nice bude mít nové náměstí. Ten neurčitý 
prostor mezi Billou, kulturním centrem, 
radnicí a dětským hřištěm už desítky let 
nazýváme náměstím spíš ze zvyku, než aby-
chom se na něm tak cítili. Pro mnohé z nás 
je „Ringhofferovo náměstí“ vyjádřením 
touhy, že jednou naše Kamenice opravdu 
důstojný, úhledný, sladěný prostor v centru 
bude mít. Místo pro setkávání, nakupová-
ní, odpočívání. Prostě skutečné centrum, 
kam si můžeme dojít na poštu i k lékaři, do 
drogerie i na úřad. Zároveň také místo, kde 
chceme strávit čas, v klidu si posedět. Místo, 
které s hrdostí ukážeme našim návštěvám. 
„Ringhofferovo náměstí“ zní hrdě. Cítím 
v tom jménu velký potenciál a příslib do 
budoucna.

Na budoucnosti se ale musí pracovat. 
Rozhodl jsem se, že po mnoha letech do-
hadů a výměn názorů o možné podobě 
náměstí je čas prakticky jednat. Sestavi-
li jsme s kolegy plán jednotlivých kroků, 
které k přestavbě náměstí povedou a mají 
jasný harmonogram. První krok je za námi. 
Nechali jsme vypracovat odborný sociolo-
gický průzkum toho, co od nového náměstí 
očekáváte Vy občané. Na základě tohoto 
průzkumu sociologové a architekti právě 
pracují na zadání pro architektonickou sou-
těž, které bude hotové v září.

Zastupitelé zvolení v nadcházejících 
komunálních volbách tedy dostanou do 
ruky hotový materiál a budou moci bez 
zdržování pokračovat v práci na novém 
Ringofferově náměstí.

Jsou před námi dva měsíce prázdnin, 
a tak nechci, aby toto číslo vyznělo ryze 
pracovně. Uvnitř něj najdete bohatou sadu 
pozvánek za kulturou i sportem. Cyklisté 
určitě vědí, že 27. srpna startuje již tradiční 
Van Gillern Cup. Po dvou letech covidu 
se také vrací běžecký závod Kros Štiřín na 
podporu nedonošených miminek v porod-
nici U Apolináře. Samotný závod se sice 
uskuteční 10. září, ale registrovat se může-
te už teď. Celý srpen můžete navštívit na 
náměstí před kulturním domem a Billou 
výstavu věnovanou celoživotnímu dílu Zu-
zany Mináčové, známé fotografce, velké 
bojovnici a naší sousedce. Pozvánky pro 
Vás i Vaše děti mají i hasiči, základní škola, 
gymnastky, ragbistky a senioři.

Tak si léto pořádně užijte. Přeji příjemné 
čtení.

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

Krátce ze zastupitelstva obce Kamenice

1. 6. 2022 

ZOK vzalo na vědomí:
• podnět spolku Klidná Kamenice a uložilo úřadu následující: 

- zlepšit pravidla pro veřejnou debatu ve zpravodaji; 
- důraznější odlišení placené inzerce od vlastního obsahu; 
- zlepšit komunikaci s přispěvateli do zpravodaje.

ZOK navrhlo:
• kandidáta na funkci přísedící Okresního soudu Praha-

východ, kterou je paní H. K. z Kamenice.

ZOK schválilo:
• pořízení změny č. 11, 13, 14 ÚPO Kamenice, jehož 

obsahem jsou pouze změny dopravních ploch a veřejného 
prostranství na Těptíně a Ládví;

• Rozpočtové opatření č.5/2022.

ZOK stanovilo:
• počet členů zastupitelstva obce Kamenice na volební 

období 2022–2026 na 15 členů.

Krátce z rady obce Kamenice

8. 6. 2022 

ROK schválila:
• záměr modernizace výtahu v budově OÚ Kamenice 

z důvodu splnění požadavku požární bezpečnosti podle 
vyhlášky č. 202/1999 Sb.

ROK vzala na vědomí:
• zprávy vedoucích příspěvkových organizací obce – 

ZŠ Kamenice, MŠ Kamenice, Kulturní centrum, Technické 
služby Kamenice.

ROK vzala na vědomí a schválila:
• předložené protokoly z jednání komise pro posouzení 

a hodnocení nabídek doručených ve výběrovém řízení 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
na akci „Veřejné osvětlení ul. Návršní“. Nabídku podaly 
4 firmy;

• výběr dodavatele Mrakulastav, s.r.o., IČ: 07928343, který 
podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku a umístil se na 
prvním místě s nabídkovou cenou 908 840,86 Kč bez 
DPH.

22. 6. 2022 

ROK schválila:
• poskytnutí dotace z dotačního programu Akce na 

sportovní, kulturní a volnočasovou aktivitu právnických 
a fyzických osob pro rok 2022 pro následující subjekty 
v této výši: 
AKCE: MCC Kros Štiřín – Nadační Fond prof. MUDr. 

Antonín Pařízek, CSc. v částce 14 000 Kč;
• zveřejnění záměru obce propachtovat část pozemku parc. 

č. 741 o výměře 4546 m2 (v ÚP určen jako louka a nelesní 
přírodní plocha), k.ú. Těptín, ve vlastnictví obce Kamenice, 
předem určenému zájemci za účelem provozování 
zemědělské činnosti;

• uzavření Dodatků k Smlouvám o nájmu prostor sloužícího 
k podnikání v 2. NP (ordinace lékařů) domu č.p. 434, k.ú. 
Ládví obce Kamenice;

• zveřejnění záměru obce na pronájem části pozemku 
p. č. 741 o výměře 1225 m2 (v ÚP určen jako veřejná 
vybavenost), k.ú. Těptín, ve vlastnictví obce Kamenice, 
předem určenému zájemci za účelem provozování lesní 
mateřské školy;

• uzavření Pachtovní smlouvy k propachtování pozemku p.č. 
326/1 o výměře 4005 m2, trvalý travní porost v k.ú. Ládví, 
na dobu neurčitou za účelem provozování zemědělské 
činnosti. Pozemek je ve vlastnictví obce Kamenice;

• uzavření Dodatku č. 4 k Nájemní smlouvě na byt č. 12 
o velikosti 31,20 m2, Truhlářská č.p.855, v bytovém domě 
v Těptíně;

• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 022/2022 
(rekonstrukce ulice Slámová) uzavřené se společností 
Mrakulastav, s.r.o., IČ: 07928343, dne 14. 2. 2022, kterým 
se mění Čl. VII. odstavec 1 smlouvy – méněpráce;

• zveřejnění záměru obce směnit pozemky parc. č. 75/1 
„díl d“, trvalý travní porost o výměře 261 m2, oddělený 
od pozemku parc. č. 75/1, a parc. č. 68/1 „díl c“, trvalý 
travní porost o výměře 81 m2, oddělený od pozemku 
parc. č. 68/1, vše zapsané na listu vlastnictví č. 10001, 
v katastrálním území Ládví, pro obec Kamenice za 
pozemek parc. č. 68/2 „díl b“, zahrada o výměře 341 m2, 
oddělený z pozemku parc. č. 68/2, zapsaný na listu 
vlastnictví č. 194, v katastrálním území Ládví, pro obec 
Kamenice.

ROK doporučila zastupitelstvu:
• bezúplatný převod vlastnického práva k nemovité věci 

a zřízení věcného práva. Převod se týká pozemku p. č. 
401/12 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 
1165 m2, k. ú. Štiřín, v obci Kamenice z vlastnictví České 
republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČ: 69797111 do vlastnictví obce Kamenice.
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Kamenice sice nedávno vyhrála soutěž 
o nejlépe třídící obec ve Středočeském 
kraji, ale jak se ukazuje, není to proto, 
že bychom byli v třídění dokonalí, ale 
protože ostatní obce mají hodně co 
dohánět. Velký prostor ke zlepšení 
máme i my. 

Dne 19. května 2022 nechala radnice 
provést rozbor odpadů z našich popelnic 
na komunální odpad. Stejný rozbor se ko-
nal v roce 2021, a tak je možné posoudit 
rozdíl ve skladbě odpadů. Pro odběr základ-
ního vzorku byla zvolena stejná svozová 
trasa jako v roce 2021, zastupující bytovou 
a rodinnou (smíšenou) zástavbu i rekreační 
objekty, ze kterých se odpady pro rozbor 
svezly. 

Z údajů získaných ze vzorkování odpadů 
byly následně stanoveny základní charakte-
ristiky odpadu. Jedná se o množství odpadu 
(hmotnost, objem) a složek směsného od-
padu (papír, sklo, plasty, kovy, bioodpad, 
textil, minerální podíl, elektroodpad, ne-
bezpečné odpady, spalitelný podíl, podsítná 
frakce 0–40 mm).

Ve směsném komunálním odpadu se 
během rozboru vyskytovaly běžné druhy 
odpadů bez podílu objemného odpadu. Při 
rozborech byly bohužel nalezeny nebezpeč-
né odpady (plechovky od barev) a elektro-
zařízení.  Největší hmotnostní podíl mají ve 
skladbě spalitelný odpad (zejména hygienic-
ké potřeby a dětské pleny, obuv, pryž a silně 
znečištěné odpady papíru a plastů) a podsít-
ná frakce. Spalitelný odpad je odpad, který 
není materiálově využitelný a do nádob na 
směsný odpad opravdu patří. Podsítná frak-
ce obsahuje z více než poloviny minerální 
podíly a nevytříditelné zlomky odpadů. 

Podíl bioodpadů je nízký i přesto, že 
je plná vegetační sezóna, což ukazuje na 
funkčnost systému zavedení sběru biood-
padů od domu. Oproti předchozímu roku 

je výrazně nižší podíl bioodpadů (pokles 
o 10 %). 

Při srovnání skladby s národními roz-
bory směsných komunálních odpadů 
společnosti EKO-KOM lze konstatovat, 
že mimo bioodpady se skladba směsných 
komunálních odpadů v Kamenici výrazně 
neodchyluje.

V Kamenici máme dobrou úroveň se-
parace papíru, plastů, skla i bioodpadů, tře-
baže i u těchto komodit je možné zlepšení. 
Oproti loňskému roku je patný výrazný 
pokles množství bioodpadů a naopak ná-
znak nárůstu obsahu skla. Rezervy v se-
paraci jsou patrné i u textilu, kovů, NO 
a elektroodpadů, které ovšem z hlediska 
množství odpadů nemají na produkci od-
padů rozhodující vliv.

 Téměř polovinu, přesně 49,6 % objemu 
tvoří v černých popelnicích recyklovatelné 
složky, a to papír, plasty, sklo, nápojový 
karton, bioodpad, textil a kovy a elektro. 
Pokud chceme (A MY CHCEME) snížit 

Třídíme hodně, přesto máme v popelnicích 
polovinu využitelného odpadu, který tam nepatří

náklady na odstranění a manipulaci s od-
padem, měli bychom více využívat tzv. 
separační stání a třídit pozorněji. 

Pokud by se výsledky promítly do celé 
produkce směsných komunálních odpadů, 
lze je opatrně zobecnit tak, že lepší úrovní 
separace využitelných složek odpadů by 
bylo možno snížit objem přibližně na po-
lovinu a hmotnost alespoň o třetinu. To 
by mohlo být do budoucna významným 
přínosem pro náklady na svoz a odstranění 
odpadů.

Na našich stránkách kamenice.cz si mů-
žete prohlédnout krátký klip z provedeného 
rozboru a také edukační video o třídění 
odpadu.  Úplný rozbor směsných komu-
nálních odpadů si můžete pohlédnout na 
stránkách obce v sekci „Kam s odpady“.

Na konec bych Vám ráda popřála krásné 
a pohodové léto a třídění zdar.

Ing. Kateřina Pikousová
Odbor správy majetku obce Kamenice
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Všichni chceme mít v Kamenici čisté 
životní prostředí, a tedy i ovzduší. 
Ne každý si ale může dovolit výměnu 
starého kotle na pevná paliva. Níz-
kopříjmové rodiny a senioři zvlášť při 
dnešní inflaci nemají jak se svého 
„smraďocha“ zbavit. Řešením je dotace, 
která myslí na ty ekonomicky nejslabší 
a pokrývá téměř veškeré jejich náklady. 
„Naše obec je součástí Středočeského 
kraje, který je už dávno považovaný 
za bohatou oblast. To se projevuje 
i na nižší spoluúčasti státu či EU při 
vypisování dotací. Z tohoto hlediska je 
95 procent proplacených nákladů na 
nový kotel u nás v Kamenici naprostý 
unikát,“ říká starosta Pavel Čermák 
a zdůrazňuje, že by byla obrovská 
škoda tuto příležitost nevyužít. 

Nepropásněte dotaci na výměnu 
kotle do konce srpna
Financování z 95 procent je unikátní, upozorňuje radnice

Pro majitele starých kotlů je tento oka-
mžik „buď, anebo“, protože zákaz neeko-
logických kotlů je už na světě a měl platit 
od letošního záři. Za aktuální situace byl 
odložen o dva roky na září 2024. Dotace ale 
nikoli. Dotace, o kterou lze žádat odteď do 
konce srpna, tuto situaci řeší s minimálními 
náklady. Níže naleznete původní tiskovou 
zprávu Středočeského kraje se všemi in-
formacemi.

ní místnosti s počítačem je možné ukázat 
všechny podrobnosti elektronické žádosti 
o kotlíkovou dotaci. „Protože však budeme 
žádosti hodnotit, nemůžeme za žadatele žá-
dost vyplnit ani ji nemůžeme finalizovat na 
úředním počítači. To by mohlo být bráno 
jako netransparentní a ovlivňující proces 
přidělování dotace. Žádost je jednoduchá 
a opravdu ji zvládnou vyplnit a odevzdat 
všichni,“ vysvětluje Ondřej Nauš z Odboru 
řízení dotačních projektů Krajského úřadu.

Nejdůležitější podmínkou přiznání do-
tace je (spolu)vlastnictví nemovitosti ve 
Středočeském kraji, v které žadatel trvale 
pobývá a která je nebo byla vytápěna kot-
lem na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní třídy 
(plynových kotlů se tedy žádost netýká). 

Žádost do dotačního programu kraje 
může podat pouze ten žadatel, jehož prů-
měrný čistý příjem na člena domácnosti 
v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč. 
Nebo žadatel, který je (a také všichni další 
členové domácnosti) ve starobním nebo 
invalidním důchodu 3. stupně. Alternativou 
pro všechny žadatele je dotační titul Nová 
zelená úsporám.

Pokud budete úspěšní, bude vám propla-
ceno 95 % doložených uznatelných výdajů, 
a to maximálně do výše 180 tis. Kč, když 
jste si pořídili tepelné čerpadlo, resp. 130 tis. 
Kč - kotel na biomasu, 100 tis. Kč - plynový 
kondenzační kotel (pokud jste si ho aspoň 
závazně objednali do 30. 4. 2022).

Dále by si žadatel měl kladně odpovědět 
na tyto otázky:
• Mám počítač s připojením k internetu 

a emailovou adresu? Žádost se bude po-
dávat elektronicky. Email může být i ro-
dinného příslušníka nebo zprostředkující 
firmy.

• Pokud už proběhla výměna kotle, bylo to 
po 1. 1. 2021? To je datum uznatelnosti 
výdajů.

• Pokud už proběhla výměna kotle, mám 
fotodokumentaci starého kotle a revizní 
zprávu? Jsou to povinné přílohy k žádosti.

Pokud byste chtěli radu telefonem, 
využijte linku 257 280 991 nebo svůj 
dotaz napište na e-mailovou adresu: 
kotliky@kr-s.cz.

Zdroj: Středočeský kraj

Od 6. června mohou 
nízkopříjmové domácnosti 
požádat o dotaci na 
výměnu zastaralého kotle 
na tuhá paliva za nový

Od 1. září 2024 bude podle zákona 
o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno 
používat kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy 
podle ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých 
kotlů bude brzy zakázán a bude nutné je vy-
měnit za nové, ekologické zdroje vytápění. 

Lidé z domácností s nižším příjmem, 
jako jsou třeba samoživitelé nebo senioři, 
mohou na výměnu kotle dostat výhodnou 
dotaci, která představuje 95 % způsobilých 
výdajů. O dotace je možné žádat pouze 
elektronicky. Příjem žádostí ve středních 
Čechách bude evidovat Středočeský kraj. 
Zahájení příjmů žádostí o kotlíkovou dotaci 
pro nízkopříjmové domácnosti v elektro-
nické podobě bude od 6. 6. 2022 od 10:00 
hod. Posledním dnem, kdy je možné o do-
taci zažádat, je 31. srpen 2022.

Pokud se rozhodnete vyhledat informace 
přímo na krajském úřadě, na adrese Kraj-
ský úřad Středočeského kraje, Zborovská 
11, 150 21, Praha 5, najdete příslušné pra-
covníky v kancelářích číslo 0067 a 0066. 
Můžete přijít bez ohlášení, v konzultač-
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Kamenice bude mít nové náměstí. 
První krok k tomu je již za námi. Tým 
sociologů a architektů ze Spolku 
Pěstuj prostor a MAKAI atelier dokončil 
několikaměsíční průzkum a společně 
teď pracují na zadání architektonické 
soutěže. Tento průzkum probíhal ve 
formě živých rozhovorů s lidmi na 
náměstí, debat s klíčovými uživateli 
náměstí, se zájmovými spolky, radnicí 
a také pomocí obšírného dotazníku 
vloženého do našeho Zpravodaje a 
na facebooku obce. S jeho výsledky 
jsme se mohli seznámit během dvou 
veřejných setkání. Důležitá první fáze 
příprav na vybudování nového Ringhof-
ferova náměstí se tím uzavírá.

Přestavba Ringhofferova náměstí: 
průzkum je hotový 
V září budeme mít připravené zadání pro architektonickou 
soutěž, říká starosta Pavel Čermák

Nové náměstí v Kamenici chceme. Vy-
povídá o tom množství odevzdaných do-
tazníků, které lidé vyplňovali elektronicky, 
a také jim stálo za to je přinášet v papírové 
podobě na radnici. 

„Překvapilo nás, že se jich dohromady 
sešlo přes 400. Další příjemné překvapení 
bylo množství lidí, kteří na sebe zanechali 
e-mail, aby na něj dostávali informace o dal-
ším průběhu příprav,“ říká starosta Pavel 
Čermák a dodává: „Zájem našich obyvatel 
o dění na obci ve mě vzbuzuje optimismus 
i do budoucna.“

Starostova slova potvrzují i sociologové 
ze Spolku Pěstuj prostor, podle nichž je míra 
aktivního zapojení našich lidí v poměru 
k velikosti sídla neobvyklá. 

Obchody a autobusy

Z dat nasbíraných během průzkumu 
vyplývají dvě hlavní témata, o které lidé 
z Kamenice opírají svou touhu náměstí 
změnit. Tím prvním je vytvoření prostoru 
pro daleko širší nabídku obchodů, než jakou 
nyní nabízí budova s Billou a dvěma kio-
sky. Tím druhým je uspořádání hromadné 
dopravy na náměstí.

Podle starosty právě tyto nejčastěji zmi-
ňované oblasti budou zároveň největším 
oříškem pro účastníky blížící se architekto-
nické soutěže. „Víc obchodů na náměstí lidé 
jasně potřebují, ale určitě tu nechceme a ani 
nepotřebujeme druhý Westfield Chodov,“ 
říká Pavel Čermák, podle nějž komerční 
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mentovat a přicházet s podněty, ale nemohli 
odborníky přehlasovat,“ vysvětluje starosta.

Soutěž může běžet už tento rok 

Úkolem poroty není jen vybrat „nejhez-
čí“ návrh, ale také posoudit jeho funkčnost, 
investiční náročnost a udržitelnost, do níž se 
promítají i náklady na údržbu. Po zvolení 
vítězného návrhu dostává veřejnost ještě 
jednou možnost participovat na dotvoření 
detailů daného řešení, a zajímavé podněty 
veřejnosti vítěz soutěže zapracuje do svého 
finálního návrhu. Až poté přichází vypra-
cování již závazné a neměnné dokumentace 
ke stavebnímu povolení. Na zastupitelích 
obce pak bude rozhodnutí, jak rychle a po 
jakých etapách projekt podle hotového ná-
vrhu obec realizuje.

Každopádně průzkum přání a potřeb 
našich obyvatel je již hotový a v září dokon-
čí Spolek Pěstuj prostor a MAKAI atelier 
zadání pro soutěž. „Pak už záleží jen na 
odvaze zastupitelů, aby dali zelenou na vy-
hlášení samotné soutěže,“ usmívá se starosta 
Čermák. Podle svých slov nechce start sou-
těže vyhlašovat před komunálními volbami, 
nýbrž mít hotové podklady, s kterými bude 
moci nové vedení radnice okamžitě začít 
pracovat, ať už bude v jakémkoli složení. 
„Důležité je, že po mnoha letech neurčitých 
debat můžeme mít v ruce naprosto kon-
krétní dokument, jímž je koncept nového 
náměstí a zároveň budeme připraveni uchá-
zet se o dotaci, která se v dané době bude 
nabízet,“ uzavírá starosta Pavel Čermák.

S detailními výsledky průzkumu a zá-
věrečnou zprávou vás seznámíme v příš-
tím čísle zpravodaje, a především na webu 
kamenice.cz.         

Red

funkce nemůže omezovat funkci relaxační: 
„Z diskusí s odborníky vyplynulo, že síd-
lo velikosti Kamenice, i když má výrazný 
předpoklad růstu, nepotřebuje velikánské 
náměstí, ale hlavně náměstí přehledné a es-
teticky dotvořené.“

Co se týká druhého tématu, výrazný 
počet dotázaných se vyslovil pro to, aby 
trasa příměstských autobusů nevedla napříč 
náměstím jako doposud, ale spíše se ho jen 
dotýkala. „S tímto názorem se setkáváme už 
dlouhé roky, ale jakkoli bychom si všichni 
přáli, aby bylo náměstí klidovou zónou, 
narážíme tady na celou řadu praktických 
omezení,“ říká starosta. Autobusy se musí 
někde v Kamenici otočit a občas na sebe 
navazující linky počkat. Pokud bychom 
obratiště vyvedli až na kraj obce, například 
k fotbalovému hřišti, nežádoucím způso-
bem bychom přitížili ulici Ringhoffferově, 
a to včetně úseku kolem základní školy. 
Prodloužení trasy by naší obci samozřejmě 
poskytovatel dopravy naúčtoval. V součtu 
by šlo o milionové částky ročně, které by 
Kamenice platila navíc.

Nenajdeme u nás přirozenější místo pro 
konečnou autobusů, než je právě Ringhof-
ferovo náměstí v centru. Nejen kvůli pře-
stupům mezi spoji, ale také kvůli nákupům, 
úřadům a lékařům. Nechme ale na profesi-
onálech, aby posoudili všechny možné trasy 
autobusů a odborně vyhodnotili nejlepší 
uspořádání dopravy v centru. Čím mohou 
architekti v soutěži rovněž překvapit, je 
způsob, jak budou autobusy koexistovat 
s osobními auty a pěšími. Nabízí se napří-
klad umístění malého autobusového nádraží 
do některého cípu nového náměstí tak, aby 
trasa autobusů náměstí nepřetínala. „Prostor 
centrální zastávky by ale musel být navr-
žený tak, aby se v něm lidé cítili příjemně 
v kteroukoli denní i noční dobu, ne jako 

třeba v Praze na Budějovické,“ upozorňuje 
starosta.

Výzva pro architekty

Nové Ringhofferovo náměstí bude pro 
architekty opravdovou výzvou. Budou se 
muset vypořádat s otázkou, jakým způso-
bem náměstí dotvarovat, aby získalo koneč-
ně uchopitelný a přívětivý tvar za pomocí 
stromů nebo třeba nové budovy, a zejména 
jak toto navázat na současný obchodní dům. 
Budova, byla totiž původně plánována jako 
dvoupodlažní s plochou střechou, v 90. le-
tech ale nový majitel na rozestavěný ske-
let umístil střechu sedlovou. Zdá se tak, že 
se z budovy nyní stává funkční i estetická 
překážka dalšího rozvoje náměstí, kterou 
architekti musí rovněž řešit. Pokud mají 
v bezprostřední blízkosti obchodního do-
mu, nebo dokonce v napojení na něj, vyrůst 
další stavby, nabízí se pak i jeho přestavba. 

Podle starosty Čermáka znamená vět-
ší počet budov na náměstí příležitost pro 
Kamenici: „Proč bychom nemohli mít na 
náměstí další obecní budovu, díky které by-
chom mohli pro občany zařídit více ordina-
cí, zdravotních služeb nebo třeba dům pro 
seniory, jehož umístění už dávno nepatří 
na okraj obce? Mohli bychom mít konečně 
i poštu v centru. Jak vidíme nyní, pokud 
obec není majitelem budovy, mnohem hůře 
se dá ovlivnit, jaké obchody nebo služby se 
zde nacházejí.“ 

Vymyslet přesnou podobu náměstí bude 
práce pro architekta vybraného v soutěži 
podle transparentních podmínek České ko-
mory architektů. „To znamená, že uchazeči 
budou posuzováni porotou složenou z re-
nomovaných odborníků i zástupců obce. 
Poměr hlasů je rozložený tak, aby laici – zá-
stupci obce – mohli každý krok soutěže ko-

Jaro u hasičů: dětský den, soutěž a májka
Po dvou nepříznivých letech jsme se opět mohli vrátit 
k tradicím. První, co nás na jaře čekalo, byl Jarní úklid, 
kterým jsme se připojili k celorepublikové akci „Ukliďme 
Česko“. Jelikož počasí nebylo úplně příznivé, sešla se nás 
jen hrstka.

Na stavění májky se sešlo lidí mnoho. Když se přivezl strom na 
náves, nejeden kluk chtěl vyzkoušet, jak se loupe kůra. Tatínkové 
jim s tím rádi pomohli. Ženy s dívkami zatím uvily věnec a ozdo-
bily špičku, takže byla májka brzo připravená ke zvednutí. S tím 
nám opět pomohl pan Žilík s nakladačem, čímž mu dodatečně 
děkujeme. O týden později byl v hasičárně Den otevřených dveří. 
Děti i dospělí si prohlédli zázemí i výjezdovou techniku. Obdi-
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vovatelů a našich příznivců přišlo opravdu mnoho a my nestačili 
odpovídat na všelijaké otázky.

14. května byla v Kostelci hasičská soutěž. Závodili jen naši 
starší muži, kteří ve své kategorii s převahou vyhráli. Na všechny 
výsledky se můžete podívat v tabulce. Věříme, že příští rok zasáh-
nou do bojů o medaile opět i naše děti. Od září 2022 bude opět 
obnoven kroužek mladých hasičů.

12. června jsme pro děti uspořádali dětský den. Počasí nám 
přálo, a tak se skupinky prošly po lese, kde na děti čekala stanoviště 
s úkoly. Děti prolézaly po lanech, střílely ze vzduchovky, zatlou-
kaly hřebíky, chodily na chůdách. Také si vyzkoušely, jak se cítí 
hasič v místech, kde nic nevidí a jeho jediným vodítkem je hadice, 
a také jak se hasí les. V cíli na ně čekala odměna za splněné úkoly, 
opékání buřtů a projížďka ve člunu po rybníce.

Neměli bychom zapomenout ani na naši výjezdovou jednotku. 
Jsme téměř v polovině roku a již máme 26 výjezdů. Pořezali jsme 
plno popadaných zlomených stromů. Zasahovali jsme i u 12 po-
žárů. Mezi nimi bylo i několik velkých požárů nejen v naší obci. 
Byl to velký požár domu v Hlubočince nebo velký požár v Kr-
hanicích. Na ten jsme vyrazili ve 22:15 a vrátili jsme se domů 
až po 3:00 ráno. U obou však nadále zůstávaly místní jednotka 
a jednotka profesionální. Doufáme, že druhá polovina roku bude 
klidná a nebudeme se muset potkat při řešení mimořádné situace. 
Buďte na sebe opatrní.

Všem přejeme klidné léto plné nevšedních zážitků a těšíme se, 
až se setkáme na nějakých dalších společných akcí. Pokud chcete 
podrobněji vědět, co se u nás děje, sledujte náš facebook.

Za SDH Těptín Barbora Prošková

Okrsková soutěž Okrsek č. 1 - Kamenicko, 14. 5. 2022

*časy jsou uvedeny ve vteřinách, **výsledný čas štafety v kategorii přípravka, 
žáci ml., žáci st. je lepší výsledek ze dvou pokusů daného družstva, ***výsledný 
čas štafety v kategorii muži mladší je součet tří nejlepších časů dosažených jed-
notlivci daného družstva. Nechánice (29,2+28,9+28,8), Kostelec (30,4+28,2+27)
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Platón kdysi řekl: „Hudba dává duši ves-
míru, křídla mysli, let představivosti, život 
všemu.“ 

Byla to poslední květnová sobota. Ho-
kejisté dohrávali Mistrovství světa. Turisté 
pochodovali s kocourem Mikešem. Údolí 
kolem struhařovského rybníku se rozeznělo 
tóny open-air festivalu Pila naživu, první 
akcí svého druhu, kterou pořádalo Kulturní 
centrum s podporou obce Kamenice.

Stačila nám dobrá nálada z hudby, ob-
čerstvení a vědět, že se budou dobře bavit 
i naše děti.

Ačkoliv se vzhledem k historii místa jed-
nalo o nelehký úkol, tým pořadatelů spolu s 

vedoucím Kulturního centra Janem Růžou 
připravil akci se srdcem a duší.

Muzikanti přijeli a v zářivém dni se 
předvedli v plné parádě. Místní i přespolní 
se přišli podívat a hlavně si poslechnout 
vystoupení umělců, které jsme v Kultur-
ním centrum slyšeli doposud hrát pouze na 
on-line platformě Kulturák naživu. Všichni 
jsme byli šťastní, že se vzduch a hudba snou-
bí. Pivo bylo jistě další velkou součástí štěstí 
a jako vždy hudba a pivo tekly proudem až 
do západu slunce.

Byla to jedna z nejunikátnějších akcí 
vytvořených pro obyvatele Kamenice na 
speciálním místě. Byl to jistě i duch místa, 

který vnesl do hudebníků a nástrojů více 
energie a vibrací.

Řekla bych, že nejvíce si to užívaly dě-
ti, které pobíhaly po volném prostranství 
a nechávaly hudbu a energii volně proudit.

Festival otevřel potemnělý Člověk krve, 
rozpulzoval elektronický virtuóz Teve a za-
končil místní rodák Michal Skořepa, který 
předvedl neuvěřitelnou energii. Jedním 
z mých osobních favoritů bylo vystoupení 
Martiny Trchové, která sama pořádala před 
několika dny festival a nahlédla tak na po-
řádání akce i z naší strany. 

Za Kulturní centrum Kamenice
Kateřina Doležalová

Kontroverzní koncert koncem května - Pila naživu

VÝZVA PRO VYSTAVOVATELE 
(zájemce o účast)

NA VELETRH SPORTOVNÍCH  
A ZÁJMOVÝCH  

PŘÍLEŽITOSTÍ V KAMENICI

Letošní již sedmý ročník veletrhu 
sportovních a zájmových činností 

proběhne spolu s kamenickými slav-
nostmi v sobotu 17. září 2022 v od-
poledních hodinách (bude upřes-
něno) v parku Niva v Kamenici.
Speciální příloha vyjde v zářijo-

vém zpravodaji z Kamenice, termín 
přihlášek 1. srpna 2022. Přihlášku 

a podrobnější informace naleznete na 
stránkách www.kckamenice.cz

Ikona slovenské fotografie, jako foto-
grafka více než čtvrtstoletí ikona Karlo-
varského filmového festivalu, a kromě toho 
velká bojovnice za věci veřejné. Jako obyva-
telka Kamenice, tedy naše sousedka, po více 
než desetiletém úsilí společně s panem Če-
chem zabránila v naší obci výstavbě slévárny 
hliníku. Slévárna hliníku představovala pro 
každého z nás velké ekologické nebezpečí 
a s tím spojená rizika zdravotních obtíží. 

Zuzanin boj proti miliardové investi-
ci a úředníkům jí stál hromadu času, vzal 
hodně energie a peněz. Ale jak říká Zuzana: 
„Největším vítězstvím pro mě je, že mo-
hu otevřít okno a dýchat čerstvý vzduch.“ 
A my to cítíme stejně. Proto za celé Ka-
menicko vzkazujeme, Zuzano, moc Vám 
všichni děkujeme.         Kurátor výstavy 

prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Pozvánka na výstavu 
Zuzana Mináčová  
a celoživotní dílo



Mináčová 

2022
1. 8. - 1. 9.  CENTRUM KAMENICE

Za podpory  
Strojmetal Aluminium Forging, a.s.

 
 

CELOŽIVOTNÍ DÍLO 
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Základní škola Kamenice pořádala 
1. června na fotbalovém hřišti turnaj v ko-
pané. Turnaje se zúčastnilo deset týmů 
z 6. až 9. tříd, v každém z nich byly zastou-
peny také dvě dívky. Děti měly nastavena 
jasná a poměrně přísná pravidla hry. Hlav-
ními organizátory byli učitelé tělocviku, 
pomocníky a rozhodčími byli někteří z řad 
učitelů, dětí, ale i naši bývalí žáci Vojta Du-
dek a Martin Novák. Jiní žáci z 2. stupně 
zase pomáhali u časomíry nebo u zápisu 
výsledků. Hrálo se na dvou hřištích a žáci se 

bojovným přístupem vypracovali postupně 
až k výborným výkonům. Určitě stojí za 
povšimnutí, že děti hrály s velkým zápalem, 
čestně a téměř bez faulů. Pozadu nezůstali 
ani jejich spolužáci ze třídy, kteří je hlasitým 
fanděním hnali dopředu a za vítězstvím, 
a podobně i učitelé nadšeně povzbuzovali 
své týmy.  Celkovým vítězem se stal tým 
9. A, který ve finále porazil srdnatě bojující 
8. B. Na třetím místě skončil tým 6. C, 
který vyhrál až v dramatickém penaltovém 
rozstřelu nad 6.B.

Ve spodní části hřiště se konal také do-
provodný program - přehazovaná, skok do 
dálky, přetahování lanem, hod na koš a další 
sportovní disciplíny. Katce Schwabikové 
děkujeme za odborný zdravotní dozor, leh-
kých odřenin bylo velmi málo.

Děkujeme všem zúčastněným za bojov-
né výkony a za vytvoření naprosto skvělé 
atmosféry. Počasí nám také přálo, takže co 
dodat na závěr? Sportu zdar a už se těšíme 
na příští turnaj! 

Mgr. Dagmar Nováková

Základní škola: Fotbalový turnaj jako oslava MDD

V úterý 24. května se sešli žáci naší dru-
žiny v tělocvičně školy, kde pro ně byla 
připravena bublinová kouzelnická show 
kouzelníka Jakuba. Kouzelnické triky s ban-
kovkami, balonky a šátkem všechny roze-

smály, do představení se aktivně zapojily 
děti i vychovatelky. Následovalo bublinové 
vystoupení, které vzbudilo ve tvářích dětí 
údiv. Děti obdivovaly mimo jiné bublino-
vou žížalu, kolotoč, krychli, velké, malé 

i kouřové bubliny, vyzkoušely si i obléká-
ní do bublin. Nejvíce se líbily velké mega 
bubliny. Děti si užily zábavné odpoledne, 
představení mělo velký úspěch. 
Š. Sušánková, vychovatelka škol. družiny

Bublinové kouzelnické představení – oslava MDD v družině
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Online hodiny s jazykovou školou Easyspeak

Školní rok 2021/2022 velmi rychle utekl. 
Byl plný událostí, které nás vedly ke zvýšené 
opatrnosti, ohleduplnosti, pracovní kázni, 
nejen v souvislosti s protipandemickými 
opatřeními. I tak jsme se naučili, co jsme 
se naučit měli, volnočasové aktivity jsme 
dohonili na jaře a velice se nám líbily. Byl 
to výukový program „Kyberština“ z Cesty 
integrace v Říčanech, navštívili jsme zdejší 
knihovnu, absolvovali dopravní výchovu na 
Zámečku v Kunicích, navštívili jsme hasiče 

ZŠ Olešovice: Školní rok skončil
v Těptíně a drátkovali v Ekocentru Říčany.

V soutěži ve sběru papíru jsme se umístili 
na 2. místě a úspěšně jsme se zúčastnili i ce-
lonárodní výtvarné soutěže. Velice se nám 
líbil i společný výlet na Karlštejn, školní rok 
zakončíme společným posezením a při té 
příležitosti se rozloučíme s žáky devátého 
ročníku. Děkujeme všem, kteří nám pomá-
hali a všem i čtenářům přejeme hezké léto, 
plné zdraví a spokojenosti.

 Žáci a zaměstnanci ZŠ Olešovice

V letošním školním roce jsme využili nabídky jazykové školy 
Easyspeak na zajímavou aktivitu pro šikovné angličtináře z 8. a 
9. ročníku. Vybrané děti absolvovaly devět vyučovacích online 
hodin s rodilou mluvčí z USA, kdy se věnovaly konverzaci, hrám 
a soutěžím. Naše škola „soutěžila“ proti týmu ze ZŠ a MŠ Řečany 

nad Labem. Někdy byli lepší naši soupeři, někdy jsme byli lepší 
my. Důležité ale bylo, že děti měly příležitost komunikovat v an-
gličtině anebo si alespoň ověřit, že anglicky rozumí. Doufáme, že 
děti nabyté zkušenosti využijí nejen při prázdninových cestách. 

Mgr. Alena Stehlíková, vyučující AJ

Anglická olympiáda  
pro 3. – 5. třídy

V měsíci květnu jsme po tříleté pauze mohli opět zorganizovat 
anglickou olympiádu pro žáky 3. až 5. ročníků. V této věkové ka-
tegorii je soutěž velmi oblíbená, o čemž vypovídá celková účast 66 
soutěžících. Soutěžilo se ve 2 kolech. Všichni se zúčastnili písemné 
části, rozdělené do 2 kategorií, 3 třídy a 4. a 5. třídy. Do ústní části 
postoupilo jen pár nejlepších. Ti bojovali o nejvyšší tři místa ve 
třech kategoriích podle ročníků. Všichni se moc snažili a předvedli 
super výkony. Blahopřejeme vítězům, všem ostatním děkujeme za 
účast a odvahu a těšíme se na příští školní rok. Mgr. Kamila Šilerová

Svět práce aneb Pohovor 
zatím nanečisto

V rámci předmětu Svět práce si žáci zkouší různé aktivity z bu-
doucího života. Jednou z nich je i přijímací pohovor do zaměstnání. 
Tato trojice se úkolu zhostila výborně a byla po zásluze odměněna.

Žáci 9. A
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MATEŘSKÁ   ŠKOLA  KAMENICE ,   okres Praha- východ 
Ringhofferova 437, Olešovice – Kamenice 251 68 

       mobil : +420 737  479 013,   +420 776 258 388 
email : ms.kamenice@seznam.cz  web: www.mskamenice.cz 

příspěvková organizace IČ: 75033836 
statutární orgán: ředitelka Mgr. Jana Boučková 

 

                                              přijme  

                   UČITELKU MATEŘSKÉ ŠKOLY  
Úvazek: 1,00 (40 hod./týden, z toho 31 přímé vých. vzděl. činnosti)  
Nástup: od 1. 9. 2022 - zástup za mateřskou dovolenou 
Podmínky:  
1. strukturovaný životopis adresovaný ředitelství školy  
             (ID datové schránky: y6fksi2   email: ms.kamenice@seznam.cz) 
2. osobní pohovor 
 
Požadavky: 
1. odborné vzdělání: SPgŠ – obor předškolní pedagogika 
2. znalost práce na PC, kreativita, flexibilita 
3. zájem o další sebevzdělávání a práci s dětmi 
4. umění jednat s lidmi, příjemné vystupování 
 
Nabízíme:  
1. platové zařazení na základě zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce v platném znění a podle §5 odst.5) 

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platném znění (9. platová třída + stupeň dle délky pedagog. praxe) 
2. benefity formou odměn 2x ročně a příspěvků z FKSP na rekreaci 
3. velmi dobré spojení i z Prahy 
4. pohodový kolektiv 
5. moderně zařízená MŠ v krásném prostředí 
 

 

           MATEŘSKÁ  ŠKOLA  KAMENICE, okres Praha- východ 
Ringhofferova 437, Olešovice – Kamenice 251 68                                       
email: ms.kamenice@seznam.cz  web: www.mskamenice.cz 

příspěvková organizace IČ: 75033836 
                               statutární orgán: ředitelka Mgr. Jana Boučková 

Do našeho kolektivu hledáme asistenta/tku pedagoga.  
Nástup od 1. 9. 2022 na 20 hodin týdně (4 hodiny denně - cca 8-12 hod., 0,5 úvazku).  
Požadujeme kvalifikaci pro asistenta pedagoga, spolehlivost a kladný vztah k dětem.  
Předchozí zkušenost na pozici asistenta vítána.  
Nabízíme maximální možné platové ohodnocení. 
V případě zájmu kontaktujte vedení školy. 

Červen v mateřské škole
Závěrečný měsíc červen byl pro nás 

v mateřské škole opět plný her a zábavy. 
Veškeré aktivity jsme přesunuli na školní 
zahradu, kde jsme již od rána cvičili, sou-
těžili, ale i tvořili, malovali a zpívali. Hned 
1. 6. jsme v mateřské škole společně oslavili 
Den dětí. Děti od rána soutěžily a plnily 
zadané úkoly u jednotlivých stanovišť. Na 
stanovištích je čekal například slalom na 
odrážedlech, skákání v pytli, bludiště, hod 
na cíl a mnoho dalšího. Po splnění všech 
úkolů čekala na děti sladká odměna a me-
daile. Děti si Den dětí ve školce velmi užily 
a spokojené byly i paní učitelky. Byl to 
zkrátka vydařený Dětský den. 

Během měsíce května byla do každé tří-
dy dětem pořízena Motýlí zahrádka, která 
nabízí zcela nový pohled na „školu hrou“. 
Na vlastní oči mohly děti sledovat housenky 
transformující se do překrásně barevných 
motýlů. Po vylíhnutí motýlů je pak děti 
několik dnů krmily, pozorovaly a nakonec 
je na počátku měsíce vypustily do přírody. 
Děti tak na živém pokusu viděly to, co do-
teď znaly pouze z obrázků. Navíc v prů-
běhu živého pokusu není motýlům nijak 
ublíženo. Naopak, vypuštěním motýlů do 
volné přírody jsme tak obohatili snižující se 
stavy jednoho druhu z našich motýlů, a to 
Babočku bodlákovou.

V měsíci červnu jsme v naší mateřské 
škole také přivítali skupinu Emongo, kdy 
nás Paul, pocházející z Demokratické re-
publiky Kongo, provedl pásmem Africké 
kultury za pomoci hudby a tance. Pro děti 
to byl nezapomenutelný zážitek.

Zcela zásadní byla v měsíci červnu Za-
hradní slavnost konaná na školní zahradě, 
kde jsme slavnostně zakončili školní rok 
a rozloučili se s předškoláky. Děti nacvičily 
na téma „Čtvero ročních období“ písničky 
a básničky, které představily svým rodi-
čům. Dále jsme se pak jednotlivě rozloučili 
s předškoláky, kteří odcházejí do základní 
školy. V tomto školním roce odchází do zá-
kladní školy celkem 34 předškoláků. Tímto 
jim přejeme, aby jejich krok do základ-
ní školy byl velkou zábavnou hrou plnou 
úspěchů a nových radostných zážitků.

 V úterý 14. 6. se také konaly třídní 
schůzky pro rodiče nově přijatých dě-
tí. Rodiče byli seznámeni s organizací a 
provozem mateřské školy, úplatami, právy 
a povinnostmi rodičů a dětí, zájmových 
mimoškolních aktivitách a dalšími infor-
macemi. Na nově přijaté děti se budeme 
v září moc těšit. 

Přejeme všem krásné prázdniny, pří-
jemnou dovolenou, mnoho sluníčka a letní 
pohody. 
 Kolektiv Mateřské školy Kamenice
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Kros Štiřín se vrací do Kamenice
Již tradiční charitativní závod, se po 
dlouhých dvou letech vrátí zpět na 
zelené louky mezi Všedobrovicemi 
a Štiřínem. „Letos se v krásné krajině 
sejdeme 10. září 2022 a opět budeme 
běhat na podporu perinatologického 
centra v porodnici U Apolináře 
a pomůžeme tak zvyšovat komfort 
předčasně narozených miminek a jejich 
rodin,“ říká ředitel závodu prof. MUDr. 
Antonín Pařízek, CSc. 

Žhavou novinkou bude možnost pla-
cení startovného, která je přímou finanční 
podporou porodnice U Apolináře, prostřed-
nictvím QR kódů, a to ještě před zahájením 
samotného závodu.

„Své startovné uvidíte v rámci trans-
parentního konta Mother Care Centrum 
spol. s r.o. Celkový výtěžek bude posléze 
darován Nadačnímu fondu Vita et Futura. 
Po zaplacení bude pro každého závodníka 
připraveno startovní číslo včetně měřícího 
čipu při osobní registraci do závodu,” dodá-
vá technická ředitelka závodu Ing. Gabriela 
Čermáková.

MCC Kros Štiřín, závod o poháry nej-
lepších atletů světa T. Dvořáka, R. Šebrleho, 
J. Ptáčníkové, J. Kudličky, D. Helceletové, 
A. S. Helceleta a v neposlední řadě stříbrné-
ho olympijského medailisty z Tokia Jakuba 
Vadlejcha se koná pod záštitou Ing. Pavla 
Čermáka, starosty obce Kamenice, v jejímž 
katastru se štiřínské louky nacházejí.

Již 12 let se setkávají běžci všech věko-
vých kategorií, aby svým během podpořili 
sami sebe, ty nejmladší přilákali k pohy-
bu a zároveň přispěli miminkům do dlaně 
v prvních dnech jejich života. Poslední dva 
roky se kvůli pandemii COVID - 19 běhalo 
virtuálně a výtěžky z těchto závodů nebyly 
malé. „Při virtuálních bězích v roce 2020 
jste podpořili perinatologické centrum cel-
kovou výší 303 226 Kč a v roce 2021 to bylo 
385 486 Kč. Letos to bude LIVE a doufáme, 
že tyto částky hravě překonáme,” doplňuje 
hlavní organizátorka Petra Pařízková. 

Číslo transparentního účtu Mother Care 
Centrum spol. s r.o.: 292872627/0300

www.facebook.com/krosstirin

Několik otázek na profesora Antonína Pařízka
Kros Štiřín je už tradiční spor-
tovní akce na podporu předčas-
ně narozených dětí. Jak jste se 
minulé ročníky vyrovnali s covi-
dem? 

Poslední ročníky byly zcela specific-
ké. Kvůli pandemii COVID - 19 a s ní 
spojenými opatřeními jsme se nemohli 
potkávat na našich krásných loukách. Jak 
jsme ale psali ANI COVID nás nezastaví, 
tak nás opravdu nezastavil. Běhali jsme 
virtuálně a oba ročníky byly nakonec 
mimořádně úspěšné. Celkem jsme vybrali 
688 712 korun.

Veškeré peníze, které vyberete 
na startovném, jdou na podporu 
porodnice U Apolináře. Co jste 
za ně už pořídili?

V roce 2020 jsme vybrali 303 226 ko-
run a za tuto částku pořídili přístroj na 
vyšetření sluchu pro naše miminka. Je to 
přístroj, který odhaluje skryté poruchy 
sluchu u předčasně narozených miminek, 
ale i u miminek, která se narodila v termí-
nu porodu. Krátce po zakoupení tohoto 
přístroje a jeho prvních užitích se podařilo 

odhalit těžkou vadu sluchu u Nelinky 
Kozlové, které jsme ještě z vyběhaných 
peněz zakoupili její první a tolik potřeb-
ná sluchadla, která jsou pro další správný 
rozvoj jejího sluchu moc potřebná. V roce 
2021 jsme běhali pro šokový pasterizátor 
mateřského mléka. Celkem jsme vybě-
hali 385 486 korun. Částku jsme přidali 
k výtěžku charitativní aukce Be Charity 
Báry Nesvadbové a pasterizátor zakoupili 
a slavnostně předali. Tento přístroj jako 
jediný  svého druhu v Česku umí z ma-
teřského mléka dokonale odstranit nebez-
pečný cytomegalovirus (CMV) a zabrání 
tak jeho přenosu na předčasně narozené 
děti. Zhruba dvě třetiny žen v naší popu-
laci vylučují do mléka cytomegalovirus, 
který sice nezpůsobuje problémy donoše-
ným dětem, ale u předčasně narozených 
může způsobit fatální zdravotní kompli-
kace s celoživotními následky.

Sám jste bývalý závodní běžec. 
Budete se i Vy osobně účastnit 
Krosu?

Jsem organizátorem tohoto již tradiční-
ho závodu. Z mnoha dobrých důvodů 
organizátoři sportovních mítinků se sami 

akcí neúčastní. Bez nadsázky si myslím, 
že bych se probojoval na čelní umístění 
a těžko bych pak argumentoval a odvracel 
poznámky, že jsem podplatil rozhodčí 
anebo si zkrátil trať. (směje se)

Popište prosím trasu. Co na běž-
ce tento rok čeká?

Louky a pastviny mezi Všedobrovice-
mi a Štiřínem jsou naprosto dokonalé 
pro přespolní běh. Běhá se po měkkém 
podkladu, s přírodní překážkou, kterou 
představuje, doufejme, vyschlý potok s 
pozvolným, ale o to více zrádným stoupá-
ním směrem k Petříkovu. I přední závod-
níci, reprezentanti naší republiky, tento 
náš přírodní areál bezmezně obdivují.

Zůstává možnost z doby covi-
du „běhat on-line“? Pokud ano, 
kolik kilometrů by měl člověk 
zaběhnout, aby se cítil plnohod-
notným účastníkem?

Tento způsob sportovní aktivity máme 
právě kvůli COVID-19 již otestovaný 
a víme, že pro mnohé příznivce běžec-
kých aktivit, kteří se nemohou dostavit 
osobně, je online běh s následnou chari-
tativní podporou vítaný. Ponechali jsme 
proto tu šanci si zaběhat kdykoliv a kde-
koliv je to jen možné a přispět na dobrou 
věc „BĚH PRO ŽIVOT“. Své startovné 
pak stačí jen zaslat s poznámkou online. 
         Red
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Ragbistky STRONG GIRLS přivezly  
z Olympiády mládeže v rakouském 
Klagenfurtu zlaté medaile!
Z důvodu „covidové pauzy“ se až po 
třech letech vrátily ragbistky STRONG 
GIRLS na bojiště UNITED WORLD 
GAMES (Světová olympiáda mládeže) 
do rakouského Klagenfurtu. V roce 2019 
při svém prvním vystoupení získaly 
v kategorii U15 (do 15 ti let) bronzové 
medaile. Letošní rok se vrátily na hřiště 
o mnoho silnější a z této velkolepé 
světové akce si odvážejí kov nejcen-
nější, když ve finále porazily další český 
klub RA OLYMP PRAHA 26:10.

„Holky si to za celoroční dřinu strašně 
moc zasloužily a já jsem na ně moc pyšný. 
Měla by být i celá Kamenice, vždyť hol-
ky na svých nových dresech prezentovaly 
i naši obec. Jako vždy v tom vidím i mnoho 
dalších pozitiv. Stejně jako před třemi lety 
jsme na olympiádu odjeli se dvěma týmy 
U15, tentokrát jsme však navíc vezli ještě 
kategorii holčiček U10 (do 10 ti let), které 

musely hrát proti klukům z Německa, Ra-
kouska nebo Itálie, jelikož v této kategorii 
na olympiádě dívčí soupeři nejsou. I když 
vše prohrály, staly se ihned miláčky orga-
nizátorů celé olympiády a od Italů dostaly 
pozvání na turnaj do jejich města Legna-
no v blízkosti Milána. Budeme pokračovat 

Děkujeme 
partnerům

v každodenní mravenčí práci a příští rok už 
bychom chtěli se STRONG GIRLS obsadit 
olympiádu ve všech ragbyových věkových 
kategoriích U10 kluci, U12 kluci, U15 hol-
ky a U18 holky,“ zhodnotil olympiádu Josef 
Bláha, prezident klubu.

SG Kamenice

GO v Kamenici je už desítky let oddíl závodní
S dětmi se několikrát ročně účastníme 
teamgymových závodů a vždy na jaře 
se koná oddílový přebor jednotlivců. 
Těsně před jarním přeborem 2020 nás 
zastavila první proticovidová opatření, 
která uzavřela přístup do tělocvičen.

Situace se, bohužel, opakovala i v ná-
sledujícím roce, a tak jsme letos zvažovali, 
zda přebor vůbec pořádat. Děti jsou se cvi-
čením samozřejmě „pozadu“, naše hlavní 
náplň je teamgym, obětujeme tedy jaro 
jednotlivcům? Nakonec jsme vše vyřešili ša-
lamounsky: menší děti budou závodit v kla-
sickém čtyřboji - tedy dívky na akrobacii, 
přeskoku z můstku, hrazdě a lavičce. Malí 
kluci zápolí v tomtéž, jen místo lavičky mají 
mužné kruhy. Starším dětem jsme pravidla 
upravili - místo přeskoku z můstku skákaly 
z trampolíny!

Nejstarší pak závodily v teamgymových 
řadách na akrobacii, v prvcích do podiové 
skladby a chlapci také na kruzích. Trené-
ři, rozhodčí, skoro osmdesát dětí a jejich 
rodičů zaplnilo v sobotu 4. 6. tělocvičnu 
v kamenické škole a od půl deváté ráno do 
půl sedmé večer rozhodovali, cvičili, fandili.

Medaile rozdány, děkujeme! 

Děkujeme všem rozhodčím, trenérům, 
rodičům i bojujícím dětem. Všem rodičům, 
kteří nás podpořili a přinesli pro děti krásné 
ceny.

Velký dík patří i Strojmetalu Kamenice, 
od kterého jsme dostali sponzorský dar ve 
výši 15 000 Kč. Tak zase za rok!

Trenéři GO Kamenice
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Klub seniorů při KC Kamenice

Ohlédnutí za posledními akcemi očima seniorů:

Dne 25. 5. Senklubáci z Kamenice pořádali zájezd do praž-
ské ZOO v Troji. Zoologická zahrada je překrásně udržo-
vaná. Vzrostlé stromy poskytující stín, udržované trávníky, 
originální chodníčky a všude čisto. Je zde spousta nových 
pavilonů a výběhů pro zvířata. Prohlídku jsme započali 
u lachtanů, a jen těžko říct, co se nám líbilo více, zda opi-
ce, šelmy, sloni, žirafy nebo koně. Když se rozpršelo vždy 
bylo možné se schovat do krytých pavilonů, například třeba 
s hady, želvami a prehistorickými ještěry. Koupající se hroši 
a lední medvědi budili hrůzu i úctu. A když opět vysvitlo slu-
níčko z mraků, zaujali nás ve voliérách papoušci, orli či supi, 
u jezírek vodní ptáci, jako třeba plameňáci, které jsme dlouze 
obdivovali pro jejich krásu. Některá zvířata jsme ani neznali. 
Zážitků bylo opravdu hodně, nejvtipnější však byli lachtani, 
tučňáci, vydry či surikaty. Překvapením pro mě byly všude 
velmi čisté toalety. Doporučil bych všem, kteří ještě v ZOO 
nebyli, určitě ji navštivte. Pro děti je to učiněný ráj. Jsem rád 
a pyšný na to, že máme tak krásnou zoologickou zahradu. 
Přeji všem, co sem přijedou, ať si to užijí stejně jako my. Dě-
kuji těm, co nám zájezd zařídili.               Sepsal Láďa Jizba

Léto budiž pochváleno. V sadech a v alejích dozrávají třešně. 
Někteří z nás si ještě troufnou vylézt na strom a natrhat 
si jich pár do pusy, do kapes nebo pár třešní poslat dolů 
ostatním pro osvěžení či dámám jako dekoraci za ouško. 
Pojďme i v létě putovat krajinou, neposečenými i posečenými 
loukami a kochat se přírodou. Zastavíme se ve stínu stromů, 
popovídáme si o zázracích přírody a života. Někteří plánujete 
dovolenou do dalekých krajů, jiní s dětmi a vnoučaty, někteří 
si budete užívat svých zahrad, chat či zahrádek. Ti, kteří jste 
sami, vyhledejte parťáka do nepohody. Kdykoli pocítíte chuť 
pobýt s ostatními, zajít na pivko, petank, výlet, zazpívat si, 
sledujte naši nástěnku i web. Pokusíme se včas umístit vaše 
či naše nápady na setkávání o prázdninách. Vaše inspirace 
vítáme. Milí Senklubáci, užijte si krásné léto, načerpejte sil 
a sluníčka – to vám přejí Marie a Marie.

Přišla středa 8. června a před námi seniorský výlet do his-
torického města Tábor. Všichni natěšení senioři přišli včas 
a autobus tak dle plánu v 8 hod. vyrazil. První zastavení se 
uskutečnilo v Klokotech, kde se nachází historicky význam-
ný poutní areál s chrámem, jenž byl v r. 2018 zařazen do 
seznamu národních kulturních památek.  Odtud se někteří 
z nás, na doporučení znalců místního kraje, manželů Vin-
klerových, vydali pěšky starou křížovou cestou k historické, 
první kamenné bráně města, odkud jsme pak prošli starými 
městskými uličkami, které by se jistě podělily ve vyprávění 
o historii. O tuto roli se postaral náš průvodce, který nás 
provedl svým osobitým a poutavým výkladem barvitou historií 
tohoto krásného města a kraje. Bylo vskutku co obdivovat, 
ať to byla historická architektura domů na náměstí, kostel, 
socha Jana Žižky, přilehlé uličky i malebný pohled na rybník 
Jordán. Následoval zarezervovaný oběd v příjemné restau-
raci, odkud pak byl už jenom „skok“ do věhlasného Muzea 
čokolády a marcipánu s atraktivními čokoládovými exponáty, 
kde se krom zajímavých poznatků o výrobě čokolády a mar-
cipánu mohl každý přesvědčit na místě o jejich pravé chuti.  
Ve zbývajícím volném programu každý relaxoval po svém, ať 
návštěvou rozmanitých obchůdků, „osvěžoven“ při kávičce 
a zákusku, či na výstavě fotografií města Tábora.  
K odjezdu autobusu na 16 hod. se dostavili všichni včas 
a v pořádku a pak nás, za spokojeného štěbetání a sdílení 
dojmů ze vskutku vydařeného výletu, spolehlivě dopravil zpět 
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domů pan Kupr j.r. ze stejnojmenné dopravní firmy. Zvláštní 
dík, věříme jménem všech zúčastněných, patří našim skvě-
lým protagonistkám Klubu seniorů 55+ aktivní Majce Hajduš-
kové a Marušce Grafnetter za pečlivou práci na přípravě 
a zorganizování tohoto výletu.   

Jana a Jirka Krechlerovi, Horní Jirčany

V Šáreckém údolí jsem byla poprvé a jsem ráda, že jsem jej 
poznala, v rámci výletu se seniory dne 15. 6. První zastávka 
byla u zámečku Jenerálka, který jsme obhlídli pouze zven-
čí. Co mě zaujalo, byly už krásně rozkvetlé a voňavé lípy. 
Pokračovali jsme nivou po dřevěné lávce, kde v mokřadech 
kvákaly žáby a příjemná byla chůze stezkou ve stínu stromů, 
kolem potoka a skal. Došli jsme ke krásnému koupališti, kte-
ré vypadalo dobře udržované a takové by se mi líbilo i u nás 
v Kamenici. Někteří odvážlivci se i v té chladné vodě vykou-
pali, jiní se vydali na blízké vyhlídky. Bohužel se nám poprvé 
za téměř sedm let našich výletů pokazil autobus, museli jsme 
se zpět domů vypravit po vlastní ose. Byl to pěkný slunečný 
den v dobré partě.         Sepsala Eva Jelínková

Dne 15. června jsem se zúčastnil výletu do Divoké Šárky, 
který byl zakončen „bonbonkem“. Návštěvou místního vě-
hlasného přírodního koupaliště, kvůli kterému tam mnozí 
z nás hlavně jeli. Nakonec nás bylo jenom 6, ano šest, kteří 
jsme strávili hodinu ve velmi příjemném prostředí. Napros-
to čistá voda, vůbec ne ta proklamovaná studená. Krásná 
a udržovaná příroda vůkol a k tomu azurová obloha nad 
hlavou. Myslím si, že ti, kteří tuto nabízenou příležitost nevyu-
žili, mohou jenom litovat. Osvěžující zážitek z koupaliště jsme 
umocnili výstupem na vyhlídku. Odtud bylo vidět nejen dolů 
na koupaliště mezi skalami, ale na část Prahy a na vzlétají-
cí letadla z letiště v Ruzyni. Prostě krásný zážitek, za který 
děkuji.             Zdraví Petr Roubíček

V lednu 2022 k jižnímu pólu 
Vydejte se s námi k ledovcům a za tučňáky  

s prof. RNDr. Miroslavem Vosátkou, CSc. 
 

Přednáška s promítáním se koná  
ve středu 3. srpna 2022 od 18:00  

v prostorách restaurace Valnovka.  

Srdečně zve  
 

Klub seniorů Kamenice 55+ 
  

Více fotografií z našich výletů si můžete prohlédnout na 
vývěsce u KC a na webu kckamenice.cz – Klub seniorů 
– Historie a ohlasy – 2022. Na tomto webu najdete také 
všechny pozvánky, aktuální informace k Pravidelným 
aktivitám a další rubriky.

Přinášíme letní pozvánku nejen pro seniory:

3. 8. Beseda s prof. RNDr. Miroslavem Vosátkou, CSc. 
o Antarktidě.
V letním čase nás čeká osvěžující povídání o krajinách 
věčného ledu, tučňácích a vědeckých objevech se spoustou 
fotografického materiálu v sále hotelu Valnovka. Vítáni jsou 
úplně všichni, kdo mají rádi cestování. Antarktida je místo, 
kam se hned tak každý nepodívá. Přijďte besedovat a dozvě-
dět se spoustu zajímavých informací.
Kde: hotel Valnovka
Začátek: v 18.00 hodin
Vstupné: 50,-Kč/os.

Kontakty na organizátorky klubu:
Marie Hajdušková, tel. 773 222 369
mail: hajduskovam@seznam.cz
Marie Grafnetter, tel. 721 865 938
mail: marie.grafnetter@seznam.cz
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Michaela
Stará

Nehty Mirella

kosmetika: 725 975 561
Ringhofferovo nám. 550

Kamenice

modelace - gelové nehty
776 660 666

Kamenice

dámské a pánské ošetření 
přírodní českou kosmetikou 
NOBILIS TILIA
aromaterapeutická relaxační 
masáž celého těla
dárkové poukazy, access bars
lash lifting, depilace, prodej kosmetiky
společenské líčení, make-up poradenství

modelace - gelové nehty
prodloužení nebo jen zpevnění 
vlastních nehtů

CHS z Kamenické obory nabízí štěňátka Rhodéského 
ridgebacka s průkazem původu. Tel: 602 448 228 
www.zkamenickeobory.iplace.cz, zkamenickeobory@email.cz.

Koupím na ježdění nebo opravu jakoukoliv Jawa, MZ, ČZ, 
Simson, PÁVek, Pionýr, 550, 555, 125, 175, 250, 350, Pérák, 500 
OHC, Simson, díly /motor/. Stav nerozhoduje. Děkuji za nabídku. 
Tel: 723 971 027.

Hledám babičku na hlídání 1r holčičky na 3h týdně. Kamenice, 
Nová Hospoda, více info na tel: 721 057 287.

Inzerce

Docházka ke koním
Pro 2 dospělé osoby nabízím docházky ke koních v obci 
u Velkých Popovic.

Něco o nás: Jsme parta hobby jezdců, kteří se starají o 5 koní 
ustájených v režimu 24/7 s využitím pouze k rekreačnímu 
ježdění.

Požadují: Příspěvek 1000kc měsíčně. Pomoc s chodem 
provozu.

Nabízím: Ježdění na koni, využívání našeho skromného zázemí, 
malý dětský koutek.

Ideální příležitost i pro nějakou maminku s dítkem, která si pod 
vlastním dohledem sama bude vozit dítě na koni.
Upřednostňujeme zájemce ve věkové kategorii 30+
Prosím aby zájemci psali na e-mail: yvi3@seznam.cz.

Přišlo do redakce
Struhařovská kaplička
Zajímavá památka ve Stříbrné ulici, o které se možná ani moc 

neví. Více jak tři desetiletí neudržovaná, zarostlá divokými keři 
a dřevinami, pod záplavou starého listí, se dočkala obnovy. Při 
úklidu Struhařova v sobotu 30. 4. se do práce na obnově kapličky 
pustila jedna ze struhařovských žen a z větší části sama a pak s dce-
rou a bratrem naplnili 4 pytle vystříhaných větví a listí.  Nestačili 
na všechno. Následoval pak požadavek osadního výboru na správu 
majetku OÚ o  pomoc Technických služeb a počátkem června 
byl s jejich ochotnou spoluprací  dokončen základní úklid. K úpl-
nému vyčištění okolí kapličky chybí odstranění spleti pnoucích 
keřů a nepořádku na sousedním soukromém pozemku. Po nákupu 
truhlíků, zeminy a osázením letničkami se kaplička ve Struhařově 
stala po dlouhé době opět zajímavým místem, u kterého stojí za to 
se zastavit. Přijďte se podívat nebo i zapálit svíčku.

OV Struhařov
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Za Tvojí práci na oplátku nabízíme:  
•   Smlouvu na dobu neurčitou   
•   Náborový příspěvek 35 000 Kč
•   Základní mzdu  29 000 Kč 
     + příplatky za směny  
     + čtvrtletní bonusy 10% 
•   Příplatky za oprávnění až 3 000 Kč  
     (W2 - 1 500 Kč, ŘP C/T - 1 500 Kč)

•   5 týdnů dovolené a volné víkendy

•   Bonusové pivo, pivo na dovolenou  
     a poukázky na nákup piva 
•   Zaměstnaneckou kantýnu, MultiSport    
     kartu a spoustu dalších benefitů

Pokud nemáš platný řidičák na VZV  
– nevadí! Stačí pokud máš ŘP. sk. B,  
zbytek zařídíme na naše náklady. 

Neváhej a ozvi se nám: 
www. prazdroj.cz/kariera   
tel: 724 617 352

Kozel Olda  
hledá řidiče  
a řidičky VZV!                     
Umíš jezdit na VZV? Chceš být 
součástí skvělého kolektivu?  
Tak hledáme právě Tebe!
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Česko jako země průmyslová. Že označení stále platí 
potvrzují tuzemské výrobní podniky, které v mnoha 
oborech patří mezi světovou špičku. Výjimkou není ani 
kamenický Strojmetal, který se dlouhodobě řadí mezi 
nejmodernější výrobní provozy u nás a jeho zákazníky 
jsou například značky Daimler, BMW, Jeep, Porsche, 
Ferrari nebo Maserati.  

Stejně jako řada jiných firem také Strojmetal musí 
řešit nedostatek mladších pracovníků, kterým by 
zkušení mistři mohli předat své unikátní know-how. 
Generační obměna spojená s dalším růstem firmy se 
stala důvodem i pro to, aby společnost šla mladým 
naproti. Oslovit a získat chce všechny mladé nadšence 
do techniky, robotiky, programování a jiných technických 
oborů včetně vývoje a konstrukce. Právě na budoucích 

technicích bude stát rozvoj průmyslu 21. století 
v Kamenici – obci, kde podnik funguje téměř 200 let 
a kde firma zpracovává produkty na bázi stále více 
poptávaných hliníkových slitin. Získat je a motivovat pro 
práci v technických oborech chce skrze užší spolupráci 
se školami. 

Když první krok udělá firma
„Jsme moderní firma na světové úrovni s unikátní 
výrobou, a proto chceme být blíže mladé generaci. 
Rozhodli jsme se pro aktivní oslovení několika škol 
v našem okolí a nastavení dlouhodobé spolupráce, 
která studentům přinese jak kvalitní vzdělání, tak 
možnost budoucího uplatnění. A to nelze jinak než 
úzkou spoluprací kvalitních firem s jasným výrobním 
programem a vizí a konkrétními studenty,“ komentuje 

Strojmetal Aluminium Forging v sobě snoubí ryze české 
know-how a naprosto unikátní výzkum a vývoj. Naše 
výrobky patří k těm nejlepším v oboru a díky našim 
zaměstnancům jsme schopni držet krok s absolutní 
světovou špičkou producentů hliníkových dílů. Vytváříme  
co nejlepší pracovní podmínky, oceňujeme pracovní 
výsledky a zároveň poskytujeme motivující ohodnocení.  
Staň se jedním z nás.

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ 
BUDOUCNOSTI  
ČESKÉHO PRŮMYSLU

CHCEŠ DO TOHO JÍT S NÁMI?  
NAPIŠ NEBO ZAVOLEJ!

závod Kamenice 
personalni@strojmetal.cz 
+420 702 178 567strojmetal.cz

Strojmetal  
jde cestou užší spolupráce se školami

Kde hledat novou generaci 
českého průmyslu? 

Praxe při studiu, nejen letní brigády, exkurze i možnost dlouhodobé spolupráce pro 
absolventy. Seznámení mladých lidí s průmyslem může mít řadu podob a firma věří, 
že si cestu k průmyslové tradici, kvalitnímu vzdělávání v oboru a dobře placené práci 
mohou najít. Kamenický Strojmetal proto začal spolupracovat hned se třemi středními 
školami v okolí. Jsou jimi SPŠ Vlašim, SPŠS Betlémská a Integrovaná škola Benešov.
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dlouhodobý plán Miroslav Záhorec, předseda 
představenstva společnosti Strojmetal a současně 
místopředseda představenstva skupiny MTX Group, do 
které také Strojmetal patří.

Strojmetal si od spolupráce se školami slibuje možnost 
najít nové pracovní kolegy přímo v regionu, kde působí, 
a proto oslovil i vedení kraje. Také pro středočeskou 
hejtmanku Petru Peckovou je totiž strategická spolupráce 
škol a firem jednou z priorit.

Zaměstnanci Strojmetalu studentům o moderní 
výrobě přednáší na vlastní půdě i přímo ve školách.

Zdroj: Strojmetal

Spolupráce muže probíhat po celou dobu 
studia
Nejčastěji se s výrobou v Kamenici setkávají studenti 
středních odborných škol. První letošní praxi ve firmě 
má za sebou zatím sedm studentů. Více než dvě desítky 
mladých pak nastoupí v létě na brigádu. Zvláště o letní 
přivýdělek je totiž mezi studenty velký zájem. Na exkurzích 
ale firma vítá i žáky posledních ročníků základních škol, 
kteří se o směru své budoucí kariéry teprve rozhodují. 
Atmosféru velké moderní výroby, na které Strojmetal staví, 
je totiž podle vedení firmy nutné zažít. 

„Studenti bývají vždy příjemně překvapeni a na možnost 
brigády nebo praxe se sami ptají. Zájem tu tedy určitě 
je, a právě z něj vznikla i užší spolupráce, která nám 
umožnuje žáky škol brát na jejich povinné praxe v průběhu 
školního roku,“ říká Jiří Žáček, HR ředitel Strojmetalu. 

Sami studenti si zatím jejich první pracovní zkušenosti 
chválí. „Nejzajímavější pro mě byla práce na obrobně 
a konstruování. Pracovali jsme v kovárně, obrobně a na 
konstrukci jsme dokonce sami kreslili modely. Bylo 
zajímavé vidět, do jaké míry je výroba automatizovaná 
a moderní,“ dodává k zážitkům z dvoutýdenní praxe 
Jakub Bambas ze Střední průmyslové školy ve Vlašimi.

Firma se ve spolupráci se studenty ale nesoustředí jen 
na středoškoláky. Nově navázané partnerství s Ústavem 
materiálového inženýrství Fakulty strojní ČVUT firmu 
přiblíží i vysokoškolákům. Ti by totiž brzy měli tvořit 
čtvrtinu zaměstnanců tradičně výrobního podniku.
Strojmetal počítá s tím, že s budoucí generaci průmyslu 
může spolupracovat po celou dobu studia, a to i díky 
nabídce vedení závěrečných a ročníkových prací nebo 
složení odborné závěrečné zkoušky přímo v podniku. 

Strojmetal Aluminium Forging v sobě snoubí ryze české 
know-how a naprosto unikátní výzkum a vývoj. Naše 
výrobky patří k těm nejlepším v oboru a díky našim 
zaměstnancům jsme schopni držet krok s absolutní 
světovou špičkou producentů hliníkových dílů. Vytváříme  
co nejlepší pracovní podmínky, oceňujeme pracovní 
výsledky a zároveň poskytujeme motivující ohodnocení.  
Staň se jedním z nás.

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ 
BUDOUCNOSTI  
ČESKÉHO PRŮMYSLU

CHCEŠ DO TOHO JÍT S NÁMI?  
NAPIŠ NEBO ZAVOLEJ!

závod Kamenice 
personalni@strojmetal.cz 
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