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Fotka měsíce 
10. září se běžel tradiční závod Kros Štiřín. Kompletní výtěžek ze startovného 
107100 korun putoval jako vždy na podporu nedonošených miminek v pražské 
porodnici U Apolináře.
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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.

Titulní fotka 
Natálie Mlejnková z Kamenice se svou border kolií Fanny se v pouhých 14 letech 
stala vicemistryní světa v agility.
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Slovo 
starosty

Vážení sousedé,
děkuji Vám všem, kdo jste obětovali 

chvilku času a přišli k volbám bez ohledu 
na to, pro který subjekt jste hlasovali. Sa-
mozřejmě děkuji za sebe a své kolegy těm 
z Vás, kdo jste vložili důvěru do našeho 
uskupení a dovolili nám tak pokračovat další 
4 roky v práci pro Kamenici. Mám z to-
ho nesmírnou radost, protože vedle staveb 
a oprav, které probíhají průběžně, dozrála 
doba pro opravdu zajímavé a unikátní vě-
ci. Ringhofferova hrobka, Ringhofferovo 
náměstí, to jsou projekty, na které se velice 
těším.

S přesnými výsledky voleb a jmény 
úspěšných kandidátů se můžete seznámit 
na straně 4. V době psaní tohoto úvodníku 
už probíhala jednání s novými členy za-
stupitelstva tak, abychom mohli okamžitě 
pokračovat v naší práci.

Na přední i zadní obálce našeho zpravo-
daje si můžete všimnout upoutávek na dvě 
zajímavá témata. Začal bych odzadu, a to 
Dnem sociálních služeb, který se bude ko-
nat 1. listopadu v kulturním centru. Každý, 
kdo potřebuje pro sebe nebo své blízké asis-
tenci, zde nalezne rady a nabídku služeb od 
různých poskytovatelů. Podrobnosti jsme 
přinesli už v zářijovém čísle na straně 15.

Druhé téma je oddychovější. Rozhovor 
s naší vicemistryní světa v agility přináší 
vhledy do úžasného vztahu mezi člověkem 
a psem. Také je krásnou ilustrací toho, že 
když se mladý člověk pro něco rozhodne 
a má podporu okolí, může dosáhnout met 
nejvyšších. Třeba jako Natálie Mlejnková, 
která se na stranách 10 a 11 rozhovořila 
o svém osudovém pejskovi Fanny.

Přeji Vám příjemné čtení.

Pavel Čermák
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Výsledky komunálních voleb 2022

Zvolení zastupitelé

4

Kandidující strany:

Strana:
PRO KAMENICI
Kandidátů: 15/15 • Věk: 52,7 • Žen: 20% • VŠ: 67% 

„KAM21“
Kandidátů: 15/15 • Věk: 45,8 • Žen: 27% • VŠ: 47%

Výsledky voleb:

Strana:
„KAM21“

PRO KAMENICI

57,94%

42,06%
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31. 8. 2022

ZOK vzalo na vědomí:
° aktualizaci analytických podkladů Stra-

tegického programového dokumentu k 11/2021;
° rozpočtové opatření č. 6 schválené 

ROK dne 18. 7. 2022;
° rozpočtové opatření č. 7 schválené 

ROK dne 10. 8. 2022.

ZOK schválilo:
° rozpočtové opatření č. 8/2022 v před-

loženém znění;
° uzavření Směnné smlouvy mezi obcí 

Kamenice a směňujícími, kde předmětem směny 
je část pozemku parc. č. 75/1 „díl d“ o výměře 
261 m2 oddělený od pozemku 75/1 a část po-
zemku parc. č. 68/1 „díl c“ o výměře 81 m2 
oddělený od pozemku parc. č. 68/1, vše v k. ú. 
Ládví, ve vlastnictví obce Kamenice, za část po-
zemku parc. č. 68/2 „díl b“ o celkové výměře 
341 m2 oddělený od pozemku parc. č. 68/2 – 
zahrada o výměře 1 806 m2, v k. ú. Ládví, pro 
obec Kamenice;

° uzavření Smlouvy o bezúplatném pře-
vodu vlastnického práva k nemovité věci a o zří-
zení věcného práva. Převod se týká pozemku 
p. č. 401/12 – ostatní plocha, ostatní komunika-
ce, o výměře 1165 m2, k. ú. Štiřín z vlastnictví 
České republiky – Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, do vlastnictví obce Ka-
menice;

° uzavření darovací smlouvy mezi dárci 
a obcí Kamenice na bezúplatný převod řadu 
splaškové kanalizace v pozemcích parc. č. 364/7, 
364/43, 369/24 a 376/16 v k. ú. Ládví, do majet-
ku obce;

° uzavření Smlouvy o bezúplatném pře-
vodu pozemku parc. č. 638/2 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře pozemku 127 m2, 
pro katastrální území Štiřín, z vlastnictví České 
republiky – Úřadu pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových, do vlastnictví obce Kameni-
ce;

° vzdání se práva na vymáhání pohledáv-
ky spočívající v úhradě příspěvku na kanalizaci 
ve výši 50 000 Kč, vyplývající z dohody o po-
skytnutí příspěvku na kanalizaci ze dne 26. 8. 
2019. Z důvodu nerealizace ani kanalizační sto-
ky, ani následné přípojky žadatelkou.

ZOK vzalo na vědomí a schválilo:
° obsah změny č. 14 ÚPO Kamenice 

a pořízení této změny zkráceným postupem. 
Tato změna se týká vymezení dopravních ploch 
v lokalitě T4 a T5.

ZOK vydalo:
° změnu č. 10 územního plánu obce Ka-

menice, která se týká pouze pozemku p. p. č. 452 
v k. ú. Štiřín.

 
KRÁTCE Z RAD OBCE KAMENICE

1. 9. 2022

ROK schválila:
° uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dí-

lo č. 0100/2022, uzavřené se společností Mraku-
lastav s.r.o., Třešňová 864, Kamenice, 25168, 
kterým se mění cena díla a doba plnění.

7. 9. 2022

ROK schválila:
° uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene a dohodu o umístě-
ní stavby č. IV-12-6019804/VB/003 – Těptín, 
Týnská – kNN – parc. č. 493/39 mezi obcí Ka-
menice a ČEZ Distribuce. Věcné břemeno se 
zřizuje k pozemku parc. č. 493/9, kat. území 
Těptín, ve vlastnictví obce Kamenice;

° uzavření Smlouvy o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby mezi obcí 
Kamenice a ČEZ Distribuce, a.s. Věcné břemeno 
se zřizuje k pozemkům parc. č. 216/36, 216/32, 
844/4, kat. území Těptín, ve vlastnictví obce 
Kamenice;

° uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě – umístění a provozování veřej-
ného osvětlení mezi obcí Kamenice a Středo-
českým krajem. Věcné břemeno se zřizuje k po-
zemkům parc. č. 387/3, 748/9, 748/12, 748/17, 
748/30, 748/40 a 748/44, kat. území Ládví, ve 
vlastnictví Středočeského kraje;

° uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti 
stezky a cesty mezi obcí Kamenice a oprávněný-
mi. Služebnost stezky a cesty se zřizuje bezúplat-
ně k pozemku parc. č. 611/3 a 613/1 v kat. území 
Těptín, ve vlastnictví obce Kamenice;

° uzavření Smlouvy o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-
6031040/VB/2 – Všedobrovice, Vnitřní – kNN 
– parc. č. 452 mezi obcí Kamenice a ČEZ Distri-
buce, a. s.Věcné břemeno se zřizuje k pozemku 
parc. č. 453/2, kat. území Štiřín, ve vlastnictví 
obce Kamenice;

° uzavření Smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti, mezi obcí Kamenice 
a ČEZ Distribuce, a. s. Věcné břemeno se zřizuje 
k pozemku parc. č. 724/1 v kat. území Ládví, ve 
vlastnictví obce Kamenice;

° uzavření Smlouvy o zřízení věcného 

břemene – STL plynovodní přípojky, mezi obcí 
Kamenice a GasNet, s.r.o. Věcné břemeno se 
zřizuje k pozemku parc. č. 642/22 v kat. území 
Těptín, ve vlastnictví obce Kamenice;

° žádost Mateřské školy Kamenice 
o schválení výjimky v počtu dětí pro školní 
rok 2022/2023 takto: poskytovat činnost školy 
a školského zařízení pro 97 žáků.

ROK doporučila:
° zastupitelstvu obce Kame-

nice doplnit strategický plán v so-
ciální oblasti o cíl vytvořit v Kamenici:  
a) dům s pečovatelskou službou;

b) lékařský dům/poliklinika.
ROK vzala na vědomí:
° informaci starosty o projektu lokální 

hromadné dopravy pro Kamenici mikrobusy 
CITYS.

ROK neschválila:
° uzavření Nájemní smlouvy na byt č. 3 

o velikosti 31,30 m2 v bytovém domě v Těptíně, 
v ul. Truhlářská č.p. 855, mezi obcí Kamenice 
jako pronajímatelem a nájemcem.

15. 9. 2022

ROK schválila:
° zařazení projektu „Pomník a Hrobka 

Ringhofferů“ do Programu záchrany architek-
tonického dědictví na rok 2023.

21. 9. 2022

ROK neschválila:
° uzavření Nájemních smluv na byt 

č. 4 o velikosti 31,10 m2 a byt č. 11 o velikos-
ti 32,10 m2 v bytovém domě v Těptíně, v ul. 
Truhlářská č.p. 855, mezi obcí Kamenice jako 
pronajímatelem a nájemci.

ROK vzala na vědomí a schválila:
° výběr dodavatele na akci „Komuni-

kace Topasová“. Mrakulastav s.r.o., který podal 
ekonomicky nejvýhodnější nabídku s nabíd-
kovou cenou 4 750 180,34 Kč bez DPH (druhá 
v pořadí firma HES stavební, s.r.o., nabídla cenu 
5 977 938,55 Kč bez DPH).

ROK schválila:
° uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene a dohodu o umís-
tění stavby č. IV-12-6031128/PY – Kamenice 
– Kaštanová – kNN – parc. č. 462/5 mezi obcí 
Kamenice a ČEZ Distribuce, a.s. Věcné břemeno 

Krátce ze zastupitelstva obce Kamenice
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se zřizuje k pozemku parc. č. 676/1, kat. území 
Těptín;

° uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby č. IV-12-6031138/VB/1 PY – Ládví – 
Letohradská – kNN – parc. č. 392, 413/4 mezi 
obcí Kamenice a ČEZ Distribuce, a.s. Věcné 
břemeno se zřizuje k pozemkům parc. č. 391/1 
a 747, vše v kat. území Ládví;

° uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě – umístění a provozování vodo-
vodního řadu, výtlačného řadu a vodoměrné 
šachty mezi obcí Kamenice a povinným. Věcné 
břemeno se zřizuje k pozemku parc. č. 774/9, 
kat. území Těptín, ve vlastnictví povinného;

° uzavření Smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene – služebnosti mezi obcí Kamenice 
a ČEZ Distribuce, a.s. Věcné břemeno se zřizuje 
k pozemku parc. č. 657/2 v kat. území Ládví.

ROK revokovala:
° usnesení č. 10/142/ROK/2022/Veřejný 

tak, že původní usnesení ruší a nahrazuje usne-
sením o následném znění.

ROK schválila:
° záměr ČEZ distribuce napojit na elek-

trickou energii kabelovým vedením pozemky 
613/16 a 613/17, k. ú. Těptín, do trafostani-
ce PY5072. A to za následujících podmínek: 
povinnost žadatele obnovit (přeložit) povrch 
chodníku v ulici Ringhofferova celé šíři, kromě 
původních konstrukčních vrstev nad výkopem, 
recyklací za studena, obnovit obrusnou vrstvu 
(homogenizace) v ulici K Čističce v celé šíři dle 
použité technologie na obrusnou vrstvu (větší 
část zástřik asfaltovou emulzí, menší část před 
ČOV asfaltový beton tl. 6 cm). V ulici Krát-
ká bude oprava asfaltovým betonem tl. 6 cm 
jen nad překopem v šíři 1 m. Napojení v ulici 
Ringhofferova do stávajícího rozvaděče povede 
zeleným pásem, kde hloubka uložení v zeleném 
pásu bude respektovat normu pro uložení pod 
projektovaným chodníkem, jehož niveleta je 
shodná s niveletou stávající silnice II/107. V pří-
padě výkopových prací v blízkosti kořenového 
systému přilehlých stromů požadujeme ruční 
výkop a uložení ochranné folie.

Mobilní svoz nebezpečného 
odpadu v sobotu 8. října 2022

Velkoobjemový odpad v neděli 
9. října 2022 od 8.00–12.00

Všedobrovice 

Štiřín

Struhařov

Olešovice

Nová Hospoda  

Kamenice

Skuheř

Těptín

Ládví

Ládeves

VRBOVÁ, u separačního hnízda

ŠÍPKOVÁ, u separačního hnízda

SAFÍROVÁ, u dětského hřiště

OKRUŽNÍ, u rybníčka

NA VYHLÍDCE, u dětského hřiště 

parkoviště ZA OÚ 

HLUBOKÁ, u rybníka

TÁHLÁ, u zvoničky

LOVECKÁ, u bývalé prodejny

u Vejmelků č. p. 251

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

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

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

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

Odbor správy majetku

Pozor: nejsou odebírány televizory, lednice, vysavače, monitory, drobné 
elektrospotřebiče – tyto je možné celoročně zdarma odevzdat ve sběrném dvoře

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

8.00–8.20 h 

8.25–8.45 h 

8.50–9.10 h 

9.15–9.35 h 

9.40–10.00 h 

10.05–10.25 h 

10.35–10.55 h 

11.00–11.20 h 

11.30–11.50 h 

11.30–11.50 h
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Hotové a probíhající práce v naší obci

Zhotovitel stavby během kopání strouhy pro 
kanalizaci narazil na skálu v hloubce přes čtyři 
metry, a tak se dokončení tohoto projektu o něco 
zpozdilo. Teď už je ale hotovo, ulice Okružní má 
kanalizaci, dokončují se přípojky, v projektové 
přípravě je nová silnice s veřejným osvětlením.

Ve Dvorské nivě nechala radnice upravit plácek 
pod kopcem nedaleko lávky přes potok a umístila 
tu gril s náčiním k volnému využití veřejností. 
Stačí si tedy jen přinést vlastní potraviny a palivo. 

Kanalizace v Okružní 

Grilování a sportování v nivě

Stavba víceúčelové sportovní plochy ve Struhařo-
vě, která bude navazovat na dětské hřiště s klu-
bovnou, výrazně pokročila. Po prosekání vegetace 
a terénních úpravách přišlo na řadu zdění. Hotovo 
by mělo být tento měsíc. 

Radnice vysoutěžila dodavatele stavby v těptínské 
ulici Topasová. Komunikace dostane nový povrch 
a osvětlení. Projekt je poměrně náročný, protože 
se jedná o úzkou ulici, v níž je třeba vyřešit dešťo-
vou vodu velkými vsakovací objekty. 

Kurt za Billou dostal zánovní povrch a bylo opra-
vené pletivo. Radnice ještě přidá bednu s raketami 
a míči pro návštěvníky a poděkování patří panu 
Hromádkovi, který daroval kůly na volejbal.

Po nákladné a zevrubné rekonstrukci byla stavba 
předaná zhotovitelem a vrátilo se do ní vybave-
ní. Kromě lepšího vnitřního uspořádání přibyla 
výkonnější vzduchotechnika, moderní kotelna 
a fotovoltaika.

Hřiště ve Struhařově

Rekonstrukce Topasové

Přijďte si zahrát za Billu

Kulturní centrum

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

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

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

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

Pozor: nejsou odebírány televizory, lednice, vysavače, monitory, drobné 
elektrospotřebiče – tyto je možné celoročně zdarma odevzdat ve sběrném dvoře

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

8.00–8.20 h 

8.25–8.45 h 

8.50–9.10 h 

9.15–9.35 h 

9.40–10.00 h 

10.05–10.25 h 

10.35–10.55 h 

11.00–11.20 h 

11.30–11.50 h 

11.30–11.50 h
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Kulturní dům znovu otevírá!

Jsme hrdí na to, jak se Festival Woodstock povedl

Ano, je to tak. Každý, kdo jste si všiml, 
že radniční hodiny zase jdou. Každý, kdo 
jste si všiml, že stavební buňky kolem kul-
turáku zmizely… Nebo, kdo jste zavítal do 
kulturního domu, abyste se stali součástí 
podzimních voleb, jste mohli zjistit, jak se 

Letošní rok jsme vzhledem k rekon-
strukci budovy nemohli pořádat  akce 
v prostorech KD. Proto jsme uspořádali tři 
open-air festivaly. To se doposud nepo-
vedlo za celou historii kulturního domu. 
Začali jsme menším festivalem Knihočáry 
ve Dvorské nivě. Festivalem nezávislých 
písničkářů Pila Naživu jsme navázali na naše 
on-line vysílání ze zavřeného kulturáku. 
Vrcholem všeho byl již 8. ročník zářijových 
podzimních slavností, festival Woodstock 
v parku Dvorská niva. 

Je pro nás důležité, abyste nám dali naje-
vo, zda takové akce v Kamenici chcete. Dě-
kujeme tímto všem za pozitivní a příjemné 
ohlasy i za konstruktivní zpětnou vazbu! Ale 
především děkujeme všem dobrovolníkům, 
kteří se na akci podíleli. Bylo skutečně úžas-
né vidět, kolik ochotných lidí se rádo spojí, 
proto, aby se i ostatní měli dobře. Děkujeme 
všem kroužkům, děkujeme hasičům, kole-
gům z Technických služeb a samozřejmě 
panu starostovi a i ostatním zastupitelům, 
kteří dali ruce k dílu. Děkujeme všem spon-
zorům, dobrým kamenickým sousedům, 

nejnovější rekonstrukce podařila. Náš kul-
turní dům tedy může konečně otevřít své 
pomyslné brány všem, kteří se nás rozhodli 
navštívit.

Některé z Vás by mohlo nejspíše zajímat, 
proč byla budova v rekonstrukci půl roku? 

kteří se rozhodli podpořit kulturu v Ka-
menici a tuto jedinečnou akci, kterou jsme 
si všichni po tom dlouhém čase odříkání 
rozhodně zasloužili! Sponzoři byli k nám 
natolik štědří, že jsme si díky jejich darům 
mohli dovolit zaplatit skutečně prvotříd-
ní kapely jako Buty, MYDY, The silver 
spoons nebo The Atavists. 

Mrzí nás, že není prakticky možné 
dělat kulturu pro každého, ale všichni, 
kdo jste přišli a podpořili nás, jste uká-
zali, že tahle práce za to stojí. Děkujeme 
a těšíme se na Vás v Kulturním domě!  
A co Vás čeká? Samozřejmě nás toho v bu-
doucnu stále čeká spoustu a i nadále se bu-
deme snažit přijít s nápady, jak naši krásnou 
obec oživit. A na co přesně se tedy můžete 
těšit? Závěrem bychom Vás tedy rádi pozvali 

k návštěvě našeho kulturního domu. Ať už si
přijdete půjčit či přečíst knížku, na cokoliv 
se nás zeptat, jen si odskočit nebo říct si
své „Ano“,  vždy Vás rádi uvítáme.

KC Kamenice

Může se to zdát jako dlouhá doba. Za kterou 
se však stihlo udělat velký kus práce. 

V novém kulturním domě na vás napří-
klad čeká krásná knihovna, kde je teď nejen 
plno knížek, ale také mnohem více světla. 
Knihovna i s kanceláří Kulturního centra 
se totiž přesunula do nových prosvětlených 
prostor, kde se budete moci ponořit do čtení 
jednoduše na celý den. V knihovně pro vás 
navíc prodlužujeme otevírací dobu o úterní 
dopoledne. 

Náš velký sál má také nový moderní 
systém klimatizace, který automaticky měří 
a zařizuje vysokou kvalitu vzduchu. To 
platí i pro největší perlu celého Kulturáku 
- obřadní síň, která se nachází na dřívějším 
balkonu kulturního domu. Dýchá důstoj-
nou novotou, jakožto i zbytek prostor. Dal-
ším bodem je samozřejmě zrekonstruování 
toalet a nové šatny. Jedna pro vaše kabáty. 
Druhá pro hostující umělce. Všechno jde 
přece jenom snáz a příjemněji na místě, 
které vypadá hezky. To ale není všechno! 
Velkou pomocí pro náš provoz bude i nový 
energetický systém využívající fotovoltaiku 
na naší střeše.

Jan Růža, KC Kamenice

• Taneční s Blankou Vášovou –  
od 5. října 2022 pro dospělé,  
od 4. října 2023 nově v Kamenici 
také pro mládež 

• Flamengo Reunion Session  
– 50 let Kuře v hodinkách - 13. října 
od 19.30

• Tančírna s Blankou Vášovou  
- od 29. září každý poslední čtvrtek 
v měsíci

• Den sociálních služeb – 1. listopadu 
od 13.30

• Benefiční setkání „O výchově dětí“ 
s Janem Vojáčkem a Janem Rakem 
také v novém termínu 8. listopadu 

• Koncert Jablkoň – 10. listopadu 
• od 19.30
• Divadelní představení Nejstarší ře-

meslo – 22. listopadu od 19.30
• Česká mše vánoční v podání Sym-

fonického orchestru Dalibora Ha-
vlíčka - 15. prosince od 19.30
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Knihovna: Tak je to tady, 3. 10. otevíráme 

Týden knihoven v kamenické 
knihovně 3.–9. 10. 2022

Rekonstrukce prostor Kulturního do-
mu byla zdárně dokončena.V září se tak 
knihovna spolu s Kulturním centrem mohly 
přestěhovat do nových prostor.

Jsme rádi, že po mnoha peripetiích v po-
sledních letech (pandemie koronaviru, re-
konstrukce kulturního domu, kdy knihovna 
musela být načas uzavřena, dvakrát se stěho-
vala…) přinášíme dobré zprávy. Věříme, že 
budou pro naše návštěvníky stejně radost-
né jako pro nás. Ti z vás, kteří pravidelně 
navštěvují Kulturní dům, jistě zaregistrují 
všechny změny již ve foyer. Čeká zde na 
vás nový šatní prostor, nové toalety. V sa-
motném vstupním prostoru vás příjemné 

V prvním říjnovém týdnu proběhne již 
26. celostátní ročník Týdne knihoven. Tuto 
celostátní akci vyhlašuje pravidelně Svaz 
knihovníků a informačních pracovníků 
(SKIP). Kamenická knihovna nezůstane 
stranou a tradičně se opět k této akci připojí.

Týden knihoven se skloubí s termínem 
otevření knihovny v nově zrekonstruo-
vaných prostorách. Skvělá příležitost, jak 
v rámci této akce i otevření knihovny na-
bídnout našim čtenářům a veřejnosti drobné 
bonusy. Například dětem program s po-
hádkou. 

Pohádkování v knihovně: 
4. 10. 2022 v 17.00 hodin  

Zahájíme sérii pravidelných loutkových 
divadel pro malé děti a jejich rodiče. 
Každý měsíc pro ně divadélko Loutky 
v lese odehraje jednu pohádku. V říjnu se 
děti mohou těšit na „Zlatovlásku“. Více 
informací najdete na webových stránkách 
knihovny, dále je možné se dotázat telefo-
nicky, nebo přes e-mail. 

Den otevřených dveří pro 
veřejnost:  

V centru zájmu knihovny jsou především 
čtenáři, chceme však přivítat i širší veřej-
nost. Proto se ve středu 5. 10. 2022, mimo 
svoji otevírací dobu, v čase od 9.00 do 
12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin otevřou 
prostory kamenické knihovny pro širo-

posezení vybídne k odpočinku, třeba právě 
s knihou, kterou si vyberete ve vnitřních 
knihobudkách. Překvapí vás, kolik světla 
do vnitřních prostor propustí velké pro-
sklené dveře, které vás zároveň pozvou do 
kanceláře Kulturního centra a knihovny. 
Vstupní část knihovny bude nově společně 
s KC v jedné kanceláři. 

Vybírat knihy z knihovního fondu si bu-
dete moci v nových prostorách knihovny, 
které se nachází v těsném sousedství vstupní 
kanceláře. Možná vás překvapí, že nový 
prostor knihovny je nyní větší. Především 
část pro dětské oddělení, z čehož máme 
zejména radost. A v dobrých zprávách bu-

deme ještě pokračovat. S novým otevřením 
knihovny jsme pro vás, naši milí čtenáři, 
prodloužili otevírací dobu. Nyní bude ote-
vřeno o 4 hodiny více.

Oproti minulé otevírací době bude ote-
vřeno také v úterý dopoledne od 8.00 do 
12.00, přičemž odpolední výpůjční doba 
pro vás i nadále bude fungovat v běžném 
odpoledním provozu od 13.00 do 16.00. 

Věříme, že jsme vás novými změnami 
potěšili, že se v nových prostorách budete 
cítit příjemně, a doufáme, že naše služby i 
akce přilákají nejen nové čtenáře, ale i ši-
rokou veřejnost.

kou veřejnost, která bude mít možnost 
prohlédnout si její nový vzhled, dozvědět 
se informace o knižním fondu, registraci 
i dalších službách knihovny.

Bonus pro nové čtenáře:  

Každý nový čtenář, který se přijde 
v rámci týdne knihoven od pondělí 3. 10. 
do čtvrtka 6. 10., v otevírací době knihovny 
nově zaregistrovat, získá roční registraci do 
knihovny v Kamenici s 50% slevou.

Bonus pro zapomětlivé čtenáře:

V rámci této akce tradičně vycházíme 
vstříc svým „zapomětlivým“ čtenářům.  
Proto také letos vyhlašujeme čtenářskou 
amnestii. Čtenáři, kteří dlouho nevrátili 
knihy a kterým naběhla upomínka v ja-
kékoliv výši, budou mít možnost „za-
pomenuté“ knihy vrátit, aniž by museli 
již naběhlou upomínku uhradit. Tento 
bonus platí v případě, že vrátí všechny své 
výpůjčky naráz a v pořádku.  

Vzkaz pro čtenáře kamenické 
knihovny:  

Prosíme, prohledejte své domácí knihov-
ny a doneste v uvedeném termínu všech-
ny nevrácené knihy k nám do knihovny, 
abychom je mohli půjčovat dalším čtená-
řům.

Říjnové knižní novinky

Pro dospělé: 
Nepříliš šťastná rodina (Shari Lapena) 
Železná rukavice (František Niedl) 
Ďáblova čísla (Vlastimil Vondruška) 
Chlapec s kamínky (Sophie Loubiere) 
Slzy a smích (Táňa Keleová-Vasilková) 
Kde rostou divoké třešně (Táňa Keleová  
– Vasilková)

Pro děti: 
Kdo k sobě patří (Matt MacNabb) 
Medvědice Klevetnice (Eva Dienerová) 
O Rozárce čarodějné a zlobivém  
Pepíkovi (Petra Martišková) 
Slizký případ (Jana Janíková) 
Útěk Kryšpína N. (Ivona Březinová) 
Nejlepší kamarádky navždy  
(Andrew Clements) 

Dagmar Walachová, knihovnice

Dagmar Walachová, knihovna
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Natálie a Fanny.  
Z Kamenice na světovou špičku

V 10 letech si dala za cíl, že dosáhne 
světového úspěchu, ve 14 letech se jí to 
povedlo. Natálie Mlejnková z Kamenice 
je vicemistryní světa v agility a něko-
likanásobnou mistryní republiky 
v kategorii do 15 let. O sportu, vlivu 
rodičů a vztahu člověka se psem jsme 
si vyprávěli v následujícím rozhovoru.

Když někdo v tak mladém věku 
uspěje, většinou je to s podpo-
rou rodičů. Agility jste provozo-
vali už předtím v rodině? 

To sice ne, ale máma závodila na mo-
tokárách a můj děda jezdil rallye, takže 
máme v rodině soutěživost a máma mě 
podporovala od první chvíle, co jsem se 
do agility pustila.

Od malička jsi měla ráda psy?

Jako malá jsem se zajímala a četla si 
o všech zvířatech. Až poté se můj zájem 
stočil na psy. Tehdy jsem se rozhodovala 

mezi tenisem a agility, a nakonec se roz-
hodla pro to druhé a koupila si psa.

Nebylo to proto, že máš radši 
zvířata než lidi?

Lidi mám ráda, pes pro mě znamená 
další vztah, je to společník, s kterým si 
důvěřujeme, chodím s ním na procházky 
a povídáme si. 

Jak sis vybírala prvního psa? 
Chtěla jsi rovnou plemeno, které 
je vhodné k závodění?

Předtím, než jsem si koupila Fanny, jsem 
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zkoumala, který pes je na agility nejlepší, 
a tak jsem se dostala k border kolii mé 
bývalé trenérky. S ní jsem rok chodila 
cvičit a díky tomu jsem si mohla osahat, 
co všechno to obnáší.

Na desetiletou holku to zní ne-
zvykle cílevědomě.

Měla jsem přímý cíl. Věděla jsem, že chci 
dělat agility a že v tom chci být mistryně 
světa, tak jsem si za tím šla.

Jak byla Fanny stará, když sis 
ji kupovala a kdy jsi ji začala 
připravovat na závodění?

Bylo to dvouměsíční štěně. Ve třech mě-
sících se už začíná se základy, jako je mo-
tivace na hračku a obíhání kuželů. Jsou to 
jen takové srandičky, aby pes získal drive 
a utvořil si vztah. Pes do osmnácti měsíců 
ještě nemá dovinuté klouby, takže by 
neměl dělat příliš namáhavé cviky. Stejně 
je to s jeho osobností, která do roku a půl 
není na závody zralá.

Jaké jsou psí cviky, které z něj 
dostanou větší výkon, než z běž-
ně pobíhajícího psa?

Třeba ho stavím na balanční míč pro větší 
sílu nebo jezdíme na kole pro větší výdrž. 
Taky dobře funguje plavání a zapřahání. 
Obdobně jako u člověka se můžou podá-
vat doplňky stravy.

Existuje v agility doping?

Na závodech se už dnes dělají odbě-
ry. Třeba právě na mistrovství světa ve 
Finsku byly zakázané uklidňující látky jak 
pro psa, tak jeho handlera.

Uklidňující látky jsou to hlavní, 
jak se při agilitách podvádí?

Je to logické, protože čím víc je ve stresu 
člověk, tím víc je ve stresu jeho pes, je 
dekoncentrovaný a dělá chyby, které by 
normálně neudělal.

Jak se vlastně v agility určuje 
dráha a překážky na ní?

Existují rámcová pravidla podle FCI řádu 
o minimální a maximální délce, na kterou 
se rozmístí očíslované překážky. V naší 
kategorii to je 18 až 22 překážek, které se 

dělí na skokové a zónové. Všechny mají 
své názvy, jako třeba kladina, houpačka, 
tunel, kruh, áčko, dálka. Je jich zhruba 
osm a po dráze se opakují.

S tím, jak stoupá kvalita soutě-
že, prodlužuje se dráha?

Ne, ale stoupá obtížnost. Dělíme ji na 
A1, A2, A3. Na postup výš je potřeba 
„čistý běh“ neboli kolo bez jediné chyby 
a v rámci stanoveného času.

Liší se hodně rasy psů, kteří 
úspěšně závodí?

Hodně. Agility má dané velikostní kate-
gorie podle výšky v kohoutku, takže už 
v momentu, kdy si kupujete štěně, víte, 
v jaké kategorii s ním budete závodit. 
Protože je Fanny border kolie, má dobré 
předpoklady právě ve své kategorii Large.

Nezkouší někdo podvádět a při-
hlásit většího psa do menší 
kategorie?

Skutečně někteří závodníci učí své psy se 
snižovat. Páníček prostě řekne „měření“ 
a pes se malinko přikrčí. Nejčastěji v ka-
tegorii ML, kde je nejmenší konkurence. 
Je to taková hraniční kategorie mezi 
největšími psy a těmi ostatními. Musely se 
kvůli tomu upravit pravidla měření, takže 
od příštího roku už by se to dít nemělo.

Fanny byl tvůj úplně první pes 

a rovnou jsi s ním získala 2. mís-
to na světě. To bylo asi velké 
štěstí, ne?

Mám na psy obrovské štěstí. Hned ten 
první byl osudový. Vždy jde do všeho na 
100 procent, vždy mě podrží a už moc-
krát zachránila naše umístění. Není „pře-
točená“ neboli přemotivovaná, ale stále 
mě vnímá, je emočně srovnaná. Tohle 
všechno jsou věci, které se ukáží až časem.

Říká se, že na psovi se odrá-
ží povaha majitele. Bereš to 
jako lichotivou výpověď o tobě 
samé?

Je pravda, že i já jsem schopná ve vyhro-
cených situacích zachovat chladnu hlavu 
a myslím dopředu. Ale některé věci záleží 
jen na psovi.

Agility se dá považovat za kolek-
tivní sport, provozujete s Fanny 
nějaký teambuilding?

Díky tomu, jak dlouho jezdíme na závo-
dy, vím, jaký je pro ni ten správný rituál. 
Zatímco ostatní svoje psy hecují, já ji 
nechám lehnout někam do klidu, aby se 
na závody vůbec nedívala. Není potom 
přemotivovaná, ale zdravě soustředěná. 
To stejné dělám s mým druhým psem 
Anny. Pohrajeme si a je úplně v pohodě. 
Vždy jsem se snažila, aby náš vztah byl 
přirozený a založený na důvěře a radosti 
ze sportu.         Red



12

Nový školní rok v MŠ Kamenice

Lesní toulání na Těptíně

Prázdniny rychle uběhly, ani jsme se ne-
nadáli a přišel opět nový školní rok a s ním 
34 nových dětí, na které jsme se všichni 
těšili. Poslední prázdninový den se děti i se 

Spolek Plamínek, který je zřizovatelem 
Lesní mateřské školky a Lesního klubu na 
v Kamenici v Tisové ulici v Těptíně, bude 
od října 2022 zahajovat dopolední setkávání 
rodičů a dětí. 

Setkání bude probíhat každý čtvrtek do-
poledne, od 9:30 do 11: 30 a jeho náplní 

svými rodiči mohli do naší školky přijít 
podívat v rámci dne otevřených dveří. Paní 
učitelky je po školce provedly a seznámily 
je s novým prostředím, které budou nyní 

bude toulání a hraní v okolních lesích. Pro-
vázet vás budou zkušené průvodkyně s praxí 
v lesní školce a v lesním klubu. Podrobněj-
ší informace se dozvíte na tel. 724854591 
u Moniky Matouškové.

Šárka Valášková, LMŠ a LK Těptín

navštěvovat. Děti si tak mohly s rodiči po-
hrát a připravit se tak na další den, který 
již ve školce strávily bez rodičů. Adaptace 
nových dětí probíhala téměř bez problému, 
postupně si začínaly osvojovat každodenní 
režim, seznámily se s hračkami, pravidly 
a chodem tříd. Pokud nám počasí dovoli-
lo, nejvíce jsme využívali školní zahradu, 
která dětem poskytuje všestranné využití 
pro hraní i sportování. Vydali jsme se i na 
první vycházky obcí Kamenice, při kterých 
jsme se učili pravidla silničního provozu 
a pozorovali přírodu.

Dne 20. 9. proběhlo v MŠ fotografování 
dětí, následující den 21. 9. se pak konaly 
třídní schůzky pro rodiče. Na schůzkách 
se rodiče dozvěděli harmonogram škol-
ního roku, informace o platbách a mnoho 
dalšího. Dále byly na schůzkách rodičům 
představeny mimoškolní zájmové aktivity. 

Nyní se již těšíme na podzim, jeho pest-
rost barev, podzimní tvoření a vycházky do 
podzimní přírody.

Hanka Hrdličková a Petra Tamele
(učitelky třídy Koťátek)

Ve čtvrtek, 1. 9. 2022, první školní den, 
se sešlo 57 nových prvňáčků v ZŠ Kame-
nice. První setkání se uskutečnilo v pro-
stranství divadélka před školou. Po přivítání 
všech žáků a jejich rodičů ředitelkou, Mgr. 
Pavlínou Tolarovou, popřál hodně štěstí 
novým studentům starosta obce Kamenice, 
Ing. Pavel Čermák. Naši prvňáčci si pak 
premiéru v roli školáků zažili v kmenových 
třídách a seznámili se s novými vyučujícími. 

Novým žákům přejeme v učení mnoho 
úspěchů a pevnou chuť učit se stále něčemu 
novému.  

Za první třídy paní učitelky:  
Mgr. Lenka Kremlová 1.A, 
Mgr. Nikola Obořilová 1.B  

a Mgr. Lenka Matoušková 1.C

1. třídy – první 
den školy 
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ZŠ Kamenice se letos zapojila do celoev-
ropských oslav programu Erasmus. Program 
Erasmus umožňuje výjezdy do zahraničí 
a podporuje mezinárodní spolupráci.

Rádi bychom vás pozvali na prezentace 
učitelů, kteří v červenci vyjeli na kurzy do 
zahraničí v rámci projektu Erasmus+ Učíme 
moderně s ICT. Prezentace se budou konat 
13. a 14. října 15.15–16.30 v budově ZŠ 
Kamenice. 

  Mgr. Lenka Hradecká

První zářijový víkend se třídy 7. A a 7. B 
vydaly společně se svými třídními učitel-
kami, asistentkami a tělocvikáři stanovat 
do Zlenic k řece Sázavě. Program byl plný 
nejen zábavy, ale i práce a dobrodružství. 

Během tří dnů u řeky třídy tvořily svá 
třídní pravidla, hrály nejen stmelovací hry 

Erasmus Days  
v ZŠ Kamenice

Stanování 7. AB

a hodně sportovaly, ale užily si i ohně, opé-
kání buřtů a noční bojovku. Počasí všem 
přálo, takže se děti v neděli vrátily ke svým 
rodičům unavené, ale spokojené, plné zážit-
ků ze společně prožitého víkendu v přírodě.  
         

Drahoslava Vítová

Na konci srpna jsme uspořádali pro naše 
prvňáčky seznamovací týden, který se již 
stal tradicí. Celkem se ho v letošním roce 
zúčastnilo 19 nadšených prvňáčků. 

Lektorky Markéta Bártová a Adéla Za-
gainovová si pro děti připravily pestrý pro-
gram. Během nejrůznějších her děti pozná-
valy nové kamarády a budoucí spolužáky. 
Děti měly také možnost setkat se svými 
třídními učitelkami a asistenty, poznat nové 
školní prostory včetně dětmi velmi oblíbené 
školní jídelny.

Protože počasí bylo deštivější než ob-
vykle, hráli jsme si, vyráběli drobné dárky, 
cvičili a tancovali hlavně v prostorách Ko-
munitního centra a krásné nové tělocvičny.  
Prožili jsme společně olympiádu a soutěžili 
v několika sportovních disciplínách o me-
daile a dárečky. Rozloučili jsme se „Pohád-
kovým lesem“, kde děti plnily nejrůznější 
úkoly pohádkových bytostí. 

Věříme, že se dětem ve škole bude líbit, 
a přejeme jim pevné zdraví a mnoho úspě-
chů ve škole. 

Za Komunitní centrum 
při ZŠ Kamenice D. Kratochvílová

Týden her pro prvňáčky 2022 v ZŠ Kamenice



14

Kroužky a kurzy komunitního centra při ZŠ v Kamenici  
na 1. pololetí školního roku 2022/23
1. Příprava z  českého jazyka
na přijímací zkoušky pro 9. třídy 
Středa: 15:30 – 16:30 v učebně 9. B  
od 21.září. Lektor: Mgr. K. Schwabiková
Cena: 1300 Kč (za 20 hodinových lekcí)

2. Příprava z  českého jazyka
na přijímací zkoušky pro 9. třídy 
Pátek: 14:00 – 15:00 v učebně 9. B  
od 23. září. Lektor: Mgr. K. Schwabiková
Cena: 1300 Kč (za 20 hodinových lekcí)

3. Příprava z  českého jazyka
na přijímací zkoušky pro 9. třídy 
Úterý: 6:45 – 7:45 v učebně 8. A od 20.září
Lektor: Mgr. D. Dudková
Cena: 1300 Kč (za 20 hodinových lekcí)

4. Příprava z matematiky 
na přijímací zkoušky pro 9. třídy 
Pondělí: 15:15 –16:15 v učebně 7. B  
od 3. října. Lektor: Bc. D. Vítová
Cena: 1300 Kč (za 20 hodinových lekcí)

5. Příprava z  matematiky
na přijímací zkoušky pro 9. třídy 
Pátek: 14:00 – 15:00 v učebně 7. C   
od 23. září. Lektor: Ing. M. Bažata
Cena: 1300 Kč (za 20 hodinových lekcí)

6. Výtvarný kroužek pro 1. - 4. třídy
Spontánní tvoření, propojení technik artete-
rapie, mandal, automatické kresby s podpo-
rou aromaterapie a hudby
Pondělí: 14:00 – 15:30 v učebně 3. B od 
3. října. Lektor: Mgr. Z. Tamaši
Cena: 1100 Kč na pololetí  
(12 lekcí x 90 minut)

7. Počítačová grafika – program GIMP
pro 6. – 9.třídy
Úterý: 16:00 – 16:45 v učebně informatiky 
od 4. října. Lektor: Mgr. Eliška Pospíšilová
Cena: 850 Kč na pololetí (12 lekcí)

8.Turistický kroužek + kroužek desko-
vých her pro 3.–5. třídy
Středa: 14:00 – 15:30 venku a v učebně  
7. B od 21. září. Lektor: Mgr. J. Steinbauer
Cena: 1100 Kč na pololetí  
(12 lekcí x 90 minut)

9. Výtvarný kroužek pro 5. – 9.třídy
Úterý: 14:00 – 15:45 v učebně dílny  
od 4. října. Lektor: Mgr. E. Pospíšilová
Cena: 1600 Kč na pololetí  
(12 lekcí x 105 minut)

10.Turistický kroužek + kroužek desko-
vých her pro 6. - 9. třídy
Čtvrtek: 15:30 – 17:00 venku a v učebně  
od 22. září. Lektor: Mgr. J. Steinbauer
Cena: 1100 Kč na pololetí  
(12 lekcí x 90 minut)

11. Zobcová flétna
Úterý, čtvrtek a pátek v odpoledních hodi-
nách od 4. října, v hudebně a v 4. B
Přihlašování  dne 15. 9. 2022 od 18 hodin
na tel: 728 754 676. Lektor: Z. Štichová
Cena: 1500 Kč na pololetí (12 lekcí)

12. Sborový zpěv pro žáky  1. – 9. tříd
Úterý: 15:00 - 16:00 v hudebně od 4. října
Lektor: Z. Štichová
Cena: 750 Kč za (12 lekcí)

13. Kroužek basketbalu  
pro žáky 5. - 9. tříd
Úterý: 14:30 - 15:30 ve staré tělocvičně od  
4. října. Lektor: trenér basketbalu. Z. Novák
Cena: 1100 Kč na pololetí (15 lekcí)

14. Házená pro žáky 6. – 9. tříd
Středa: 7:00 -7:45 v nové tělocvičně  
od 5. října. Lektor: Bc. D. Vítová
Cena: 1100 Kč na pololetí (15 lekcí)

15. Volejbal pro žáky 5.–9. tříd
Pátek: 15:30 - 17:00 ve staré tělocvičně  
od 7. října. Lektor: bude zajištěn
Cena: 1100 Kč na pololetí (15 lekcí)

16. Gym Academy – sportovní hry
pro 2.-3.třídy
Středa: 15:15 - 16:15 ve staré tělocvičně  
od 5. října. Lektor: Mgr. P. Fendrychová 
Cena: 1150 Kč na pololetí (13 lekcí)

17. Florbal pro žáky 1. - 3. tříd
Pondělí: 15:15 - 16:15  ve staré tělocvičně 
od 26.září. Lektor: Filip Malík
Cena: 1400 Kč na pololetí (15 lekcí)

18. Florbal pro žáky 4. - 7. tříd
Pondělí: 16:15 - 17:15  ve staré tělocvičně 
od  26. září. Lektor: Filip Malík
Cena: 1400  Kč  na  pololetí (15 lekcí)

19. Florbal pro žáky 1. - 3. tříd
Pátek: 13:30 - 14:30  ve staré tělocvičně  
od 30. září
Lektor: Filip Malík
Cena: 1400 Kč na pololetí (15 lekcí)

27. Keramika 
Pondělí: 15:00 - 16:00 v učebně dílen  
od 3. října. Lektor D. Kratochvílová
Cena: 1500 Kč (13 lekcí)

28. Keramika 
Středa: 13:30 - 14:30 v učebně dílen  
od 5. října. Středa: 14:30 - 15:30 v učebně 
dílen od 5. října. Lektor M. Pápolová
Cena: 1500 Kč (13 lekcí)

29. Šikovné ručičky pro 1. - 5. třídu
Středa: 13:15 - 14:15 v učebně 5. B  
od 4. října. Středa: 14:15 - 15:15 v učebně 
5. B od 4. října. Lektor: M. Bártová
Cena: 1200 Kč na pololetí (15 hodinových 
lekcí)

30.Šikovné ručičky pro 1. - 5. třídu
Čtvrtek: 13:00 -14:00 v učebně 4. A  
od 6. října. Čtvrtek: 14:00 -15:00  
v učebně 4. A od 6. října. Lektor: M.. Bártová
Cena:1100 Kč na pololetí  
(13 hodinových lekcí)

31. Kroužek hravé šití a tvoření  
pro 3.–7.třídy
Středa: 13:45 – 15:00 v učebně 4. C  
od 5. října. Lektor: L. Hladíková
Cena: 1500 Kč na pololetí (13 lekcí)

32. Dramatický kroužek pro 1.-9. třídy
Čtvrtek: 15:15-16:45 v Komunitním centru 
od 29. září. Lektor: Š. Valášková, D. Kra-
tochvílová. Cena: 1400 Kč na pololetí  
(14 lekcí)

Žáci se přihlašují na kroužky pomo-
cí přihlašovacích lístků, které jsou na 
webových stránkách školy, dále jsou umís-
těné na nástěnce Komunitního centra vedle 
knihovny ZŠ nebo u paní vrátné ve vestibulu 
školy. Vyplněné lístky vloží do přihlašovací 
krabice u Komunitního centra nebo do při-
hlašovací krabice ve vestibulu školy.

Úhradu kroužků za žáky naší školy prove-
dete tak, že vložíte dostatečný obnos peněz 
určený na vybrané kroužky přes školní onli-
ne pokladnu do 14 dnů od podání přihlášky.

Úhradu za žáky z jiných škol proveďte na 
číslo účtu školy 7034-420576399/0800,
do poznámky napište zkratku KC a kód 
kroužku (číslo kroužku) a příjmení dítěte.
Kontakt: tel: 737 970 444,  
e-mail: krouzky-zskamenice@email.cz



15

Ragbyová podzimní sezóna ragbistek STRONG GIRLS 
je v plném proudu. Na hřištích bojují celkem v šesti 
věkových kategoriích!
Rekordní počet hráček STRONG 
GIRLS, který nastoupil do sezóny 
2022/2023 v nových dresech s logy 
obcí Kamenice, Velké Popovice 
a Strančice, umožňuje reprezentovat 
obce již v šesti věkových kategoriích. 
Na turnaje České ragbyové unie 
jezdíme s ragbistkami už od 4 let, které 
hrají ve věkové kategorii U6 (do 6 ti let), 
na ně pak navazují dětské kategorie U8, 
U10 a U12. Po těchto dětských kate-
goriích máme SG ragbistkami obsazeny 
i mládežnické kategorie dorostu U15 
a U17. Dospělé ženy čítají zatím 
5 hráček, ale příští rok již k nim „dorazí“ 
9 hráček silného ročníku 2006. Tím se 
celý kruh uzavře a budeme schopni 
nabídnout budoucnost v jednom klubu 
všem holčičkám, dívkám i ženám 
každého věku.

Jak se říká, prázdniny uběhly jako voda, 
a 1. září jsme se sešli všichni ve škole. Nej-
prve nás slavnostně přivítala ředitelka školy 
Ing. Hana Smejkalová a potom čekalo na 
děti uvítání v připravených a vyzdobených 
třídách. Pro nově příchozí děti měly třídní 
učitelky připravené uvítací balíčky, ale ani 
ostatní děti nebyly ochuzené a čekalo na 
ně překvapení. 

Na prvním místě je samozřejmě učení, 
ale i tak na nás v novém školním roce čekají 
výlety, exkurze, kultura a sport.  Hned v září 
se děti vydají na exkurzi do Sázavského 
kláštera a pak ještě do Národního muzea 
v Praze. Opět budeme absolvovat výukový 
program Cesty integrace a v neposlední řa-
dě budou děti malovat obrázky pro tradiční 
výrobu školního kalendáře.

Všem přejeme úspěšný nový školní rok 
2022/2023. 

Žáci a zaměstnanci  
ZŠ Olešovice

ZŠ Olešovice
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Děkujeme 
partnerům

„Na celý klub (hráčky, rodiče, trené-
ry, dobrovolníky) jsem neuvěřitelně pyšný 
a všem chci strašně moc poděkovat, jedná 
se totiž o každodenní mravenčí práci. Jen 
připomenu, že jsme klub založili teprve před 
3 lety, z toho 2 roky jsme strávili v „covidu“. 
Úspěšně se bráníme i smutným trendům, 
což je stále klesající počet sportujících dětí a 
zanikání sportovních klubů, které nejsou již 
schopny utáhnout stále zvyšující se náklady 

na provoz. V číslech to znamená, že jsme 
za toto období vyrostli z 11 na 87 hráček. 
Když k tomu přidám, že v současné době 
nabízíme dětem i rodičům autobusovou do-
pravu na tréninky i z tréninků ZDARMA, 
máme novou sportovní klubovou aplikaci a 
úspěšně se rozjel i projekt STRONG BOYS 
(chodí k nám stále více kluků ve věku 3 
až 10 let), jsem spokojený. Věřím, že se 
nám vrací to, jak se chováme k hráčkám, 

rodičům, obcím i dalšímu okolí. S nega-
tivními vlivy se nehodlám vůbec zabývat, 
to přenechávám jejich tvůrcům, nám jejich 
chování vždy přináší novou příležitost např. 
ve formě dalších sportovišť nebo štědrých 
sponzorů. Myslím si, že toto nastavení klu-
bových i lidských hodnot je klíčové, a proto 
budeme ve STRONG GIRLS brzy slavit 
100. hráčku,“ zhodnotil 3leté období Josef 
Bláha, prezident klubu. SG Kamenice
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Sport Academy se rozšiřuje! Pod hlavičkou Fun 
Academy nabídne nové kroužky

S novým školním rokem nabízí Sport Academy mnoho no-
vinek. Tou největší je rozšíření portfolia naší akademie i mimo 
oblast sportu. V rámci nové značky Fun Academy nabídneme 
hned několik nových kroužků, například filmařský, cestovatelský 
nebo malý bankéř. Všechny nové kroužky vedeme zábavnou 
formou, abychom v dětech probudili zvídavost a nadšení k dané 
činnosti. Také sportovní složka se dočkala rozšíření o několik 
nových sportů. Těšit se tak můžete na basketbal, šipky nebo ae-
robik. Kromě rostoucího počtu kroužků stoupá i počet lokalit, ve 
kterých působíme. Nově nás tak najdete v Liberci a Olomouci, 
ale i na více pražských a středočeských školách.

U každého kroužku nabízíme vždy ukázkovou hodinu zdar-
ma, se svým potomkem tak za námi můžete přijít, prohlédnout 
si, jak hodina vypadá, vyzkoušet si ji, promluvit s trenérem a až 
teprve potom se rozhodnout. Časy všech kroužků najdete na 
funacademy.cz/krouzky. Neváhejte ale moc dlouho, všechny 
kroužky se rychle plní. 

V Kamenici Sport Academy nabízí florbalové tréninky v pon-
dělí od 15:15 do 16:15 (1.-4. třída) a od 16:15 do 17:15 (5.-9. 
třída) a v pátek od 13 do 14 hodin pro mladší školáky a od 14 do 
15 hodin pro ty starší. Pro žáky 1. a 2. tříd je určena všesportovní 

GYM Academy, která bude probíhat vždy ve čtvrtek. Přihlašování 
na všechny tyto kroužky najdete na https://www.kameniceskola.
cz/krouzky-a-kurzy/. 

Fotbal si holky a kluci mohou vyzkoušet v nedalekých Suli-
cích v pátek od 15 do 16 (1.-4. třída) a od 16 do 17 (5.-9. třída) 
a na stejném místě připravujeme ve středu GYM Academy pro 
předškoláky od čtyř do šesti let. Přihlašovat své ratolesti můžete na 
https://academy-sport.cz/ v sekci Rozvrh a registrace. Přihlašujte 
se ale rychle, zbývají poslední volná místa. Těšíme se na vás!

Vít Voltr



PÁTEK  14. 10. 2022  od 9.00 do 17.00 hod.

SOBOTA  15.  10. 2022 od 9.00 do 14.00 hod.

JAK TO FUNGUJE?

Přinést i odnést si můžete libovolný počet kusů (od nuly až po nacpané tašky, 
pokud je pro vlastní potřebu využijete). Podmínkou je, aby byly darované věci 
v dobrém stavu, vyprané, neroztrhané, funkční a kompletní, dál použitelné pro 

jejich nové majitele. Věci takové, jaké byste si rádi sami ze swapu odnesli.

Můžete nám je nosit v týdnu od 10. 10. od 8 do 15 hod. nebo v průběhu swapu.

Adresa: 
Základní škola Těptín, Jílovská 884, Těptín, www.skolateptin.cz

DĚTSKÉHO A DOSPĚLÉHO  
OBLEČENÍ , OBUVI, SPORTOVNÍCH  

POTŘEB, HRAČEK A KNÍŽEK,  
DROBNÝCH VĚCÍ DO DOMÁCNOSTI 

V ZŠ TĚPTÍN
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9. 11. Beseda na téma „Jak jsme prožili léto“
Každý z nás má z letního období spoustu zážitků, příběhů 
a tipů pro ostatní, proto jsme se rozhodly připravit besedu na 
letní téma. Uvítáme i fotografie, které mohou dokreslit váš 
příběh. Většina z Vás má fotografie v mobilu nebo uložené 
v počítači. Pochlubte se ostatním svými fotkami. Pošlete nám 
je přes WhatsApp nebo mailem do 6. 11. My je na besedě 
promítneme na plátně a vy k nim přidáte svůj příběh, zážitky 
nebo doporučíte zajímavá místa k objevovaní. Na mapě Čes-
ké republiky průběžně označíme všechna místa, která jste 
během léta navštívili.

Přihlášky do 6. 11.
Cena: 50,-Kč/osoba (na občerstvení). Platba na místě.
Začátek: v 10 hod. v KC Kamenice.

Ohlédnutí za Tajemnými toulkami Prahou:

Po letním volnu jsme se všichni těšili na nové akce klubu. 
Ve středu 14. 9. jsme se sešli s naší osvědčenou průvodkyní 
paní Ivanou Tatkovou, v rámci cyklu Tajemné toulky Prahou, 
u Staroměstského náměstí, s tématem „Církevní památky 
Staré Prahy“. Ani deštivé počasí naši skupinu neodradilo od 
zvědavosti a natěšení na zajímavé vyprávění. Prvním mís-
tem, kam jsme zašli, byl Týnský chrám s poutavým výkladem 
uvnitř. Poté nás čekala objednaná prohlídka Klementina. 
Fascinovaly nás neuvěřitelné poklady, např. knihovna s ucho-
vanými knihami napříč stoletími, např. Vyšehradský kodex, 
přístroje na měření teploty z 18 stol., různé globy, sextanty, 
nádherné výmalby, Astronomická věž s překrásnými výhledy 
na Prahu z jejího ochozu. Další zastávkou byl kostel sv. Mi-
kuláše na Staroměstském náměstí. Po obědě jsme pokračo-
vali v objevování detailů na fasádách, ve výklencích i na stře-
chách domů, jako např. ježka v kleci v Ungeltu. Došli jsme až 
do basiliky sv. Jakuba Většího v Malé Štupartské, zastavili se 
i u Karolina – historického sídla Karlovy univerzity, a vycház-
ku jsme zakončili u Stavovského divadla. Po celou dobu naší 
trasy nás paní průvodkyně seznamovala s architektonickými 
skvosty, styly a slohy budov Starého Města. Míst, kam by 
nás ráda vzala, byla ještě celá řada, ale čas našeho výletu 
se naplnil, a tak se máme na co těšit při příštích toulkách. 
Stará Praha je neuvěřitelně krásná, zvlášť když člověk v tom 
každodenním shonu zpomalí, zadívá se na detaily budov 
a vžije se do role turisty. Ráda bych za celou naši skupinu 

Listopadové pozvánky:

1. 11. Den sociálních služeb,
který pořádá sociální odbor OÚ Kamenice od 14–17 hod. 
v KC Kamenice a na který Vás také zveme. Přijďte si po-
slechnout, jaké služby a možnosti vám mohou být nabídnuty. 
Samostatnou pozvánku najdete v tomto čísle zpravodaje. 

V říjnu pořádáme:

18. 10. Podzimní dračí létání s vůní  
bramborové natě
Sejdeme ve Dvorské nivě pod školou, kde se naši „kluci“ 
utkají s draky, které si vyrobí, nejlépe sami? My, děvčata, jim 
za tu podívanou poskytneme nějaké dobroty z našich za-
hrádek – koláče s ovocem, ochutnávku zavařenin, ovoce či 
zeleniny všeho druhu. Rozděláme ohníček a připravíme ho 
k pečení brambor a jablíček. Ještě si tu vůni a chuť pamatu-
jeme a rádi si ji zopakujeme, abychom nezapomněli. Přizvěte 
také svá vnoučata, určitě si s námi rádi pustí draka a ochut-
nají pečené brambory nebo zazpívají. Nejlepšího draka 
oceníme největší upečenou bramborou. 
Nezapomeňte, že dopoledne budou kola nebo pěší túrka, tak 
ať správně rozvrhnete své síly. Už nyní se těšíme na ochut-
návku dobrot z vaší kuchyně. A my dvě doladíme zbytek.
Čelovky a plné termosky s sebou.

Přihlášky do: 14. 10. 2022
Cena: zdarma
Sraz: v 16 hod.

Taky máte rádi barevné podzimní toulání přírodou? Mlhavá 
rána, zasmušilá krajina, lesní cesty zasypané opadaným 
listím. A když se slunce konečně vyhoupne na oblohu, 
vše se rozzáří třpytivým jasem. Příroda zpomaluje svůj 
přirozený běh a přizpůsobit se tomu zklidnění dělá mnohým 
potíže. Rozsvítíme světla, abychom zahnali tmu, či televizor, 
abychom se necítili sami a běžíme dál svými životy na plný 
plyn. Pojďme letošní podzim pojmout klidněji, potkat se nad 
šálkem dobrého čaje, v kruhu přátel a povídat si o tom, co 
jsme během slunných dnů prožili. I vy máte ten pocit, že 
si málo povídáme? Během podzimu to můžeme napravit. 
Pojďme si povídat.

Klub seniorů při KC Kamenice



Inzerce
Prodám levně thuje Malonyana 125–150 cm za cenu  
150 Kč za kus. Telefon 602644767. Adresa na fakturaci:  
Jaroslav Růžička, Benešovská 496, 251 68 Kamenice.

Koupím vojenskou vzduchovku vz.47 či vz.35 v jakémkoliv 
stavu. Děkuji za nabídku. elfur@seznam.cz

Odpověď: Kácení lípy malolisté v ulici 
Ringhofferova

Dne 17. 06. 2022 byla v ulici Righofferova pokácena lípa. 
Každá alej je minimálně jednou za dva roky podrobena 
odbornému posouzení arboristů. Momentálně probíhá kont-
rola velké části alejí v obci Kamenice. V aleji Ringhofferova 
ve struhařovském úseku minulý měsíc spadl při bouři jeden 
exemplář lípy malolisté, nejen kvůli napadení stromu dřevo-
morem kořenovým. Bohužel i přes pravidelné prohlídky není 
vždy možné odhalit veškeré problémy. 

Díky tomuto incidentu se začala alej Ringhofferova ošet-
řovat jako první. Při důkladné prohlídce části aleje vedoucí 
od Struhařova směrem ke Křísovskému rybníku, byl nalezen 
exemplář lípy malolisté, který měl uprostřed kmene horizon-
tální puklinu o šířce od 5 do 35 cm. Lípa měla tři kosterní 
větve, jedna z nich obsahovala dutinu vedoucí až po konec 
této větve. Situace byla projednána s odborníky. Bohužel se 
nenašlo žádné řešení, které by pomohlo v zachování tohoto 
exempláře. Pokud by se strom nechal být, mohl by se při 
větru vahou obou od sebe se odklánějících částí rozlomit 
a způsobit tak škody na majetku občanů, nebo životech.  
Pokud by se stromu odlehčila koruna a odřízla se prohnilá 
část, strom by se vahou jedné poloviny opět rozlomil a způ-
sobil by škody. Proto bylo odstranění stromu jediné možné 
řešení, které vyžadovalo okamžitou akci a nemohlo se čekat 
až na konec vegetačního klidu. Strom byl odborníkem pro-
hlédnut i z důvodu možného hnízdění ptactva, přičemž se 
žádné hnízdo nenašlo. Celá alej je v procesu rekonstrukce,  
a proto je samozřejmě i za tento exemplář naplánovaná 
náhradní výsadba. 

Zároveň bych chtěla podotknout, že obec Kamenice nemá 
v žádném případě v úmyslu kácet takto staré, významné  
a životu prospěšné stromy. Naopak, máme v jednání vyhlá-
šení několika památných stromů a děláme vše proto, aby-
chom stromům pomohli se vzpamatovat z roků sucha, které 
se na nich velice podepsaly, nejen odbornými prořezy, ale  
i zkoumáním prostředků na pomoc a prevenci před hnilobami 
a fytoparazity. Kácení a následná náhradní výsadba je vždy 
až poslední možnost, pokud opravdu nelze postupovat jinak 
a je to v zájmu bezpečnosti občanů.
S pozdravem
Anežka Salátová
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Přišlo do redakce
Lípa v ulici Ringhofferova

V řadě materiálů o obci se vyzdvihuje péče o veřejnou 
zeleň, o tom, že stromy jsou velkou chloubou a závazkem 
a že stromořadí jako významný krajinný prvek je pravidelně 
kontrolované a ošetřované certifikovanými arboristy.. Protože 
nejsem arborista, natož certifikovaný, chci se optat, proč byla 
sťata krásná lípa v Ulici Ringhofferova, třetí od ulice Sadová. 
Čerstvý pařez se mi zdál naprosto zdravý, bez známek hni-
loby a o snaze kořenů se zmátořit svědčí fakt, že za krátkou 
dobu je mohutný pařez zakryt novými výhonky. Počítá se 
s výsadbou nového stromu? Pokud ano, rád přispěji na ob-
novu aleje. Děkuji za odpověď.
Michal Grafnetter

poděkovala paní Tatkové za čas, který nám věnovala a za 
její zanícení a hluboké znalosti o historii Prahy, kterými nás 
obohatila. Všem statečným účastníkům patří dík, že téměř 
osmikilometrovou trasu zvládli a se spokojenými úsměvy se 
určitě těšili, až si dají doma „nohy na stůl“.                Marie G.

Všechny aktuální informace k akcím sledujte na naší vývěsce 
u KC a na webu www.kckamenice.cz – lišta Klub seniorů.
Případně nás s dotazy kontaktujte! 
Marie Hajdušková, tel. 733 222 369
mail: hajduskovam@seznam.cz  
Marie Grafnetter, tel. 721 865 938
mail: marie.grafnetter@seznam.cz



Potřebujete prodat
či pronajmout 
nemovitost?
Spokojený klient je 
mou největší prioritou

Lokalita Kamenice a okolí

Bc. Martina Odvárková
T +420 723 535 469
E martina.odvarkova@re-max.cz

Pronájem lékařských ordinací
Obec Modletice nabízí k pronájmu v nově zrekonstruo-
vaném a zkolaudovaném lékařském domě prostory pro 
výkon soukromé praxe praktického lékaře pro dospělé 
a praktického lékaře pro děti a dorost.
K pronájmu nabízíme 2 ordinace. 
Ke každé ordinaci patří čekárna, WC pro pacienty, WC pro 
personál, denní místnost pro personál a úklidová místnost. 
Parkování přímo u lékařského domu.
Ordinace budou k dispozici od listopadu 2022.
Zájemci neváhejte nás kontaktovat na e-mail: obec@mod-
letice.cz nebo na tel. čísle 725 021 855.

Firma VOG, Všechromy 43 
hledá brigádníky do provozu 
balící linky. 

Práce vhodná pro studenty, 
důchodce, ženy na rodičovské 
dovolené a nezaměstnané. 
 
Jednosměnný provoz pondělí  
až pátek od 7:00–15:30.
Nástup možný ihned.



Dveře a podlahy
pro Váš domov

Máme skladem až 700 dekorů podlah a 40 dekorů dveří.

Nabízíme kvalitní interiérové německé dveře, bezfalcové dve-
ře, české vchodové a protipožární dveře. Německé vinylové, 
dřevěné a laminátové podlahy.

Navštivte náš showroom
Rovná 1332,

251 68 Sulice 

studioinplus.cz
+420 604 701 090

Smuteční síň v Jesenici u Prahy 
Budějovická 1116
www.pohrebjelinek.cz  Tel: 602 156 595

18 míst k sezení + 20 -25 míst k stání

Rozloučení s obřadem a kremací: 28 900,- s DPH

Cena obsahuje: 
Kremaci včetně úřední urny.
Pronájem naší smuteční síně včetně hudby a řečníka.
Dezinfekci, manipulaci, oblékání a převozy do 50 km.
Rakev lbišek střed (nejlevnější obřadní rakev včetně vybavení).
Zápůjční 2ks květinových plastových darů včetně stuh.

Cena neobsahuje: 
Poplatky za chladící a mrazící zařízení včetně poplatků jiným 
pohřebním službám.

Pohřební služba Petra Bartáková
Říčany u Prahy, 17. listopadu 606
Jesenice u Prahy, Budějovická 1116



2022 - 2023
16. 10. 2022

IVAN ŽENATÝ (housle) - PETR JIŘÍKOVSKÝ (klavír)

Mozart – Franck – Smetana

13. 11. 2022

LUKÁŠ SOMMER (kytara) 
Bach – Milan – Carulli – Sommer

4. 12. 2022

SMETANOVO TRIO 
Smetana - Rachmaninov - Dvořák

15. 1. 2023

PAVLÍNA SENIČ (soprán) - SLÁVA GROCHOVSKY (klavír) 

Smetana – Dvořák – Puccini

 

19. 2. 2023

IVO KAHÁNEK (klavír)

Beethoven – Chopin – Janáček

19. 3. 2023

JAN MRÁČEK (housle) - LUKÁŠ KLÁNSKÝ (klavír)

Mozart – Mendelssohn – Schnittke

16. 4. 2023

JIŘÍ BÁRTA (violoncello) - TEREZIE FIALOVÁ (klavír)

Beethoven

14. 5. 2023

MLADÉ TALENTY JOSEFU SUKOVI - Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy

18. 6. 2023

HEROLDOVO KVARTETO (housle, viola, violoncello) - VILÉM VEVERKA (hoboj)

Haydn – Mozart – Smetana – Suk

Vstupné 550,- Kč (koncert 14. 5. 250,- Kč) děti 250,- Kč

Koncerty jsou pořádány s podporou  přátel a společností:                                             

Zdeňka a Miroslav Jelínkovi

Ota Hlídek

Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly

Daniela a Vladimír Partlovi

Miroslav Grégr

Abonentní vstupenka: 1 osoba - 3500,- Kč; 2 osoby - 6700,- Kč

www.regio-koncerty.cz - fb: Regio koncerty

INFORMACE A PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: Vstupenky v prodeji v síti GoOut (www.goout.net), v centru služeb veřejnosti OÚ Průhonice 

a na hlavní pokladně Průhonického parku u zámku (vstup do prostorů zámeckého nádvoří přes hlavní bránu Průhonického parku nejdříve 

hodinu před zahájením koncertu nebo dříve, po zaplacení vstupného do parku)

RegioArt

Zpravodaj Průhonicko

Mediální partneři:

Hlavní mediální 
partner

KONTAKT: koncerty@regioart.cz, www.regio-koncerty.cz - pokladna Průhonického parku: tel.: 271 015 180



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

Podmínkou ŘP. sk. B a VZV průkaz W1

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!

011_VPK inzerat_nabor do pivovaru_ridic vzv.indd   1011_VPK inzerat_nabor do pivovaru_ridic vzv.indd   1 18.07.2022   17:12:2418.07.2022   17:12:24

http://restauracepodledem.cz/
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Jen moderní výroba může 
nové talenty nadchnout
Společnost Strojmetal investuje do roz-
voje tradiční kovárenské výroby v Ka-
menici nemalé � nanční prostředky. 
Mezi inovace, které � rma v posledních 
měsících představila, patří například 
nová zařízení pro snížení hluku nebo 
nově instalovaná obráběcí linka, která 
zvýšila význam Kamenice i u nejpres-
tižnějších výrobců automobilů. Pro 
HR ředitele Strojmetalu jsou nyní ale 
největší výzvou lidé, které bude práce 
v moderním českém průmyslu bavit 
a ponesou jeho tradici dál.

Trendem vzdělávání jsou gymnázia, IT 
obory a nově i zdravotnictví. Strojíren-
ství nebo průmysl byste mezi populár-
ními obory hledali spíše těžko. Přitom 
absolventi technických odborných uči-
lišť, technických středních a vysokých 
škol jsou velmi vyhledávaným „zbožím“ 
na pracovním trhu. Strojmetal se chce 
tomuto trendu postavit čelem a ukázat 

kouzlo moderní výroby co největšímu 
počtu škol a jejich žákům a studentům 
i všem uchazečům o zaměstnání.

Jak vysvětluje Jiří Žáček ze Strojmeta-
lu, vše začíná už na základních školách 
exkurzemi a možností výrobu vidět na 
vlastní oči. „V loňském roce jsme do pod-
niku pozvali žáky osmých a devátých tříd 
Základní školy Kamenice a ohlasy byly 
skvělé. Děti mají kováře zafixovaného jako 
muže v kožené zástěře, který kladivem na 
kovadlině zpracovává žhavý kus železa. 
Neumí si představit kovárnu jako moderní 
robotizovanou výrobu. A nejen děti. To chce-
me změnit,“ vysvětluje zkušený náborář 
s tím, že mladé lidi technologie baví. Pro 
Strojmetal je proto důležité všem ukázat, 
že moderní výroba je také o víceosých 
robotech, automatizovaných výrobních 
linkách, a hlavně o lidech, kteří s těmito 
technologiemi umí pracovat. S nabídkou 
exkurze do výroby proto chce � rma oslovit 
i další školy v okolí Kamenice. „Obzvláš-

tě u žáků posledních ročníků je možnost 
podívat se do podniků velmi důležitá. Bez 
dostatku informací je pro ně obtížné zvolit 
si svoji budoucí kariéru,“ doplňuje Žáček.

Seznámit se s možnostmi a perspekti-
vou práce v jednotlivých oborech je pro 
žáky velmi důležité. Na odborná učiliště 
a střední školy se budou v příštích letech 
hlásit velmi silné ročníky a pokud studen-
ti najdou zálibu v konkrétním oboru už 
na základní škole, může jim to pomoci 
zvolit správné vzdělání pro jejich další 
budoucnost.

Firmy mohou s volbou vzdělání pomoci
Právě statistika je podle vedení tradičního 
kamenického podniku také důkazem toho, 
že by se � rmy měly více otevřít a se žáky, 
studenty i školami spolupracovat. Z loň-
ského průzkumu společnosti Trexima totiž 
vyplynulo, že se svojí volbou odborného 
učiliště nebo střední školy není spokojená 
zhruba třetina studentů. Nejčastější dů-

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

vod? I přes velkou snahu učitelů, kteří se 
snaží předat svým žákům co nejvíce zna-
lostí a dovedností, žákům chybí kontakt 
s realitou z výrobních podniků.

Na konci minulého školního roku se 
s praxí ve Strojmetalu, v rámci praktické 
výuky, mohlo seznámit dvanáct studen-
tů, kteří reprezentovali technické školy 
z Benešova, Prahy a Vlašimi. Se školami 
má � rma podepsané dokonce komplexní 
dohody o spolupráci a cílem společnosti 
je, aby v příštím roce bylo škol a studen-
tů, kteří si praxi ve Strojmetal vyzkouší, 
ještě více.

„Pro firmu to často není jednoduché. 
Zvláště, když se chce žákům skutečně vě-
novat, připravit jim pestrá témata i praxe 
a pro výrobu a technologie je nadchnout. 
Stojí to ale za to. V Kamenici neseme téměř 
200 let dlouhou tradici kovárenství a po-
třebujeme nové mladé nadšence, kterým 
budeme moci předat know-how,“ doplňu-
je Jiří Žáček.

Že praxe může být receptem pro to, jak 
získat zálibu v oboru, potvrzují i ti, kteří 
ji ve Strojmetalu už absolvovali. „Na pra-
xi jsme byli dva týdny. První týden jsme si 
vyzkoušeli práci v kovárně a na obrobně. 
Druhý týden jsem si vyzkoušel i konstruování 

a v tom bych se v budoucnu asi i rád zlepšo-
val,“ hodnotil student Vojtěch ze Střední 
průmyslové školy strojnické Betlémská.

Budoucnost v Kamenici je pro všechny
Pro Strojmetal dnes pracuje asi 520 za-
městnanců na nejrůznějších pozicích, 
v roce 2025 by jich mělo být už přes šest 
set. Možnost rozvíjet kariéru v perspek-
tivním oboru nebude v Kamenici chybět 
ani v době ještě více automatizované 
a robotizované výroby. Firma chce své 

aktuální zaměstnance motivovat také 
k dalšímu rozvoji a nabídnout jim další 
vzdělávání v jejich oboru.

Novou generaci, které budou moci 
současní mistři oboru své zkušenosti 
předat, snad � rma najde. Jak je to ale 
s  těmi, kteří mají již nějaké pracovní 
zkušenosti z  jiných � rem? „Zkušených 
lidí si nesmírně vážíme a dveře u nás mají 
jednoznačně otevřené. Kdo pracovat chce, 
určitě najde v našem týmu svoje místo,“ uza-
vírá svůj komentář HR ředitel Jiří Žáček.

HR ředitel Strojmetalu 
Jiří Žáček chce,
aby si výrobu oblíbila 
i nejmladší generace
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