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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

Titulní fotka 
Autor projektu Podvod na bazaru Miroslav Kupka. Rozhovor s ním 
přinášíme na straně 8.
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Slovo 
starosty

Vážení sousedé,
pan Miroslav se naštval. Stejně jako tisíce 

jiných ho podvedli internetoví zlodějíčci 
a zaplacené zboží nikdy nedodali. Jenže pan 
Miroslav není jako tisíce jiných, nepokrčil 
rameny, ale vzal věc do svých rukou. Vlast-
ně nám všem ukázal, jak taková občanská 
akce může vypadat, a jakou může mít sílu. 
Na stranách 8 až 11 si můžete přečíst velký 
rozhovor o jeho projektu Podvod na ba-
zaru. Odhaluje a veřejně ukazuje ty, kteří 
doufali, že se můžou schovat pod anonymní 
roušku falešných účtů, aniž by se k nim 
dostala spravedlnost. Opak se stal pravdou. 
Z webu pana Miroslava bohatě čerpá policie 
a lidé si na něm mohou dopředu ověřit, jestli 
nabídka, která jim přistála v mailu nebo na 
Facebooku není jen dalším článkem velkého 
podvodu. Rozhovor jsem přečetl jedním 
dechem a jsem hrdý, že v naší Kamenici žijí 
lidé, jako je právě pan Miroslav.

Hned po otočení stránky na Vás čeká 
fotoreport z probíhajícího odbahňování 
rybníka ve Všedobrovicích. Chápu, že na 
koupání teď v únoru zrovna nemyslíme, 
ale věřím, že v létě nové přírodní koupa-
liště nejeden z nás ocení. Práce probíhají 
podle plánu a do měsíce by měl ustat pro-

voz nákladních aut odvážejících bahno přes 
Všedobrovice.

Když zmiňuji Všedobrovice, věnujte 
zvýšenou pozornost straně 7. Zavádíme 
totiž právě v tomto úseku měření rychlosti, 
po kterém místní tolik volali. Že bychom 
měli dodržovat maximální povolenou pa-
desátku, se rozumí samo sebou, článek Vás 
ale také vyzývá, abyste šetřili svou peně-
ženku. Mimochodem ta pokuta 900 korun 
za překročení rychlosti nepůjde do kasy 
Kamenice, ale do Říčan, které kamery na 
krajské silnici provozují. Takže opatrně...

Přejděme k těm příjemným věcem. Už 
za chvíli, 11. února, vypukne Společenský 
ples a já doufám, že se v hojném počtu se-
tkáme v kulturním domě. Těší se na Vás 
i moderátor Petr Rychlý, k tanci a posle-
chu zahraje Horváth Band a naši kolegové 
z KC pro Vás mají připravený další bohatý 
program.

Pokud sami plánujete sportovní, kul-
turní nebo volnočasovou aktivitu, určitě 
nepřehlédněte výzvu na straně 5. Naše obec 
každou smysluplnou akci, která rozvíjí život 
v Kamenici, ráda podpoří.

Přeji příjemné čtení.

Pavel Čermák
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Krátce  
ze zastupitelstva 
obce Kamenice

Krátce z Rad obce Kamenice

20. 12. 2022

Rada obce schválila:
- uzavření Nájemní smlouvy na byt č. 3 o velikosti 32,30 m2 

v bytovém domě v Těptíně, s účinností od 1. 1. 2023 do 30. 6. 
2023 s možností prodloužení smlouvy.

- uzavření smlouvy o dílo mezi firmou EKOTERM – SERVIS 
s. r. o., IČ 45277346, jako dodavatel a obcí Kamenice, jako od-
běratelem. Předmětem smlouvy o dílo je správa, provoz a údržba 
nízkotlakých plynových kotelen K1 a K2 v objektu ZŠ Kamenice. 
Cena díla je 17.000, -Kč bez DPH za měsíc;

- uzavření Dodatku č. 11 k Nájemní smlouvě na byt č. 8 
o velikosti 34,80 m2, ul. Truhlářská č. p. 855, v bytovém domě 
v Těptíně, kde předmětem Dodatku č. 11 je prodloužení doby 
nájmu na dobu určitou od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023; 

- uzavření dodatků k dohodám o poskytnutí příspěvků na 
vodovod a kanalizaci uzavřené mezi obcí Kamenice a občanem 
P.M.B. dne 5. 1. 2022 v celkové výši 285.000, -Kč, jejímž před-
mětem je posunutí data splatnosti, a to do 30.5.2023;

- vystavení objednávky na pana J. P. na poskytnutí služby svozu 
bioodpadu a směsného odpadu z těžko přístupných lokalit malým 
nákladním vozem od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023 do celkové výše 
150.000, -Kč s DPH.

31. 12. 2022

Rada obce schválila:

- rozpočtové opatření č. 10/2022. 

4. 1. 2023

Rada obce schválila:

- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě – umístění a provozování veřejného osvětle-
ní mezi obcí Kamenice (jako budoucí oprávněnou) a Středo-
českým krajem, IČ 70891095 (jako budoucí povinnou), č. sml. 
S-3498/00066001/2022-KH/Pí/BS. Věcné břemeno se zřizuje 
k pozemku parc.č. 614/1, kat. území Štiřín, ve vlastnictví Stře-
dočeského kraje.

- ceny vodného a stočného na kalendářní rok 2023 mezi Vo-
dohospodářská společnost Benešov a.s., IČ: 47535865, a obcí Ka-
menice, IČ: 00240273 ve výši pevná složka vodného 928,84,-Kč, 
cena za m3 odebrané vody 59,10,- Kč a pevná složka stočné-
ho 918,47,- Kč a cena za 1m3 vypouštěných splaškových vod 
57,89,-Kč.

Rada obce vzala na vědomí a doporučila:

- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2023, kterou se stanovuje 
úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě a doporučila 
tuto vyhlášku Zastupitelstvu obce Kamenice schválit;

- Obecně závaznou vyhlášku obce Kamenice č. 2/2023 o regu-
laci hlučných činností a doporučila tuto vyhlášku Zastupitelstvu 
obce Kamenice schválit.

Rada obce vzala na vědomí a schválila:

- předložený projekt komunikace včetně veřejného osvětlení 
a komunikace pro pěší na hrázi Křísovského rybníka;

- dopravní řešení ve variantě trvale jednosměrné komunika-
ce včetně souběžného chodníku pro pěší na hrázi Křísovského 
rybníka.

18. 1. 2023

Rada obce neschválila:

- uzavření Nájemní smlouvy na obecní byt v bytovém domě 
v Těptíně, v ul. Truhlářská č.p. 855, mezi obcí Kamenice jako 
pronajímatelem a nájemkyní paní L. K. za sjednané nájemné.

Rada obce schválila:

- uzavření Nájemní smlouvy na byt č. 4 o velikosti 31,10 m2 
v bytovém domě v Těptíně, v ul. Truhlářská č.p. 855, mezi obcí 
Kamenice jako pronajímatelem a nájemkyní paní V. P., s účinností 
od 1. 3. 2023 do 30. 6. 2023 s možností prodloužení smlouvy.

- Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodář-
ství, kterou se řeší problematika svozu odpadu od bytových domů. 
Smlouva je určena výhradně pro bytového domy v obci Kamenice.

Rada obce zrušila:

- své usnesení číslo 8/4/ROK/2022 ze dne 6. 12. 2022, kterým 
schválila uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Kamenice (jako objed-
natel), Vodohospodářskou společností Benešov, a.s., IČ 47535865 
(jako zhotovitel) a obcí Velké Popovice, IČ 00240966 (jako vedlejší 
účastník), kde předmětem smlouvy je dovybavení VMŠ Řepčice. 
Smluvní cenu za dílo v celkové výši 929.976,- Kč bez DPH se 
zavazuje uhradit obec Velké Popovice.

Rada obce schválila:

- uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Kamenice (jako objednatel) 
a Vodohospodářskou společností Benešov, a.s., IČ 47535865 (jako 
zhotovitel), kde předmětem smlouvy je dovybavení VMŠ Řepčice 
za smluvní cenu za dílo v celkové výši 929.976,- Kč bez DPH 
s odkládací podmínkou spočívající v předchozím schválení daro-
vací smlouvy na částku 929.976,- Kč zastupitelstvem obce Velké 
Popovice a radou obce Kamenice.
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Výzva pro žadatele o dotaci z Programu na podporu 
sportovních, kulturních a volnočasových aktivit  
na rok 2023

Žádosti vyplněné v souladu s platný-
mi Pravidly a Programem můžete zaslat 
emailem na adresu podatelna@kamenice.cz, 
případně předat osobně na OÚ Kamenice. 
Formuláře/žádosti jsou ke stažení na strán-
kách obce: 

www.obeckamenice.cz/volny-cas/
kosak/dokumenty-KOSAK 

Po tomto termínu budou žádosti projed-
nány Komisí pro sport a kulturu a předány 
radě obce.

Eva Kršňáková, předsedkyně 
Komise pro sport a kulturu

Uchazeči o obecní dotaci na podporu 
své činnosti, na akce zařazované do 
ročního plánu akcí nebo pořádané 
v obci, a také na účast na významných 
akcích mohou podat své žádosti 
do 24. února 2023. 

V lednu začalo odbahňování Všedobrovického rybníka, z nějž se stane přírodní koupaliště. Zatímco bagry pracují na dně rybníka, náklaďáky odváží bahno 
na pole v Petříkově.
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Relativně ukryté hnízdo má výhodu ne-
jen v tom, že se zbytečně neplní na úkor 
místních, ale také se kolem něj neválí tolik 
odpadků, které se buď už nevešly, upad-
ly nebo je prostě někdo k hnízdu jen tak 
alibisticky „přiložil“, protože nepatří do 

žádného z kontejnerů. Ukázkovým pří-
kladem bylo ládevské hnízdo Na Vlkové. 
Donedávna stálo u hlavní silnice, po níž 

Na údržbu vodovodu musíme přispívat všichni
Půl miliardy korun. Taková je hodnota vodohospodářské 
infrastruktury v Kamenici, kterou obec za posledního čtvrt 
století vybudovala. Když bychom odhlédli od mechanických 
součástek, jako jsou čerpadla nebo vodoměry, je životnost 
samotných trubek okolo 90 let, a proto stát dohlíží na to, aby 
obec měla strategii, jak o svou nesmírně drahou a životně 
potřebnou vodovodní síť pečovat. 

vaření. Využíváme tedy obecní vodovod velmi málo, a tak jsme 
i málo přispívali na budoucí obnovu. Ale i my si za devadesát 
let přejeme mít před domem nový vodovod, který samozřejmě 
nebudou za nás chtít platit ostatní, co berou vody více. Tak jsme 
srozumění s tím, že si podle nového systému trochu připlatíme,“ 
říká starosta Pavel Čermák.

Cena vody není tržní, ale regulovaná zákonem, dodavatel 
vody VHS Benešov si proto nemůže stanovit libovolnou částku. 
Stejná firma má zároveň licenci a know how na provoz vodovodní 
soustavy, která je v majetku Kamenice, a proto je systém nastaven 
tak, že obyvatelé platí vodné a stočné VHS Benešov, která z toho 
musí pokrýt všechny provozní náklady a nechat si zisk, se kte-
rým vyhrála soutěž o provozování v Kamenici. Zbytek vodného 
a stočného odvádí obci za pronájem její vodovodní soustavy, se 
kterou hospodaří.

O tom, že VHS Benešov bude opět naším dodavatelem, se 
rozhodlo předminulý rok v otevřeném výběrovém řízení. Jeho 
výsledkem je smlouva na 10 let s jasně určeným ziskem pro 
dodavatele. Stát dohlíží na to, aby další náklady VHS Benešov, 
jako je nákup vody z Želivky, elektřina, chemikálie a podobně, 
odpovídaly každý rok povolené a regulované výši. Obec tak má 
jistotu, že se tyto náklady nebudou nekontrolovatelně zvyšovat.

Peníze, které obec získává od VHS Benešov z pronájmu, vy-
užívá na opravy a další rozšiřování své vodovodní sítě, jako je 
v současnosti nákladná kanalizace ve Všedobrovicích a Štiříně 
nebo propojka vodovodů na Těptíně. A to nejsme u konce, ještě 
nás čeká Skuheř a další menší chybějící úseky v centru. „Ve chvíli, 
kdy budeme mít tyto velké investice za sebou, budeme intenzivně 
střádat na obnovu vybudované sítě,“ říká starosta Čermák. Vzhle-
dem k obrovské rozlehlosti a vzdálenosti jednotlivých osad, totiž 
není údržba naší vodovodní sítě snadná ani levná. Na rozdíl od 
města, kde jsou domy nalepené jeden na druhém, nelze náklady 
rozložit mezi velké množství obyvatel. Je to prostě luxus, který 
si platíme, za bydlení v civilizovaném, ale zároveň nádherném 
prostředí Kamenice.      Red

„Co víme určitě, je, že každý rok máme naspořit až pět milionů 
korun na obnovu,“ říká starosta Pavel Čermák s tím, že jediný 
způsob, jak toho dosáhnout, je spravedlivě rozložit břímě mezi 
uživatele vodovodu. Zdůrazňuje přitom fakt, že zatímco pořízení 
vodovodní sítě a čistírny odpadních vod, které si vyžádaly astro-
nomické částky, se z větší části podařilo z dotací, údržba a opravy 
tohoto nově nabytého majetku už bude natrvalo vyžadovat obecní 
peníze.

Loni jsme v červnovém čísle otiskli rozhovor s finančním 
ředitelem VHS Benešov Michalem Macháčkem, který podrobně 
vysvětlil, jak se tvoří cena vodného a stočného. Bylo to u příležitos-
ti přechodu na dvousložkový systém, který narovnává podmínky 
mezi stálými a příležitostnými odběrateli obecní vody. Každému, 
koho tato problematika zajímá a rád by si osvětlil principy, které 
stojí za novou částkou na jeho faktuře, doporučujeme se k rozho-
voru vrátit, nejsnáze na stránce kamenice.cz/zpravodaj-kamenice/
archiv.

Smysl nového systému spočívá v tom, aby se na financování 
budoucích i současných oprav vodovodního systému podílel 
opravdu každý. Výsledkem je, že ti, kteří využívají převážně 
studnu a z obecního vodovodu čerpají jen občas, zaplatí o něco 
více, zatímco trvalí odběratelé mohou na fakturách vidět malé 
snížení. Všichni tak spravedlivěji přispívají do společného projektu, 
díky kterému mají svou přípojku v hodnotě desítek tisíc korun 
a záruku, že o vodu nikdy nepřijdou. „Moje rodina je exemplární 
případ, který reprezentuje zhruba pětinu obyvatel Kamenice. 
Máme studnu a vodu z ní používáme v podstatě na cokoli kromě 

Kontejnery mají sloužit místním,  
ne projíždějícím. Příklad z Ládví
„Hnízda separovaného odpadu mají 
sloužit lidem z Kamenice, nikoli těm, 
kteří naší obcí jen projíždí“, říká starosta 
Pavel Čermák. Radnice se proto snaží 
každé nově vzniklé hnízdo umístit tak, 
aby bylo co nejlépe dostupné v rámci 
sousedství, ale zároveň se nenabízelo 
„na ráně“ u hlavních cest. 

projede 8000 aut za den. „Ještě k tomu bylo 
umístěné hned vedle autobusové zastávky, 
takže projíždějícím řidičům se ještě snadněji 
zastavovalo v kapse pro autobus,“ líčí sta-
rosta. Radnice se proto rozhodla přetížené 
hnízdo přesunout do boční ulice za zděnou 
ohrádku. Místní, jimž má hnízdo sloužit 
především, vědí, kde ho najdou. 

Podobnou změnu čeká i hnízdo na 
Těptíně, které se přesune od zastávky do 
nedaleké boční ulice a zřejmě i ve Štiříně. 
Strategii nenápadného umísťování bude 
radnice sledovat i při dalším rozšiřování 
sítě hnízd separovaného odpadu. 

Red
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Řidiči, pozor. Ve Všedobrovicích  
se začne měřit

Kdo projíždíte Všedobrovicemi, určitě jste si všimli nových 
„šibenic“ pro neohleduplné řidiče. Nějakou dobu na nich 
byly už i namontované kamery, které ale dodavatelská firma 
musela na čas stáhnout kvůli technické chybě. V únoru se 
však kamery na sloupy vrátí a s nimi přijde zákon.

né. Radnice proto rozhodla o umístění úsekového měření. Podle 
celorepublikové zkušenosti dochází po jeho nasazení ke zklidnění 
dopravy okamžitě. Další prokázaný fakt je ten, že pomalejší, ale 
plynulá jízda je ve výsledku svižnější než systém brzda-plyn.

Tímto článkem bychom chtěli vyzvat řidiče k větší ohledupl-
nosti, ale také je varovat před zbytečnými pokutami. Radary budou 
v obou směrech měřit nejen okamžitou rychlost při vjezdu, ale 
také jsou spolu propojeny, aby hlídaly dodržování padesátky po 
celém úseku ve Všedobrovicích. Nebude tedy nic platné dupnout 
na brzdu těsně před čárou a opět to „rozpálit“ uprostřed, radary 
spolehlivě vypočítají celkovou průměrnou rychlost.

Peníze vynaložené na pokuty jsou opravdu zbytečné, protože 
nejdou do obecní pokladny Kamenice, nýbrž do Říčan, které 
tento systém na krajské silnici provozují. A protože „cizinec není 
našinec“, je částka za překročenou rychlost automaticky 900 ko-
run. Proto všechny žádáme, buďte ohleduplní k Všedobrovickým 
a šetrní ke své peněžence.     Red

Po zklidnění dopravy volali obyvatelé Všedobrovic dlouho. 
O větší bezpečí se postaral nově vybudovaný chodník, ovšem 
táhlá, zdánlivě přehledná silnice přirozeně svádí k překračování 
rychlosti. Zvlášť, když to je hlavní tepna směrem na Prahu, po níž 
uhání opozdilci do práce nebo školy. 

Důvodů k uklidnění je na všedobrovické trase mnoho. Domy 
mají výjezdy přímo do silnice a hned za mírnou zatáčkou u rybníka 
se ukrývá odbočka do Řepčické a jen pár metrů od ní zastavují 
autobusy se školáky. Bezpečně navigovat své kroky či kola za 
situace, kdy řidiči na hlavní nedodržují rychlost, může být ošid-
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Skrývají se pod falešnými telefony a maily, prodírají se houštinami internetu 
a přepadávají důvěřivce s fiktivními nabídkami koupě či prodeje. Spoléhají se 
na to, že je pro pár stovek nebo tisícovek nikdo hledat nebude a že se k nim 
přes jejich umělou identitu ani nedostane. Jenže pak narazili na špatného 
člověka. Pan Miroslav z Olešovic, poté, co byl už podruhé ošizen, se 
doopravdy naštval a vytvořil nástroj pro boj s těmito šmejdy. Nejenže se díky 
www.podvodnabazaru.cz dostává na světlo stále víc pachatelů, ale sám Miroslav 
dostihl i oba podvodníky, kteří poškodili jeho osobně a nechal jim vyhlásit exekuci.

Chvíli předtím, než začal náš rozhovor 
s Miroslavem Kupkou, jsem se podíval, 
jaká nejnovější stížnost přibyla na jeho 
webu. Byla 20 minut stará. Vložil jsem 
do okénka vyhledávání telefonní číslo 
zmíněného podvodníka a ukázaly se další 
dva záznamy s podobným popisem jeho 
chování. Člověk nemusí být policejní 
vyšetřovatel, aby se před ním nevykreslil 
velmi přesný profil viníka, a k tomu s jeho 

Do duše podvodníka bych asi vidět 
nechtěl, říká Miroslav Kupka
Rozhovor s autorem projektu Podvod na bazaru
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osobními údaji. Ocitl se doslova na ráně.

Na Vašem webu už je přes 4 tisí-
ce záznamů o podvodnících, za 
jak dlouho se takto nakupily?

Za měsíc to bude dva roky, co web 
funguje. Je to takový můj koníček, jak 
to nazval jeden policista, protože moje 
hlavní zaměstnání je práce v bance.

Jste jediný, kdo web vytvořil 
a stará se o něj?

Já jsem s tím projektem přišel, ale proto-
že neumím programovat, požádal jsem 
o vytvoření webu syna mé sestry. Tehdy 
v květnu 2020 jsme netušili, jak velká věc 
se z toho stane.

Právě teď se díváme na statisti-
ku, jak během měsíců přibývaly 
záznamy o podvodech a vypadá 
to jako úhledná, neustále se 
opakující a zvětšující vlnovka.

Pravidelnost té vlnovky ukazuje, jak vždy 
v měsících před Vánocemi roste zájem lidí 
o nákup věcí po internetu, a tím pádem 
se množí i případy podvodů. Lidé chtějí 
druhým udělat radost a tehdy je podvod-
ník nejsnáze napálí.

Kolik v současnosti hlásí lidé 
případů měsíčně?

Okolo stovky.

Jak se vlastně lidé o Podvodu 
na bazaru dozvěděli? 

Nechtěl jsem do toho dávat své osob-
ní peníze, abych si platil reklamy. Sám 
ani nechci mít reklamy na svém webu. 
Mám práci, rodinu a ještě tomuto pro-
jektu věnuji zhruba půl hodinu denně při 
odpovídání na maily, údržbě a případně 
komunikaci s policií. Začal jsem to tedy 
šířit bezplatně tak, že jsem vkládal odkazy 
do různých fór a facebookových skupin, 
kde se bazarové podvody řeší, asi půl roku 
jsem údaje o podvodnících, které tam lidé 
uváděli, vkládal i k sobě na web, aby tam 
první návštěvníky čekala vůbec nějaká 

databáze. No a takto se to postupně rozje-
lo, etablovalo a teď už se ke mně dostane 
každý, kdo si zkusí ohledně podvodu na 
bazaru něco vyhledat na Googlu nebo 
Seznamu.

Dáváte do toho svůj čas bez 
výhledu na nějaký zisk. Kde se 
vzala ta motivace?

Nejlepší motivace je vlastní zkušenost. 
Sám jsem byl podvedený, když jsem chtěl 
po internetu koupit procesor do počítače. 
Poslal jsme peníze předem a nic nedostal. 
Tehdy jsem nenašel žádný systém, pomo-
cí kterého bych mohl podvodníka nahlásit 
nebo o něm něco zjistit.

Tak jste si ho sám vytvořil.

Úplně na začátku jsem chtěl řešit pouze 
ty lidi v Čechách, kteří podvádí na bazaru 
jedním modelem, a to tak, že nabízí něco 
fiktivního. Člověk jim zaplatí a oni to ne-
dodají a přestanou komunikovat. Postup-
ně k tomu přibyly i další druh podvodů, 
jako je třeba falešná Zásilkovna.

Můžete falešnou Zásilkovnu 
popsat?

Smysl tohoto podvodu je, že místo, aby 
z vás někdo loudil peníze předem, vyláká 
z vás přihlašovací údaje ke kartě. Terčem 
podvodu není kupující, ale prodávající. 
Chcete něco prodat na bazaru a „kupují-
cí“ vám pošle odkaz na web, který vypadá 
identicky se Zásilkovnou, jen se malinko 
liší jeho adresa. Na tomto podvodném 
webu už vidíte údaje o svém prodávaném 
zboží a že tam na vás čeká platba za něj, 
jen musíte vyplnit údaje ke kartě. V dobré 
víře je vyplníte, ale tím je vlastně posíláte 
podvodníkovi, který si za ně obratem 
něco nakoupí na internetu a máte nulo-
vou šanci získat peníze zpět. V současnos-
ti je toto největší trend mezi podvodníky. 
Ti mají dokonce programy, které analy-
zují inzeráty na internetu a automaticky 
na ně posílají nabídky.

Takže co můžu vůbec v takové 
situaci dělat?

Být pozorný i k detailům, jako je tře-
ba podoba té stránky a její link. Rychle 
reagovat, zavolat do banky, ať kartu 
zablokují, abyste přišli o co nejmíň peněz. 
Za ty dva roky, co sleduji podvodníky, se 
ukázalo, že základní problém je důvě-
ra lidí. Stačí jim vidět fotku předmětu 
a popis a berou to bez většího přemýšlení 
jako pravdu. Přitom ta fotka i informace 
o ní mohou být zkopírované odkudkoli 
z internetu. 

Poradil byste lidem, aby vůbec 
na internetových bazarech ne-
nakupovali a neprodávali?

To zase ne. Stále existuje bezpečné 
nakupování, jako třeba na Aukru, kte-
ré vyžaduje registraci, prověřuje lidi a 
dává jim štítky s hodnocením podle už 
proběhlých transakcí. Pak jsou tu další, 
které bych označil za díry na trhu, a to je 
Sbazar, Bazoš a Facebook Marketplace. 
Tam můžete prodávat a nakupovat bez 
jakéhokoli důkladnějšího prověření. 

Ty firmy to opravdu neřeší?

Měl jsem nedávno interní diskusi s lidmi 
ze Seznamu a je vidět, že i oni se snaží 
a mají nějaké své nástroje. V momentu, 
kdy podvodníka odhalí, mu alespoň za-
káží inzerovat, ale tím to víceméně končí. 
Já na to jdu jinak, snažím se podvodníka 
co nejvíc veřejně exponovat a používám 
k tomu jím uváděný telefon, e-mail, číslo 
účtu, aby poté, co napálí prvního člově-
ka, už se nemuseli spálit tři další. I když 
by totiž ten první zahájil soudní řízení, 
bude trvat klidně až rok, než se to dostane 
k nějakému konci.

Problémem jsou i relativně níz-
ké částky jednotlivých podvodů, 
že?

Do deseti tisíc korun má policie slabší 
pravomoci, nemůže si například vyžádat 
údaje o člověku z jeho banky, aby ho 
vyslechla. Když se ale nahromadí stížnosti 
na jedno individuum od víc lidí, které 
dohromady překročí 10 tisíc, situace se 
mění. 
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A tady mi připadá, že je největší 
kouzlo Vašeho projektu. Policie 
to má vlastně díky Vám v někte-
rých případech na talíři.

Je pravda, že jsem se s tímto projektem 
dostal až na policejní prezidium. Až jsem 
byl překvapený, jak otevřeně mě vítali. 
Neznamená to ale, že bych byl nějaký 
jejich poradce, spíš policisté, kteří aktivně 
řeší po celé republice tyto internetové 
podvody, využívají informace z mého 
webu. Zásadně si tak rozšiřují povědo-
mí, protože lidé se kvůli stokorunovým 
částkám většinou na policii neobrací, ale 
stane se, že svůj případ popíšou u mě. 

Toto je vlastně velmi příjemná 
zpráva o naší policii. Že je sku-
tečně aktivní.

Sám jsem se jich ptal, proč to vypadá, že 
se nic ohledně potírání podvodů neděje, 
ale to je v důsledku toho, že mají oprav-
du velmi svázané ruce a musí postupovat 
podle přesných pravidel. Soud nemůže 
začít, dokud se policii nepodaří toho člo-
věka dostat osobně na výslech a s tím jsou 
spojené všechny komplikace, které jsem 
už popsal.

Neštve Vás trochu, že děláte 
práci, kterou by člověk očeká-
val od státní správy? Neměl by 
takový web provozovat nějaký 
úřad, ne aktivista z lidu?

Ale já to nevnímám jako břemeno. Dělá 
mi radost, že to funguje. Jsem úzce 
zaměřený na bazarové podvodníky. Pak 
tu máme ještě kriminalitu daleko většího 
rozsahu, kde jde o mnohem sofistikova-
nější podvody v obrovských částkách. 

Třeba nabídky investic do bitcoinů nebo 
akcií. Podvodníci se snaží vylákat vzdále-
ný přístup na váš počítač, chtějí, abyste se 
přihlásili do internetového bankovnictví 
a vykradou vám účet nebo si dokonce na 
vás vezmou úvěr, který musíte do konce 
života splácet.

Vy osobně jste se dozvěděl, kdo 
Vás podvedl?

Ano, protože v momentu, kdy už jde 
případ k soudu, vám přijde informace a to 
stejné, když soud rozhodne. U toho jsou 
uvedené veškeré informace o člověku, 
který vás poškodil.

Odkud byl ten váš a kolik do-
stal?

V tom prvním případě to byl člověk 
z malé vesnice u Brna. Byl jsem jedním 
z více než sta, které podvedl v celko-
vé hodnotě asi 300 tisíc. I když to byla 
vysoká částka, posuzovalo se, že je stíhaný 
poprvé, což zpravidla znamená, že nejde 
hned sedět, ale je mu uložená povinnost 
vše splatit plus například nějaké veřejně 
prospěšné práce.

Jenže těch 300 tisíc u sebe už 
předpokládám neměl.

Já jsem to za sebe vyřešil tak, že jsem na 
něj podal exekuci, což doporučuji kaž-
dému, komu se povede úspěšně odhalit 
podvodníka a doběhne s ním soud. Stejně 
jsem postupoval i ve druhém případě. 
I tam se to povedlo rozlousknout a odsou-
dit ho, protože i on se dopustil podvodů 
za víc než 10 tisíc.

Ty dva podvodníky jste proná-

sledoval na vlastní pěst?

Ne a nikomu bych to nedoporučoval. 
Správné je zjistit si o něm co nejvíc infor-
mací a s nimi se pak obrátit na policii. Jen 
ona má pravomoce ho vyšetřovat a stíhat.

Myslíte, že Česko obecně je se-
meništěm podvodníků, protože 
to předtím nikdo takto důkladně 
neřešil?

Myslím, že prostředí internetových baza-
rů u nás umožnilo, aby se podvodníci pod 
fiktivními identitami takto rozmnožili. 
V jejich rozkrývání nám nejvíc pomohly 
čísla účtů, které používají.

Můžete popsat, jak s účty pra-
cujete?

Já jsem už předem s právníky konzul-
toval problematiku GDPR, a pokud na 
svém webu přesně popíšete účel a způsob, 
jakým s údaji, mezi něž patří i číslo účtu, 
zacházíte, není problém je zveřejňovat. 
Díky číslu účtu jsme někdy schopní zjistit 
skutečné jméno majitele, protože se ukáže 
v internetovém bankovnictví. I kdyby se 
ale jméno neukázalo, pořád máte záznam, 
podle kterého si u mě můžete zkontrolo-
vat, jestli někdo s tímto účtem už někoho 
před vámi nepodvedl.

Zajímalo vás někdy nakouknout 
do duše člověka, který úmyslně 
podvádí ostatní?

Vlastně ani ne, spíš je mi z toho smutno. 
Když jsem s projektem začínal, hodně 
jsem pročítal příspěvky podvedených, 
abych se o téhle scéně poučil. Narazíte 
třeba na to, jak maminka popisuje, že její 
syn si dva roky šetřil na nějakou vysně-
nou věc a o všechny úspory ho připravil 
podvodník. Ten člověk to prostě neřeší. 
Ať už proto, že je tak bezcitný, nebo 
zoufalý, nevím.

Dělají to spíš jednotlivci, nebo 
organizované skupiny?

Tak i tak. Každý měsíc přibývají nová 
jména a nové účty. Až poslední 3 měsíce 

„Za ty dva roky, co sleduji podvodníky, se 
ukázalo, že základní problém je důvěra 
lidí. Stačí jim vidět fotku předmětu a popis 
a berou to bez většího přemýšlení jako 
pravdu.“
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se pokouším o důkladnější identifikaci. 
Existují případy, kdy to člověk jednou 
zkusí a pak toho nechá. Jindy třeba člověk 
po zablokování svého účtu používá účet 
svého partnera, babičky nebo dítěte.

Zažil jste vůbec něco příjemné-
ho ve spojení se svým projek-
tem?

Celkem nedávno se stalo, že se na mě 
obrátil jeden pán, který před několika 
lety přišel o pět tisíc. Až teď se dozvěděl 
o mém webu a svůj případ tam nahlá-
sil. Dostalo se to až k viníkovi, kterému 
vadilo natolik, že je veřejně uváděný, že 
pánovi po všech těch letech peníze vrátil.

Chtěl byste někam ještě projekt 
posunout? Máte s ním nějaký 
další cíl?

Mé přání je, aby to fungovalo co nejvíc 
automaticky, žilo si vlastním životem 
a stal se z toho co nejužitečnější nástroj 
pro policii. Bez ní totiž nemá žádné 
takové snažení smysl. Proto chci poprosit 
všechny podvedené, aby své případy ne-
házali za hlavu, ale kromě toho, že u mě 
na webu zveřejní všechny údaje o pod-
vodníkovi, ještě to nahlásili policii. Nikdy 
nevíte, jak velkého podvodu jste součástí. 
Pokud bych měl ale mluvit o nějaké vizi 
do budoucna, byl bych rád, kdyby se na 
mém webu začaly objevovat i informace 
o rozsudcích, díky kterým by podvedení 

mohli koordinovat podání exekuce a sku-
tečně tak od viníků získat své peníze zpět.

Když jsme u těch peněz, může 
Váš projekt člověk podpořit?

Pokud se někomu myšlenka projektu líbí, 
může přispět. Dělám to nenásilně, dole 
na stránce je tlačítko „Podpořte vývoj“, 
které vás přesměruje na stránku s předna-
stavenými QR platbami 50, 100 nebo 200 
korun, případně tam je číslo účtu, kam lze 
poslat libovolnou částku na transparentní 
účet.          Red

„Díky číslu účtu jsme někdy schopní zjistit 
skutečné jméno majitele, protože se 
ukáže v internetovém bankovnictví.“
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Plesová sezóna je tady, už se chystáte?

Jeden z tradičních a velmi oblíbených plesů máme sice již za 
sebou, myslivecký ples proběhl v pátek 20. ledna, ale další dva 
nás čekají.

V sobotu 11. února bude sezóna pokračovat Společenským 
plesem. Průvodního slova se ujme známý herec a moderátor Petr 
Rychlý, k tanci a poslechu zahraje Horváth Band a chybět nebude 
další bohatý program.

Kamenickou plesovou jízdu zakončíme tradičním Kamenickým 
plesem 18. března od 20 hodin a jeho program bude stát za to. Těšit 
se můžete na futuristické UV light předtančení, barmanskou show 
s možností zakoupení koktejlů, známé taneční melodie v podání 
skupiny Caroline band a další bohatý program do brzkých ranních 
hodin. Prostě na Vás čeká nevšední atmosféra plná zábavy, dobrého 
jídla a pití a samozřejmě také bohatá tombola.

Každý ples je něčím originální a zajímavý, takže věříme, že si 
z naší nabídky vyberete, prožijete krásné chvíle a alespoň malinko 
zapomenete na každodenní starosti. My uděláme vše proto, aby 
se Vám u nás líbilo.

Vstupenky na Společenský a Kamenický ples jsou ještě k dis-
pozici a zakoupit je můžete v pracovní dny v Kulturním cen-
tru Kamenice nebo z pohodlí Vašeho domova online na webu 
webticket.cz. Je to jen na Vás!      

Jakub Hritz, KC Kamenice

První měsíce roku bývají zpravidla ve znamení plesů, 
oslnivých dámských šatů, elegantních obleků, krásných 
účesů, ale především kvalitní zábavy a tance. Na své si 
přijdou nejen ti, kteří brilantně ovládají waltz, čaču a tango, 
ale i méně zkušení při pomalých skladbách. Poslední tři roky 
nám nepřály, tak si je pojďme opět vychutnat plnými doušky, 
na parketu Kulturního centra si užije každý.
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Nejpůjčovanější knihy v roce 2022

Které knihy si čtenáři půjčovali nejvíce, jsme zjišťovali v něko-
lika kategoriích. V našem příspěvku uvádíme seznam těch, které 
se umístily na prvních místech. Kompletní žebříček do třetího 
místa je uveden na webových stránkách kckamenice.cz rozbalením 
záložky Knihovna. 

Knihy pro dospělé:

Beletrie: 15 roků lásky (Patrik Hartl)  
Historické romány: Manželské zrcadlo 
(Vlastimil Vondruška)
Detektivní romány, thrillery: Nenech to být (Harlan Coben) 
Literatura faktu: Svědectví o životě v KLDR 
(Nina Špitálníková), 
Ostatní naučná (cestopisy, historická literatura a další): 
Cítit rozumem, myslet srdcem (Petr Casanova)

V posledních letech tradičně v únoru přinášíme přehled, jak 
si vedly jednotlivé tituly z našeho fondu ve vypůjčování. Tyto 
seznamy nám pomáhají v zjišťování, o jaký okruh četby mají 
naši čtenáři největší zájem, kteří z autorů jsou nejoblíbenější, 
ale také jaká knižní témata se u nich s oblibou moc nesetká-
vají. 

Knihy pro děti:

Beletrie: Deník malého poseroutky. Samá voda (Jeff Kinney)
Komiksy: Simpsonovi – Futurama: propletená lapálie 
(Matt Groening)
Povinná četba: Staré řecké báje a pověsti (Eduard Petiška)
Naučná literatura: Staveniště (Stefano Tognetti)

Kromě knih si čtenáři mohli u nás vybrat ze 7 titulů časopi-
sů, 22 deskových her a od roku 2021 je možné také půjčování 
čteček knih a e-knih. V roce 2022 bylo zapůjčeno 38 e-knih. 
Budeme rádi, když nám, milí čtenáři, pomůžete rozšířit statistiku 
e–výpůjček pro příští rok!

      Dagmar Walachová, knihovna
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Únorové knižní novinky

Pro dospělé
Nikdo není sám (Petra Soukupová)
Mizení (Jiří Březina)
Kavárna v Kodani (Julie Caplin)
Anděl smrti (Vlastimil Vondruška)
Ďáblův stůl (Preston Child)

Vzdálená řeka (Barbara Wood)
Pravda o první republice 
(Václav Junek)

Pro děti
Klárka a vodící pes Daisy 
(Anna Burdová)
Ztracený na nevděku (Petr Hugo Šlik)

Česká školní inspekce testovala  
naše žáky na tělesné výchově

V průběhu měsíce listopadu proběhlo po celé republice testo-
vání tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol. Této akce 
se samozřejmě zúčastnila i naše škola. Na základních školách bylo 
Českou školní inspekcí testování určeno pro třetí a sedmé ročníky. 
Cílem je získat relevantní data a informace o tělesné zdatnosti žáků 
pro následnou podporu pohybového a tělovýchovného vzdělávání 
v České republice.

Tělesná zdatnost žáků byla měřena prostřednictvím sady čtyř 
motorických testů, a to konkrétně: skok daleký z místa, leh-sed, 
běh 4x 10 metrů a vytrvalostní člunkový běh. Žáci byli testováni 

v rámci dvou vyučovacích hodin TV jejich učiteli. Výstupy měření 
budou anonymně podrobeny analýze tělovýchovnými fakultami, 
akademickým výzkumem apod. 

Ve třetím ročníku ve třech třídách máme 77 dětí, z nichž se 
testování zúčastnilo 73. V sedmém ročníku (3 třídy) je 78 dětí 
a z toho se otestovalo 76 dětí. Děti, co se testování nezúčastnily, 
byly nemocné. Kdybychom to vyjádřili procentuálně, tak se cviče-
ní v rámci testů zúčastnilo 96 % dětí. Máme z takové účasti radost. 
Snad to poukazuje na to, že tělocvik mají děti na naší škole rády. 

Mgr. Peter Stolárik

Lapbooky energie
Nad řešením energetické otázky se nezamýšlejí jen politici 

a aktivisté. Zadání formou lapbooků zpracovali žáci 8. A, B. C 
a 9. A, B v rámci fyziky. Nenechali si práce jen pro sebe, ale využili 
volného prostoru na balkonu u jídelny a uspořádali pro celou školu 
výstavu. Do 20. 12. byla výstava o energiích všem volně přístupná. 
Kromě prohlížení se vybíraly i nejlepší lapbooky formou hlasování. 
Díky za nápad a zpracování osmákům, deváťákům. 

Za návštěvníky výstavy Jana Zítková

Hravocesta (Tereza Vostradovská)
Deník malého poseroutky. Wíbuch 
Plýny (Jeff Kinney)
Koťátka kočičky Ťapičky 
(Markéta Harasimová)
Nákladní auta (Miro Stacho)
Pipi Dlouhá punčocha 
(Astrid Lindgrenová)
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Beseda se spisovatelkou  
Michaelou Fišarovou na základní škole

Zprávičky ze školní dílničky: učíme se 
pracovat s dřevem, kovem a plastem

Jedno prosincové dopoledne nám zpříjemnila návštěva paní 
Michaely Fišarové – spisovatelka, autorka mnoha knih pro malé i 
velké děti. Zábavnou a poutavou formou nám představila některé 

své knihy. Velmi pěkná byla dramatizace jedné z jejich knih, kte-
rou předvedl pan Miroslav Reil. Na závěr se děti dozvěděly, jak se 
taková kniha vyrábí a tiskne. děti 3. tříd, 2. A a třídní učitelky

Pracovní vyučování 6. ročníků se odehrává ve školních díl-
nách. Šest skupin po dvanácti žácích se pravidelně střídá v učebně 
s ponky, svěráky a se základním dílenským nářadím pro práci se 
dřevem, plastem a kovem.

Po seznámení s pracovní bezpečností si všichni hned vyzkoušeli 
zhotovit pevný hřebíkový spoj dřeva a následně jeho rozebrání 
a správné vytahování hřebíku.

V dalších hodinách pak spoje hřebíkové „neviditelné“ a kolíko-
vé, spoje pohyblivé, lepené a špejlové, a to vždy v rámci nějakého 
zadaného výrobku nebo vlastního nápadu, pro který má většina 
žáků v rámci výuky prostor.

Opracování různých druhů dřev pomocí pilek, rašplí, pilníků 
a dvou aku-vrtaček přineslo mnoho zajímavých výrobků slouží-
cích nejen pro zábavu (hlavolamy, hry), ale i jako výzdoba, dárky 
nebo součást loutkového divadla.

S vděčností přijímáme různé odřezky, zbytky dřev, špejle, 
hranolky či kulatiny a děkujeme všem, kteří nám je do dílen již 
poskytli.

Většinu výrobků si žáci mohou hned odnést domů, případně 
pokračovat na jejich vylepšení a podělit se pak o výsledek pomocí 
fotografií.

Mgr. Jan Steinbauer
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Putovní pohár v přehazované

Celkové výsledky
1. místo 9. C
2. místo  7. C
3. místo  9. A
4. místo  7. B
5. místo  7. A
6. místo  9. B

7. místo  8. C
8. místo  6. B
9. místo  8. B
10. místo 6. A
11. místo 8. A
12. místo 6. C

6. 1. 2023 proběhl na naší škole Vánoční turnaj, resp. Novo-
roční turnaj v přehazované. Všichni se řádně vyleželi a všechny 
týmy nastoupily na začátku nového roku 2023 v plné síle a bo-
jovaly osto-šest. 

Každé vítězství bylo vybojované. Žádné nebylo snadné. Každý 
bod byl vydřený. Obecenstvo fandilo jako o život a výsledkem 
byla krásná atmosféra během celého dne. 

Na nejvyšších příčkách se umístili 9. C (1. místo), 7. C (2. místo) 
a 9. A (3. místo). Oceněni byli nejen hráči, ale i pomocníci a také 
nejprospěšnější hráč turnaje, nejlepší smečaři a také velmi důležité 
ve sportu – cena Fair play.  

Myslím, že turnaj se opravdu vyvedl.  Všem obrovsky gratu-
lujeme a těšíme se na další ročník.             Eva Jandová

V tomto týdnu jsme v mateřské škole ta-
ké přivítali Mobilní planetárium s příběhem 
Betlémská hvězda a Tři králové. Tímto zá-
bavně–vzdělávacím programem jsme si roz-
šířili znalosti k danému týdennímu tématu 

Tří králů. Byla Betlémská hvězda kometa? 
O tom, že hvězdy a vánoční svátky mají 
mnoho společného, nikdo nepochybuje. 
Narození Ježíše totiž zvěstovala Betlémská 
hvězda. Co to ale ve skutečnosti bylo? By-
la to snad kometa Halleyova? Jak vznikla 
tradice vánočního Betléma s vyobrazením 
komety nad scenérií betlémského chléva 
s jesličkami a Svatou rodinou? Jak to vše 
vidí dnešní astronomie? To a ještě mnohem 
více se děti dozvěděly díky jedinečnému 
interaktivnímu povídání nad mapami ne-
beské oblohy.

V dalším týdnu jsme se věnovali převáž-
ně zimnímu oblečení, učili se samostatnosti 
při oblékání, zapínání zipů, knoflíků, ale 
i vázání tkaniček. Při tvoření zimního ob-
lečení jsme ke své práci používali netradiční 
výtvarné materiály, jako například vlnu, 

látku či vatu. Další týden následovalo téma 
„Vesmír a jiné národy“. Toto téma je pro 
děti vždy zajímavé a velice je baví. Kromě 
základních znalostí o vesmíru a sluneční 
soustavě si posilovaly přirozené poznávací 
city, jako zvídavost, zájem, radost z objevo-
vání, vytvářely si pozitivní vztah ke kultuře 
a umění a poznávaly kultury i z jiných zemí.

Kromě každodenních procházek obcí 
Kamenice jsme se snažili, pokud nám to po-
časí dovolilo, trávit čas i na školní zahradě. 
Děti se velmi těšily na nové herní prvky, 
které byly na školní zahradě namontovány. 
Nové houpačky, skluzavku i prolézačky 
hojně využívají a velmi často na ně dokonce 
stojí i frontu.   

Za mateřskou školu Kamenice
Petra Tamele a Hanka Hrdličková

Po vánočních prázdninách jsme se 
znovu všichni setkali v mateřské škole 
a děti nadšeně vyprávěly svým ka-
marádům i paní učitelkám, co dostaly od 
Ježíška a jak trávily vánoční prázdniny. 
Kromě vyprávění o Vánocích jsme se 
první týden v lednu věnovali svátku Tří 
králů. Děti se hravou formou seznámily 
s tímto svátkem, Kašpara, Melichara 
i Baltazara si tvořily, zpívaly tříkrálovou 
koledu a nejvíce si užily dramatizaci 
cesty do Betléma, která děti velmi 
bavila.

Leden v mateřské škole
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Ženské ragby na vzestupu. Jak daleko  
je naše reprezentace od olympiády? 1. díl

Děkujeme partnerům

Začněte 2. pololetí s novým kroužkem Sport Academy

Pro české ženské ragby o sedmi hráčkách RUGBY 7s byl 
rok 2022 nejúspěšnější v celé jeho historii. Jelikož se od 
roku 2016 jedná o OLYMPIJSKÝ SPORT, je tento výsledek 
o to cennější. Úspěch českého ragby se ovšem neodehrává 
pouze na sportovních hřištích, ale i v obecné popularizaci 
sportu – například v srpnu se objevila v kinech rodinná 
komedie z prostředí českého ragby s názvem „Střídavka“.

Národní tým žen obsadil v nejvyšší úrovni mistrovství Evropy 
CHAMPIONSHIP 7s, kam postoupil úplně poprvé v historii, sed-
mé místo a tím si zajistil setrvání v této elitní skupině, ze které se 
již postupuje na OLYMPIJSKÉ HRY. Pro lepší představu se jedná 
o 7. místo z 36 zemí napříč celou Evropou. Ještě výše vystoupaly 
české dívky – juniorky do 18 let, které obsadily na evropském 
šampionátu v pražských Petrovicích dokonce páté místo! Mladé 
ragbistky porazily například tradiční ragbyovou velmoc Skotsko. 

„Málo kdo si uvědomuje, o jak obrovský úspěch se jedná. 
V České republice se totiž vybírá do reprezentace z pár stovek žen 
a z pár desítek dívek a my můžeme být pyšní na to, že se v českém 
národním dresu objevují už i kamenické hráčky ze STRONG 
GIRLS. Jakou šanci má Vaše dcera reprezentovat Českou republiku 
v ragby a účastnit se tak turnajů v Dubaji nebo Jihoafrické repub-

lice? Dozvíte se ve 2. dílu „ Jak daleko je naše reprezentace žen od 
účasti na LETNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH?“, doplňuje SG 
prezident klubu Josef Bláha.            SG Kamenice

Školní rok se nám přehoupl do druhé 
poloviny, a to znamená jediné. Ve 
Sport a Fun Academy nabízíme 
poslední volná místa na druhé pololetí 
do našich kroužků. Jestli máte doma 
malého sportovce, který vás pořád 
tahá ven si hrát, nebo chcete, aby 
vaše ratolest trávila méně času na 
mobilu, více se hýbala a třeba si našla 
i nové kamarády, tak právě teď máte 
poslední příležitost přihlásit své dítě do 
některého z kroužků naší akademie. 

V Kamenici pro holky a kluky připravu-
jeme pondělní a páteční florbalové tréninky 
a středeční všesportovní přípravku GYM 
Academy, ta je určena jen druhákům a třeťá-
kům. V nedaleké Sulici je potom možné 
přihlásit se na fotbal. Na všech kroužcích 
garantujeme nadšené, zábavné a odborně 
vzdělané trenéry a lektory, pohodovou par-
tu kamarádů a prostředí odpovídající našim 

hodnotám, kterými jsou například férovost, 
cílevědomost nebo slušné chování. Přehled 
kroužků a možnost přihlášení najdete na 
funacademy.cz/krouzky.

Vyvrcholením naší každoroční činnosti 
jsou letní kempy. Na nich máme možnost 
strávit s našimi svěřenci nejvíce času a kaž-
doročně si na nich společně užijeme nejvíce 
zábavy. Letos nabízíme celkem 6 kempů, 
tři sportovní Summer Campy pro školáky 

proběhnou v hale Na Fialce v Říčanech 
a v přilehlém okolí, jeden poté na ZŠ Pro-
fesora Švejcara na Praze 12 se zaměřením 
na florbal. Summer Camp pro školky na 
ZŠ Sulice a v okolí, horolezecký Summer 
Camp proběhne rovněž na ZŠ Profesora 
Švejcara na Praze 12. Kompletní přehled 
kempů, jejich termínů a možnosti se při-
hlásit naleznete na funacademy.cz/camp. 

Na druhé pololetí také tradičně chystá-
me dva velké florbalové turnaje. Ten jarní 
proběhne už v sobotu 11. 3. v hale Na Fi-
ance v Říčanech. Nejedná se o žádné vy-
hrocené sportovní klání, právě naopak. Na 
turnajích vždy panuje pozitivní atmosféra, 
která koluje mezi dětmi, trenéry a dostává 
se i mezi rodiče a další fanoušky. Srdečně 
na turnaj zveme všechny účastníky našich 
kroužků i další malé sportovce, od úplných 
začátečníků až po ty zkušenější. Přihlašovat 
se můžete na academy-sport.cz/activity/
turnaje. Těšíme se na vás!           Vít Voltr
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Klub seniorů při KC Kamenice
Sotva začal letošní rok, paní Zima si stále dává načas. Ale 
aktivity a výlety se nám pěkně rozjíždějí. Máme spoustu 
plánů, kam se s vámi podívat a co navštívit. Od Ježíška jste 
dostali stolní kalendáře s fotografiemi z akcí loňského roku, 
které vám mohou připomenout navštívená místa a zážitky. 
Poslouží i k zaznamenávání termínů našich akcí, abyste si 
pro ně vyhradili svůj čas a nezapomněli na ně.

Přinášíme vám pozvánky na únorové akce, ale i na březen 
a jednu dubnovou, na které se již nyní můžete hlásit a poznačit 
si i datum plateb. Zpravodaj dostáváme do schránek s velkým 
zpožděním, proto chceme být připravené a vás včas informovat.
 
8. 2. Nový projekt „Nad fotografiemi a mapou“ aneb „Jak 
jsme prožili léto.“ Z letního období máme spoustu zážitků, 
příběhů a tipů pro ostatní, kam se vydat za zajímavými místy, 
proto jsme pro vás připravily tento nový projekt. Přijďte si po-
povídat o cestování. Pochlubte se svými fotografiemi s příbě-
hem. Promítneme je na plátno a vy doporučíte ostatním. Také 
všechna místa, která jsme navštívili společně s Klubem seniorů 
55+aktivní postupně na nástěnnou mapu vyznačíme. Prožitou 
atmosféru přiblížíme i těm, kteří se nemohli výletů zúčastnit 
a připomeneme si, kde jsme byli a co jsme zažili. Fotografie 
z mobilu pošlete přes WhatsApp, uložené v počítači pošlete 
mailem. Případně vám s tím pomůžeme. 
Další termíny tohoto projektu průběžně vypíšeme.
Přihlášky do 6. 2.
Začátek: v 10.00 hod. v KC Kamenice.

22. 2. Beseda se sociální pracovnicí Mgr. Evou Rosovou 
z hospice Dobrého pastýře. V časopise Kamenicko jste měli 
možnost seznámit se se zařízením v Čerčanech, Hospicem 
Dobrého pastýře, které poskytuje paliativní péči a léčbu svým 
klientům, sociální odlehčovací služby přímo v hospici nebo 
terénní formou ve vlastním prostředí klientů a také širokou 
škálu služeb ve vlastním komunitním centru. Přijďte na besedu, 
zeptejte se na cokoli, co se týká nabízených služeb a práce 
s klienty. V případě zájmu si zajedeme toto místo prohlédnout 
osobně a uvidět vše, o čem si budeme povídat, na vlastní 
oči. Můžeme využít příležitosti při některé z veřejných akcí, 
pořádaných hospicem pro své klienty, ale i širokou veřejnost.
Přihlášky do 21. 2.
Cena: 50,-Kč/osoba na občerstvení
Začátek v 10.00 hodin v přísálí KC Kamenice. 

15. 3. Křehká krása paličkované krajky s lektorkou Kvě-
tou Navrátilovou. Přednáška s projekcí od lektorky Květy, 
která pro nás měla velmi zajímavou a profesionálně připrave-
nou přednášku o Tajemném podzemí Prahy. Jejím koníčkem je 
ale také paličkování. Přijďte se seznámit s historií paličkování 
a paličkované krajky. Společně pronikneme do tajemství krás, 
které zdobily naše prababičky. V rámci této přednášky budete 
mít možnost si i jednoduché techniky vyzkoušet. Paličkování 
nás provází už několik století a nezaslouží si, abychom na ně 
zapomněli.
Přihlášky do 14. 3.
Cena: 50,-Kč/kameničtí 65+, 100,-Kč ostatní/malé občers-

tvení zajištěno
Začátek v 10.00 hod v přísálí KC Kamenice

22. 3. Neviditelná výstava. Láká vás možnost poznat svět 
z jiné perspektivy? Chcete si vyzkoušet, jak ostré máte ostatní 
smysly, když vás zradí zrak? Poznáte svět nevidomých, který 
se dost dobře nedá popsat slovy. Dá se jen zažít. A navíc po-
byt v temnotě prozradí mnohdy na člověka víc, než by čekal. 
V druhé, takzvané viditelné části, se pak seznámíte s různými 
pomůckami, jež ulehčují nevidomým lidem život. Neviditelná 
výstava se koná v Novoměstské radnici v Praze 2.
Přihlášky do 13. 3. Omezená kapacita skupiny! 
Platby: 14. 3. od 13 hod. v salonku rest. Na Rynku.
Cena: 250,-/kameničtí 65+, 300,-/ostatní.
Sraz: u KC v 9.30 hod., společný návrat do Kamenice do 
14 hod.

2. 4. Muž se železnou maskou – muzikál divadla Broadway
Francouzský dvůr za vlády krále Ludvíka XIV., v Bastile je 
uvězněn v železné masce bratr krále – dvojče Filip. Nad krá-
lovým životem bdí kapitán mušketýrů - věrný d'Artagnan. Na 
scénu přicházejí další mušketýři – Athos,  Aramis a Porthos. 
Nebude chybět napětí ani romantika. Skvělé herecké obsazení. 
Představení trvá 3 hod. vč. přestávky.
Přihlášky do 13. 3. Omezená kapacita vstupenek!
Platby: 14. 3. od 14 hod. v salonku rest. Na Rynku.
Cena: 300,- Kč/osobu
Sraz: u KC ve 13,30 hod., začátek představení v 15 hod., 
společný odjezd do Kamenice v 18.30 hod.

Ohlédnutí za uskutečněnými akcemi:

Silvestrovské setkání u Štiřínských studánek mělo velký úspěch 
i účast. Z mnoha přání do nového roku jsme vybraly toto:
„Ahojky všem, připojuji se také pro všechny moje „seni-ko-
legáčky“ s přáním, aby nám bylo dopřáno i nadále si užívat 
toho, co nám Marušky, Vinklerovi, všichni hudebníci i ostatní 
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Koupím vojenskou vzduchovku vz.47 či vz.35  
v jakémkoliv stavu. Děkuji za nabídku. Tel. 721 112 733

Elektroservis VV s.r.o. přijme do trval.prac.poměru 
na dobu neurčitou elektrikáře. Zdrav. způsob., práce 
ve výškách, ŘP B., C vítán. Odborná způsobilost 
v elektrotechnice na elektrických zařízeních NN, VN 
výhodou. Nástup ihned. Kontakt: p.Šmejkal 
tel. 774 989 421, e-mail: info@elektroservis-vv.cz.

Inzerce

Ladův kraj: 
Únor bílý, pole sílí 
a co platí pro nás? 

Než přijde jaro, zkusme si dobít baterky na čerstvém vzduchu. 
Procházka, běh či jízda na kole nás nic nestojí a posílí více než 
tisíc doktorů. Máme navíc to štěstí, že žijeme v kraji, kde je kam 
vyrazit. Inspirovat se můžete třeba na našem webu. V rubrice 
stezky naleznete informační letáky s mapami tras z celého mik-
roregionu Ladův kraj.

Pokud na své vycházce či projížďce objevíte třeba poškozenou 
informační tabuli, lavičku, odpadkový koš nebo stojan na kola, 
prosím dejte nám vědět. Napište, zavolejte nebo pošlete fotku 
s udáním lokality. Pomůžete nám, dozvíme se tak, kde a co opravit. 
Podpořit Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj, zvláště údržbu jeho 
stezek, můžete i jinak. Staňte se „ladovákem“. Tím, kdo nosí naše 
ladovské tričko. Veškerý zisk z prodeje putuje na účet veřejné 
sbírky, určené na opravy stezek. (č.ú.107 – 1172230237 / 0100). 

Jak si tričko pořídit? Vše najdete na hlavní straně našeho webu, 
stačí načíst QR kód. Předem děkujeme za pomoc či každou věno-
vanou korunu. Děkujeme, že vám náš kraj není lhostejný. 

Na webu se můžete přihlásit také k odběru novinek (newslette-
ru) přímo do svého e-mailu. Nemělo by vám pak uniknout nic 
ze společenského života obcí, místní kultury i sportu. Pokud rádi 
fotíte, třeba jen na mobil, nebo vás zajímají fotky přírody, regis-
trujte se do naší foto skupiny na facebooku. Má název LADUV 
KRAJ VE FOTOGRAFII a uvítáme rádi další členy.

Ať už je sníh, nebo není, užívejte pohybu venku v naší malebné 
krajině a mějte pevné zdraví!

Za Ladův kraj Hanka Bolcková 
www.laduv-kraj.cz 

facebook.com/laduvkraj 
instagram.com/laduvkraj

Pranostiky o druhém měsíci praví, bude mrznout, čeká nás 
dobrá úroda a teplé léto. V případě bláta přijdou jarní mrazy 
a více letních dešťů. Nechme se tedy překvapit. Jak se cítíte 
vy, unavení? Mohou za to krátké dny, což se během února 
rapidně změní. Lednový den má asi osm hodin přirozeného 
světla. V únoru vyjde slunce už kolem sedmé a zapadne až 
po páté. Na konci měsíce to třeba i zavoní jarem. 

organizátoři připraví. Jsem za to moc ráda a velmi si toho 
vážím! A moc děkuji!“
Děkuji i nám všem, že se máme, že se scházíme, že je nám 
společně dobře. Každý má na této atmosféře vlastně svůj podíl. 
Jsem přesvědčena, že to tak cítí i ostatní, a tak si držme palce, 
ať je to tak i v novém roce 2023! Těším se zase na viděnou. 

Jitka Mejšnerová

První akcí letošního roku byla 11. 1. beseda s lektorkou Květou 
Navrátilovou na téma Tajemná podzemí Prahy. Velmi zajíma-
vá prezentace, ze které vybírám střípky, např. věděli jste, že 
v Praze je na 54 jeskyní? Většina jich je v Prokopském údolí. 
Území Prahy je propleteno podzemními chodbami a bunkry, 
vojenskými podzemními prostorami, štolami (nejznámější je 
Rudolfova štola ve Stromovce), stokami. V r. 1895 dostal Sir 
William Lindley povolení k výstavbě pražské kanalizace, která 
slouží dodnes a čítá 4 700 km. A např. Dům pánů z Kunštátu 
a Poděbrad, ul. Řetězová č. 3, má úžasné podzemí, které je 
možno navštívit.     Alena Vyhnálková

Všechny informace k připravovaným akcím a fotografie 
k akcím proběhlým najdete na webu www.kckamenice.cz 
- lišta Klub seniorů a na vývěsce u KC.

Kontakty na organizátorky:
Marie Hajdušková, tel. 733 222 369
mail: hajduskovam@seznam.cz  
Marie Grafnetter, tel. 721 865 938
mail: marie.grafnetter@seznam.cz



LESNÍ KLUBÍK U HAJNÉHO

Ráda bych Vás informovala o nově vznikajícím Lesním klubíku 
U Hajného, který se nachází na Skalsku, v malé obci mezi Jilovém 
u Prahy a Kamenicí. Jedná se o školičku rodinného typu. Děti tráví 
mnoho času venku v přírodě i na našich environmentálně zamě-
řených zahradách a dílničkách. Nabízí plnohodnotný program 
s využitím okolní přírody, péči, všestranný rozvoj a vzdělávání 
dětem od 2 do 6 let s počtem max. 10 dětí v prostředí lesa, rybníků 
a polí. Klubík vychází z respektujícího přístupu k dětem a obsahuje 
prvky eko-výchovy, dramatické a hudební výchovy či waldorfské 
pedagogiky.

Reagujeme na rostoucí poptávku pro maminky, které si stále více 
uvědomují, že od určitého věku děti potřebují nové podněty a inte-
rakci s dalšími dětmi, která jim doma nemůže být poskytnuta. Cílem 
projektu je zlepšit podmínky pro zaměstnané ženy s dětmi, pro 
rodiče s profesním vytížením nebo i pro ty, kteří nemají možnost 
přes naplněné školky děti umístit do institucí.

Lesní klubík U Hajného nabízí také řadu kroužků, které budou 
probíhat od září tohoto roku. Kroužky budou v prostorách klubíku, 
v malých skupinkách, které umožňují individuální přístup k dětem. 

Adapťáček 
- dopolední program pro děti od 18 měsíců, které budou nastupo-
vat do mateřské školky. Vhodné pro maminky, které chtějí své děti 
připravit na školkový režim a na dětský kolektiv. Děti si zvykají na 
pobyt bez maminky a na aktivity, které jsou vhodné jejich věku. 

Relax pro rodiče, zábava pro děti
- kroužek pro děti bez účasti rodičů, pravidelné cvičení, hraní, vyrá-
bění, zpívání, tanečky. Určené pro děti od 1,5 roku. Vašim dětem se 
bude věnovat lektorka a vy si můžete v klidu nakoupit nebo odpoči-
nout doma u kávičky.

Malý truhlář
- dílničky pro děti od 5-10let, aneb učíme děti zručnosti a umě-
leckému citu. Naše dílničky pomáhají dětem objevovat svět všemi 
smysly. Pod vedením lektora se naučí pracovat s různými nářadími 
a materiály. Výrobky si děti poté odnášejí domů. 

(Nabídka kroužků se v průběhu roku 
může měnit a rozšiřovat) 

Prázdniny s hajným
Každý rok dáváme možnost dětem trávit léto u nás u lesa na statku. 
Příměstské tábory jsou určené pro předškoláky a školáky od 5-10let. 
Mohou tak aktivně vyplnit prázdninové dny zábavou u nás, v tema-
tických týdnech, se stejně starými kamarády. Každý týden je zařazen 
do programu výlet. 

V případě zájmu volejte na číslo: 
725 043 543 – Nováková Barbora, vedoucí Klubíku, 
nebo pište na email: tabor.skalsko@seznam.cz.
Ráda Vám zodpovím jakékoliv dotazy. 
Více informací na stránkách: 
www.klubikuhajneho.cz
Těšíme se na Vás! 
Nováková Barbora

Vzpomínka z roku 2022

Pronájem lékařských ordinací

Obec Modletice nabízí k pronájmu v nově 
zrekonstruovaném 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.

Zájemci neváhejte nás kontaktovat na 
e-mail: obec@modletice.cz 
nebo na tel. čísle 725 021 855. 



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

Nabízíme tyto volné pracovní pozice:
• elektrikář do údržby 
Kontakt: Ing. Tomáš Kupka �  778 435 106, kupka@bonavita.cz

• skladník 
Kontakt: Ladislav Flek �  775 296 860, flek@bonavita.cz.

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

• pracovník mlýna vločkárny 
Kontakt: Ing. Jiří Říha �  608 340 359, riha@bonavita.cz

• zástupce vedoucího zemědělského úseku
• pracovník obsluhy posklizňové linky
• pracovník výroby krmiv
Kontakt: Ladislav Svoboda �  731 596 002, svoboda@bonavita.cz 

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

NESSAN

Převozy nemocných
Naše firma umožňuje převoz občanů ze zdravotnických zařízení domů i zpět,

pokud jim jejich zdravotní stav nedovolí se dopravit k lékaři sám či v MHD.
Působíme především na území Praha západ a Praha východ, ale za určitých
podmínek jsme schopni přepravit pacienta po celé ČR i EU. Dále převážíme
nemohoucí občany na hospitalizace, rehabilitace, lázně, očkování, atd. Naše

firma disponuje v současné době 10 sanitními vozy. Naše posádky jsou
odborně vyškoleny a samozřejmostí je obstarání pacienta od domovních

dveří až do ordinace lékaře. Převoz sanitním vozem je u nás možný jak na
doporučení lékaře, který poté uhradí zdravotní pojišťovna, tak i soukromě,

jako samoplátce.

Zavolejte nám na dispečink:
+ 420 739 22 33 44, 

naše dispečerky s vámi ochotně vše domluví. 

www.nessan.cz
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