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„Zasaď strom, ať máš kyslík na zpívání“ 

Byl bych rád, aby všichni, co mne znali, mohli o mně – až tu nebudu – říci, že jsem nikdy 

neopomenul vytrhnout bodlák a zasadit květinu všude tam, kde jsem myslel, že vykvete. 

Abraham Lincoln 



 

SLOVO STAROSTY 

Vážení spoluobčané, 
rád bych Vás v tomto čísle Zvonice přehledně seznámil s tím, jaké akce se od začátku roku v 
obci realizovaly a jaké akce nás v tomto roce ještě čekají. 
 
Nejdůležitější investiční akcí v tomto roce, která již spěje do finále, je připojení nového vrtu 
JL5 do vodovodního systému obce. Konečné předání díla proběhne 22. 4. Díky tomuto 
novému vrtu bude mít obec dostatek pitné vody, a to i v suchých letních měsících, a menší 
obsah dusičnanů a železa. Dojde tak ke zvýšení kvality dodávané pitné vody do vodovodního 
systému obce. Celkové finanční náklady této investiční akce jsou 3 078 tis. Kč plus nutné 
vícepráce na technologii vystrojení vrtu, které se provedly na základě požadavků 
provozovatele našeho vodovodu a kanalizace, VAKu Beroun, a.s., ve výši 204 tis. Kč. Celková 
cena díla tedy je 3 282 tis. Kč. Na tuto investiční akci obec získala dotaci ve výši 1 693 tis. Kč. 
V týdnu od 4. 4. do 8. 4. bude obci také předána další investiční akce „JÍLOVIŠTĚ – UL. 
PRAŽSKÁ, Dešťová kanalizace - 1. etapa“. Za zhotovitele byla na základě výběrového řízení 
vybrána společnost ZEPRIS s.r.o. s cenou díla 557 tis. Kč. V této ceně díla se však nepočítalo s 
úpravou provizorní asfaltové vrstvy komunikace v tloušťce 50 mm v místech, kde byl 
proveden výkop. Původně se počítalo jenom se zhutněným štěrkem, ale z důvodu, že 
nevíme, kdy dojde k rekonstrukci komunikace od OÚ Jíloviště k vyústění komunikace Lipová 
do ulice Pražská, ZO se rozhodlo, že místo uvažovaného štěrku se položí provizorní asfaltová 
vrstva, která však finančně zatíží obec ve výši 126 tis. Kč. Další vícepráce ve výši 83 tis. Kč 
vznikly díky nutné změně uložení STL plynovodu a vložením další zděné kanalizační šachty do 
hlavního dešťového řadu,  která slouží  pro odvedení dešťových vod z ulice Lipová a ze statku 
č.p. 3. Celková cena díla je tedy 761 tis. Kč. 
 
Na začátku měsíce března se uskutečnilo položení kabelového vedení NN od ulice Hasičská k 
ulici K Trnové. Z důvodu snížení nákladů na realizaci veřejného osvětlení se v této části obce 
do výkopu pro kabelové vedení NN přiložil kabel veřejného osvětlení, osadily se tři nové 
stožáry veřejného osvětlení a zprovoznily se. Finanční náklady obce na tuto akci dosáhly výše 
78 tis. Kč. 
 
Během měsíce dubna se začne realizovat další akce „JÍLOVIŠTĚ – PRAŽSKÁ ULICE, 
Rekonstrukce vodovodního řadu v havarijním stavu“. Na základě výběrového řízení byla 
vybrána společnost LB 2000, s.r.o. z Olomouce, která ve výběrovém řízení nabídla nejnižší 
cenu za provedení díla ve výši 590 tis. Kč. Od této výměny si ZO slibuje zlepšení tlakových 
poměrů ve vodovodní síti ve středu obce a Na Hájensku a zmenšení obsahu železa ve vodě 
ve středu obce. 
 
Během léta dojde od OÚ Jíloviště k ulici Lipová k položení telefonního kabelu do země a ke 
zprovoznění telefonní sítě od mostu na Všenory k ulici Lipová a k následnému odstranění 
vrchních telefonních kabelů a tím i dřevěných stožárů v této části obce.  



Do konce roku by také měl být položen kabel NN v ulici Na Plazích, a proto bude možné 
odstranit betonové sloupy po současném vrchním vedení NN. Souběžně s položením kabelu 
NN dojde k realizaci nového veřejného osvětlení v této ulici.  
 
Urychleně se musí také vyprojektovat projektová dokumentace „JÍLOVIŠTĚ – UL. PRAŽSKÁ, 
Dešťová kanalizace II.“ která umožní prodloužit a realizovat již vybudovaný hlavní řad 
dešťové kanalizace až k hasičské zbrojnici. Až po tomto prodloužení dešťové kanalizace bude 
mít rekonstrukce komunikace od OÚ Jíloviště k hasičské zbrojnici smysl. Jen díky ní se totiž 
budou moci realizovat dešťové vpustě, které umožní odvádění dešťových vod z ulice Pražská 
od motorestu k OÚ do Jílovišťského potoka. 
 
Obec zatím v tomto roce požádala o dvě dotace. „Na Rekonstrukci staré hasičské zbrojnice v 
obci Jíloviště“ a „Postavení objektu pro zázemí volnočasových aktivit dětí a mládeže v obci 
Jíloviště“.  

Karel Dostálek  
       starosta  

PŘÁNÍ 
V sobotu 3. dubna oslavila 95. narozeniny nejstarší obyvatelka naší obce, paní Marie Kosová, 
z malované hájovny pod Cukrákem. Osobně jsem jí za naší obec, tedy za nás všechny, její 
obyvatele, popřál všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví do dalších let. Paní Marie Kosová 
mne velmi překvapila stále výbornou pamětí - přednesením dlouhé básničky. Ze všeho 
nejvíce na mě však zapůsobila milá atmosféra celého setkání a krásný vztah mezi babičkou -
paní Marií Kosovou, její dcerou - paní Šejnohovou, a vnučkou. Tak krásný vztah se málokdy 
vidí a mohu si jenom přát, aby to takto fungovalo i v jiných rodinách. 

Karel Dostálek 
 

Z RADNICE 

 
 
 
 
 

Hody, hody doprovody, mějte po celý rok 
dost vody, 

na velikonoce malovaná vajíčka, stále klidný 
úsměv na líčkách! 

Přejeme všem zdraví, štěstí, žádné hádky, 
mějte krásné jarní svátky! 

 
 
 

 
 



 

Velitel zásahové jednotky SDH Jíloviště Jirka Michel oslavil životní 
jubileum!  

V sobotu 26. března 2011 přišli hasiči do hasičské zbrojnice v Jílovišti oslavit se svým 
velitelem jeho narozeniny.  
Připojujeme se k řadě gratulantů, děkujeme Jirkovi za dosavadní práci pro hasiče i obec a 
přejeme hodně zdraví a životní energie do dalších let. 
 

 

ZE ZASTUPITELSTVA 

 

Ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 2 ze dne 17. 2. 2011                                                        
Přítomni:     F. Andres , Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková,  

L. Hastrmanová, R. Moureček, Ing. J. Vorel 
Omluven:   P. Šmíd  
Neomluven:   JUDr. J. Nekola 
Přítomno  14 občanů 
 
ZO projednalo a schválilo: 

� Postup ve věci objektu restaurace, služeb a obchodu č.p. 260. ZO souhlasilo se 
stanoviskem finančního výboru, že cena nemovitosti je nad finanční možnosti obce. 

� Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků za obchodem a č. k. 
155/11, pod domkem pana Vápeníka. ZO Jíloviště schválilo vydání rozhodnutí o 



dělení nebo scelování pozemků tak, jak je uvedeno v geometrickém plánu č. 711-
106/2010 s tím, že nový stavebník při výstavbě na tomto pozemku dodrží platný i 
nový územní plán obce Jíloviště 

� Žádosti o přidělení dotace na dotační titul č. 2 a č. 4, vyhlášené výzvou ROP – MMR. 
Dotační titul č. 2  je zaměřen na volnočasové aktivity dětí a mládeže a pokud bude 
dotace přidělena, postaví obec objekt pro nářadí u tréninkového hřiště. Využití 
dotačního titulu č. 4 se týká obnovy sakrálních staveb v obci – u nás staré hasičské 
zbrojnice.  

� Výši členského příspěvku pro SOMR na rok 2011: 4 000,- Kč. 
� Řešení umístění skříní pro NN napájení v ulici Na Plazích. ZO neschválilo umístění 

skříní na pozemcích obce, ale na pozemcích dotčených stavebníků. 
� Plán financování obnovy vodovodů a kanalizace 
� Pořízení změny č. 3 ÚP Jíloviště v lokalitě „Hotel Cinema Palace“.  Změna přestala být  

ze strany žadatele iniciována a v roce 2010 skončila i platnost územního rozhodnutí. 
ZO schválilo pořízení změny č. 3 ÚP   Jíloviště v lokalitě „Hotel Cinema Palace“ 
ukončit. 

� Pořízení nového územního plánu u Odboru územního plánování a stavebního řádu v 
Černošicích. Protože bylo zvoleno nové složení zastupitelstva obce, je nutné opakovat 
předepsané schválení pořízení nového ÚP obce Jíloviště. 

� Postup jednání ve věci pozemků p.č. 142/3  a 142/4. Termín do 28. 2. 2011 
� Řešení účelové komunikace ke hřbitovu, parc. č. 184/2. ZO schválilo vybudování cesty 

podle správného geometrického zaměření. 
� Řešení účelové komunikace parc. č. 92/2 v lokalitě Bučina. 
� Dodatek ke Smlouvě o nakládání s komunálním odpadem. 
� Seznámení s rozpočtovým opatřením č.  9/2010. 

 
1) Informace: 

a) Zřízení komisí - Starosta obce Ing. K. Dostálek oznámil zřízení stavební komise. 
b) Zpráva kontrolního výboru -  R. Moureček: 

i) KV provedl ve spolupráci s pracovnicemi OÚ inventury majetku a inventáře obce. 
Nebyly zjištěny nedostatky a vyřazování inventáře navrženého k odpisu bude 
probíhat průběžně. 

ii) Výběrové řízení na provedení výměny litinového potrubí vodovodního řadu bude 
z důvodu změny podmínek opakováno.  

iii) Z kontroly plnění usnesení ZO: Veřejnoprávní smlouva s městem Mníšek pod Brdy 
pro vykonávání přenesené působnosti na úseku agendy přestupků byla 
podepsána 26. 1. 2011. 

 
c) Z Mníšeckého regionu a okolních obcí - L. Fatková: 

i) Zástupci společnosti Středočeské obalovny, která se stala majitelem Obalovny  
Kytín, nabídli obcím spolupráci v oblasti údržby silnic, dodávky posypových 
materiálů i využití moderní technologie na zjišťování kvality podloží silnic 
georadarem.  

ii) Seznámení s návrhem rozpočtu SOMR na rok 2011.  
iii) Diskuse k návrhu Středočeského krajského úřadu na zrušení některých 

autobusových spojů. ROPID ani obce zájem na rušení spojů nemají. 
iv) Změny v poplatcích  a fin. postihy při nedodržení termínů úhrady poplatků 



 
d) Připojení vrtu JL5 a realizace dešťové kanalizace v ulici Pražská – Ing. K. Dostálek 

i) Připojení JLP není dosud z důvodů mokrého terénu realizovatelné. Dosud 
odvedenou práci společností Zepris na pokládce dešťové kanalizace v ulici Pražská 
hodnotí starosta obce Ing. K. Dostálek kladně. S kvalitou provedení je spokojen. 
Vyvstávají však nepředvídatelné problémy. Průzkumovými vrty bylo zjištěno, že 
litinové vodovodní potrubí je až na křižovatku k obecnímu úřadu. Potřebná délka 
výměny je tedy místo 80m 160m. Znamená to předpoklad navýšení nákladů na 
600 000,- Kč. Podle hodnocení odborníků ze společnosti VAK Beroun se výměnou 
v celé délce zlepší tlak vody pro střední část obce a výměnu v celé délce 160 m 
doporučuje.  
Tím se změnily podmínky pro výběrové řízení na dodavatele, a proto se bude 
opakovat. 

e) Přivaděč vody z Baní – Ing. K. Dostálek 
i) Projekt bude uskutečněn za předpokladu získání dotace z fondů ŽP ve výši 200 

mil. korun. U připojení obcí se předpokládá získání dotace na vlastní žádost obce. 
f) Možnosti přemístění OÚ  

i) Řešení výstavby nebo rekonstrukce OÚ se nabízí ve 4 variantách: 
(1) vybudování nového OÚ na pozemku parc.  č. 236/1 
(2) využití objektu restaurace, služeb a obchodu č.p. 260. 
(3) využití objektu při rekonstrukci hasičské zbrojnice. 
(4) rekonstrukce stávající budovy  OÚ 

Na základě zvážení všech okolností jednotlivých variant rozhodne ZO o dalším 
postupu. 

 
 
2) Dotazy občanů 

� L. Hastrmanová – měla dotaz na opravu autobusových čekáren. 
Starosta obce Ing. Dostálek – s opravami se začne během měsíce března – dubna, 
podle klimatických podmínek. 

� M. Šmídová – ptala se na možnost posunutí autobusové zastávky blíže k Hájensku a 
dopravního značení na ulici Všenorská.  Dotaz a žádost podpořil pan Průžek a paní  
R. Borková.  
Starosta obce Ing. K. Dostálek připomenul, že v minulosti již podobná jednání 
probíhala a byla neúspěšná. Slíbil iniciovat další jednání a pokud budou úspěšná, 
požadavkům  občanů  vyhovět. Značení na ulici Všenorské prověří a navrhne řešení. 

� S. Baudyš – upozornil na havarijní stav schodiště, které je teď, po uzavření průchodu u 
Hotelu Cinema Palace, jedinou pěší cestou do lokality Fr. Smolíka.  Také není osvětlení 
na mostě a bezpečnost chodců je ohrožena. 
Starosta obce Ing. K. Dostálek zjistí, zda je schodiště součástí mostu a jaké jsou 
možnosti opravy schodiště i nápravy nedostatečného osvětlení. 

 

 

Zasedání ZO – ve čtvrtek 14. 4. 2011 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici 

 



 
 

Březen - měsíc knihy a internetu 
Bezpečnější internet 
Internet – fenomén dnešní doby, je neodlučně spojen s naším každodenním životem v práci, 
v soukromí, při zábavě, při našich volnočasových aktivitách, při studiu, při seznamování apod.  
Víme ale, jaká jsou rizika pohybu na internetu, a to zejména pro naše děti? Jak využívat 
internet bezpečněji? 
 

� V ČR užívá aktivně internet 60 % obyvatel 
� U dětí ve věku 9-16 let je podíl uživatelů internetu 90% 

 
Děti jsou digitálními domorodci (učí se intuitivně, technologie berou jako součást života), 
kdežto rodiče a učitelé i přes veškerou snahu zůstanou digitálními přistěhovalci (učí se podle 
dříve zažitých schémat, k technologiím přistupují podezřívavě). 
 
Základní rizika internetu: 

� Riziková komunikace a nebezpečné kontakty  
� Poskytování soukromých informací na internetu 
� Nebezpečný, nevhodný a nezákonný obsah 
� Rizika spojená s online hrami 
� Závislosti a únikové chování 

 
Základní slovníček pojmů z oblasti nebezpečných a škodlivých projevů: 

� FLAMING – dopalování, provokace, zesměšňování, pomlouvání. Typickým příkladem 
flamingu může být např. pomlouvání a zesměšňování učitelky jejími žáky. 

� HAPPY SLAPPING – „veselé fackování“. Příkladem může být video, jehož obsahem je 
fyzické násilí na vyhlédnuté oběti. Další z formy happy slappingu je snaha zostudit 
vyhlédnutou oběť; jde např. o videa, kde se maskovaný útočník snaží obnažit 
vyhlédnutou oběť a vše přitom natáčí a poté zveřejní. 

� HOAX – nepravdivá zpráva, novinářská „kachna“, podvod, výmysl, žert či kanadský 
žertík. 

� KYBERGROOMING – „zkrášlování“, záměrné vylepšování svých vlastností ve snaze 
vzbudit zájem potenciální oběti. 

� KYBERSTALKING – pronásledování, opakované stupňované obtěžování, které může 
mít různou podobu a intenzitu. 

� KYBERŠIKANA – šikanování jiné osoby (ubližování, ztrapňování, obtěžování, 
ohrožování, zastrašování apod.) 

� SCAM – podvodná, ale na první pohled lákavá nabídka. Často je obsah scamu 
sestaven tak, aby v příjemci budil soucit a potřebu pomáhat. 

� SPAM – nevyžádaná pošta. Sdělení, které obdržíme do naší mailové schránky, aniž 
bychom si ho vyžádali. Ve většině případů jde o reklamní obsah, jehož 
prostřednictvím odesílatel nabízí zboží anebo služby různého charakteru. 

 
Další pojmy naleznete na stránkách: http://www.bezpecne-online.cz/slovnik  
 
 



 
KYBERGROOMING – lákání dětské oběti 

� Techniky agresora: 
o Lákání (získávání) informací o oběti 
o Falešná identita agresora 
o Metoda zrcadlení (využívá informace získané od své oběti) 
o Lákání na schůzku 

� Hrozby: 
o Zneužití 
o Ublížení na zdraví 
o Vydírání 

 
� Co by měly děti vědět: 

o Nikdy neuvádět osobní informace  
o Při kontaktu cizího člověka informovat dospělého 
o Nedůvěřovat informacím od cizího člověka 
o Nechodit na schůzky s člověkem z internetu  
o O případné schůzce s kamarády z internetu informovat rodiče 
o Trvá-li dítě na osobní schůzce, pak vždy jen v doprovodu dospělého 

 
 
Poskytování soukromých údajů na internetu 
Studnicí informací o nás jsou sociální sítě - celosvětově má Facebook 500 milionů 
uživatelů. V ČR jsou to cca 2 miliony aktivních uživatelů. 
 
72% českých dětí mezi 9–16 lety má vlastní profil v některé ze sociálních sítí: 

� Facebook, Twitter 
� Lidé.cz 
� Spolužáci.cz 
� Libimseti.cz 

 



 
Problém Facebooku = problém soukromí 

� Facebook umožňuje extrémně snadné a rychlé zveřejnění jakýchkoliv informací, které 
vidí všichni, kteří jsou nebo se tváří jako přátelé 

� Problém Facebooku = problém lidského faktoru 
� Neznalost možností nastavení soukromí, umožnit sdílení velmi citlivých informací 

pouze úzkému okruhu ověřených přátel 
� Neuvědomění si rizik 
� Nedomýšlení důsledků – z internetu nelze nikdy nic spolehlivě získat zpět (smazat) 
� Přehnané počty přátel, honba za co největším „množstvím“ 
� Teenageři – „čím více informací, tím lépe“, snaha pochlubit se, přehánět, být více 

„IN“ 
 
Jak předcházet riziku: 

� Nastavte systém rodičovské kontroly – u menších dětí zakažte přístup do sociálních 
sítí – limit registrace do facebooku je 13 let! 

� Dohodněte se s dětmi na základních pravidlech internetové komunikace, tzn. 
zejména nesdělovat tabu údaje – adresu bydliště a školy, celé jméno, telefonní číslo, 
choulostivé fotografie 

� Poučte děti o důsledcích neuváženého jednání – možnost krádeží, napadení, vydírání 
� Naučte děti a trvejte na dodržování nastavení soukromí, příležitostně jim pokyny 

opakujte 
� Komunikujte s dětmi o tom, s kým se na internetu „kamarádí“, mějte alespoň 

přibližný přehled přátel 
 
Jak řešit případný problém? 

� Dítě neobviňujte 
� Problém nezlehčujte 
� Problém nenechte eskalovat, řešte jej okamžitě 

 
Více informací naleznete na http://www.bezpecne-online.cz/pro-ucitele-a-rodice  
 
 
Nebezpečný a nevhodný obsah na internetu 

� Pornografie a dětská pornografie 
� Dětská pornografie – je nezákonná 
� Pornografie – je přístupná od 18 let – často je zde chabé zajištění pouze online 

potvrzením 
� Zobrazení násilí 
� Extremismus  
� skrytá propagace extremistických hnutí, častá je registrace těchto stránek v cizině 
� Sebepoškozování (např.anorexie, bulimie) 

 
Co by měly děti vědět? 

� Nikdy neposílejte své fotky cizímu člověku, a to v žádném případě ani za úplatu 
� Každou komunikaci je možné uložit a později s ní vydírat 



� Je zcela nepřípustné někomu posílat nebo prodávat své intimní fotografie – šíření 
dětské pornografie je trestné! 

� Trestní odpovědnost za chování nezletilých, a to včetně chování na internetu mají 
rodiče! 

� Zveřejnění podobných materiálů může výrazně zkomplikovat další život 
 
Jak předcházet: 

� Nastavte systém rodičovské kontroly 
o menší děti whitelisty (seznam povolených stránek), zakažte přístup do 

sociálních sítí 
o starší děti blacklisty (seznam zakázaných stránek) 

� Vysvětlete dětem, že i na internetu se objevují věci, které jsou jen pro dospělé 
� Naučte je reagovat – např. vypnout monitor 

 
Jak řešit případný problém: 

� Dítě neobviňujte a nesuďte 
� Buďte dětem k dispozici, chtějí-li se vám svěřit 

 
Projevy závislosti na internetu: 

� Změny v chování 
� Omezení jiných aktivit a možností 
� Změna vnímání, vnímání všeho ve vztahu a s ohledem na drogu 
� Sociální izolace 
� Neklid  
� Snížení výkonnosti, zvýšená unavitelnost 
� Pasivita, rezignace, deprese 

 
Jak předcházet: 

� Podporujte sebevědomí dítěte, dávejte mu pozitivní a férovou zpětnou vazbu 
� Ke hrám a internetu nabídněte atraktivní alternativy v reálném životě 
� Zajímejte se o jeho trápení, od kterých se možná snaží odreagovat 
� Dohodněte se na časových dotacích hraní 

 
Jak řešit případný problém: 

� Hledejte skutečnou příčinu problému 
� Nekritizujte, dítě podporujte 
� Závislost řešte společně s odborníkem 

 
Závěrem pár rad dětem pro bezpečnější internet 

� Neuvádějte zbytečně své osobní údaje (jméno, adresu, telefonní číslo, fotografie 
nebo hesla). 

o Není jasné, co se s takovými údaji potom bude dít a někdo je může snadno 
zneužít  

o Dobře si rozmyslete, jaké fotky dáváte na web 
o Dávejte pozor na to, co na internetu celému světu o sobě prozrazujete 
o O tom, že jste členem sociální sítě, byste měli říct i rodičům  

 



� Pokud chcete na svém profilu v sociální síti nebo jinde na internetu zveřejnit fotky 
nebo videa, kde jsou i jiní lidé, nejdříve se jich zeptejte. 

o Každý člověk má právo na vlastní obraz, to znamená, že fotku kamaráda 
můžete zveřejnit jen s jeho souhlasem 

o To samé platí i pro autorsky chráněný obsah, to znamená díla druhých lidí, 
jako je například hudba, filmy, texty, grafiky a spousta dalších věcí. Když je 
použijete bez dovolení, může se vám to hodně prodražit 

  
� Nedůvěřujte všem informacím na internetu. 

o Na internet může kdokoliv napsat téměř cokoliv a nemusí to být vůbec 
pravda. Někdy ani není jasné, odkud informace jsou a kdo je vlastně zveřejnil  

o Často stačí jenom porovnat informace z internetu s knihami, ve kterých se píše 
o stejném tématu 

 
� Nikdy neotvírejte emaily a přílohy, když nevíte od koho jsou nebo co v nich je. 

o Nejlepší je hned je smazat. Takzvané spamy posílají cizí lidé, kteří někde na 
internetu získali vaši emailovou adresu. Takové emaily bývají nebezpečné: 
většinou vás chtějí přimět k nákupu nějakého výrobku, mohou se ale snažit 
získat důležitá osobní data nebo dokonce šíří viry, které mohou poškodit váš 
počítač 

 
� Lákavé internetové nabídky, které se tváří, že jsou úplně zadarmo, mohou ve 

skutečnosti stát hodně peněz. 
o Skutečná cena za nabídku přitom není na první pohled vidět, je totiž někde 

napsaná titěrným písmem. Opatrný buďte i při placení stránek s referáty. Když 
si nejste jistí, je nejlepší se poradit s někým dospělým 

 
� Stahování hudby nebo filmů zadarmo je většinou nelegální, 

o Když narazíte na bezplatnou nabídku, buďte raději nedůvěřiví 
o Využití stažených nahrávek sice není trestné, dávejte si ale pozor: pokud máte 

víc něž jednu kopii, může se to považovat za šíření nebo dokonce prodej 
nahrávky, a to je porušení zákona, takže vypalovat kamarádům hudbu na CD 
může být nebezpečné 

o Dávejte si pozor i na P2P sítě. Ty fungují na principu sdílení, takže když 
stahujete nějakou mp3, musíte sami nabídnout jiný soubor, a to už je trestný 
čin! 

 
 
Přeji všem bezpečné využívání internetu, který je bezesporu při dodržování určitých 
pravidel  velkým a nezbytným pomocníkem v našem životě, bez rizika. 
 
S využitím zdrojů ze stránek: 
www.saferinternet.cz  
www.pomoconline.cz  
www.bezpecne-online.cz   a interní prezentace napsal   Oldřich Šedivý 
 
 



 

CO SE DĚJE V OBCI 

 

Brdský cyklobus vyráží na svou trasu 
V sobotu 2. dubna 2011 vyjede na svoji trasu 
Cyklobus – tradiční pomocník cyklistů, kteří rádi 
vyrážejí do brdských lesů a okolí. Zvláštní linka se 
speciálně upraveným autobusem vyráží již osmým 
rokem v trase Dobřichovice, nádraží – Mníšek pod 
Brdy, nám. – Kytín a pomáhá tak vyvézt cyklisty od 
vlaku v údolí Berounky do brdských vrchů.  
Rozsah provozu je stejný jako v předchozích letech, 
tedy pět spojů každý nepracovní den z Dobřichovic 
a čtyři spoje v opačném směru. V Dobřichovicích je 
zastávka cyklobusu umístěna na parkovišti vedle 

nádražní budovy. Linka bude v provozu až do 2. října 2011. 
V loňské sezóně přepravil cyklobus celkem 1900 cestujících a 1100 jízdních kol a protože 
navazuje na vlaky z obou směrů, nabízí své služby cyklistům od Prahy i od Berouna. 
Z Mníšku pod Brdy nebo Kytína mohou vyznavači bicyklů vyrazit po značených cyklistických 
trasách, sledovat lze i pěší turistické trasy či krajem projíždět po mnoha lesních cestách. 
Několik tipů na výlety nabízí leták Cyklisté v PID, který ROPID vydává k začátku cyklistické 
sezóny. 
Linka je výhodná pro rodiny s dětmi i pro cyklisty, kterým se nechce zdolávat náročné 
stoupání z údolí Vltavy a Berounky. A například díky zastávce Černolice je cyklobus atraktivní 
i pro necyklisty: pěší odtud mohou vyrazit přímo do brdských lesů a horolezci na známé 
Černolické skály. 
Na lince cyklobusu platí Tarif PID a cena přepravy jízdního kola je 32 Kč bez ohledu na 
vzdálenost. Při využití přestupu z vlaku na cyklobus v Dobřichovicích je jízdné za přepravu 
kola v cyklobusu sníženo na 16 Kč, ale jen v případě předložení dokladu o přepravě jízdního 
kola v návazném vlaku ČD (trať 171) platného v den použití linky cyklobusu řidiči cyklobusu. 
Cena přepravy jízdních kol dle Tarifu ČD je 25 Kč za jednu jízdu. 
 
 
Stručný jízdní řád cyklobusu PID: 
Odjezdy z Dobřichovic 8:25 10:25 12:25 14:25 16:25 

Příjezdy do Kytína 9:00 11:00 13:00 15:00 jede jen do Mníšku 

Odjezdy z Kytína 9:35 11:35 13:35 15:35  

Příjezdy do Dobřichovic 10:05 12:05 14:05 16:05  

 
 



 

Mlok skvrnitý 
Při procházce jsem náhodně našla přímo v obci, u chatové osady poblíž čističky odpadních 
vod, krásný exemplář mloka skvrnitého. Překvapilo mne to, mloci pořebují pro růst svých 
larev velmi čistou vodu – larvy rostou ve studánkách nebo potůčcích – a jsou proto citlivým 
ukazatelem kvality životního prostředí v oblasti, včetně kyselosti dešťů. Ve Wikipedii jsem o 
mloku vyhledala následující informace. 

Iva Stefanová 
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie 

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) je 
středně velký obojživelník a nejrozšířenější 
evropský zástupce čeledi mlokovitých, rozšířený v 
západní Asii, jihozápadní Africe a zvláště v jižní a 
střední části Evropy (přesný evropský areál 
rozšíření viz mapka). 
Popis  
Mlok skvrnitý je robustní obojživelník s krátkými 
končetinami, poměrně dlouhým a silným ocasem 
a malou hlavou se zakulacenou tlamou a 
vypouklýma očima. Velikost i zbarvení se výrazně 
mění dle několika poddruhů. Dospělý jedinec je 
dlouhý 18-28 cm. Nejčastěji se objevují mloci s 
černě zbarveným tělem se žlutými skvrnami nebo 
pruhy. V některých lokalitách se objevují i 
poddruhy se skvrnami pomerančově oranžovými 
až červenými. Svým zbarvením se blízce podobá 
americkým axolotlům a stejně jako u nich má jeho 
barevné skvrnění funkci varovnou a odrazující. 
Pohlaví se od sebe zbarvením neliší. 
 
Chování 
Mlok skvrnitý obývá výhradně vlhké lesní lokality, 
louky nebo pole v blízkosti vodních toků, jezírek 
nebo studánek, kam klade každoročně svá vajíčka, 
zvláště pak preferuje listnaté nebo smíšené lesy. 
Vyhledává především podhorské lokality, 
nejčastěji vystupuje do nadmořské výšky pod 1 
200 m n. m. 
Žije nočním způsobem života, přes den se ukrývá 
pod listy, kmeny stromů, větvemi, v dírách v zemi 
nebo pod kameny, kde je chráněn před přímým 
slunečním zářením. Ze svých úkrytů často vylézá i 
za deštivých a nepříznivých dnů. Jeho potravou se 
stávají nejčastěji malí až středně velcí 
bezobratlovci (žížaly, stonožky, drobný hmyz, 
pavouci, červi, slimáci aj.), které usmrcuje vysoce 



účinným jedem [zdroj?]. Na přelomu října a listopadu se před nepříznivým zimním počasím 
schovává do podzemí, kde se drží přibližně stálá teplota. 
Mločí jed, samandarin, který vyměšuje ze žláz za očima, není pro člověka příliš nebezpečný, 
pokud se však nedostane např. do očí, kde způsobuje silné pálení, ale menším živočichům, 
kteří se ho snaží napadnout nebo kteří se stávají jeho kořistí, může způsobit silné svalové 
křeče a zvýšení krevního oběhu v celém těle, spojené s obtížnějším dýcháním. Jed ve větším 
množství pak může takového živočicha i zabít. Díky této schopnosti nemá téměř žádného 
přirozeného nepřítele, největším nebezpečím je pro něj člověk. 
Mlok skvrnitý pohlavně dospívá ve 3. až 4. roce života. Při páření samec samici uchopí 
zespodu, odloží spermafor na podklad a sklouzne na stranu, takže samice klesne na 
spermafor. Po vyvinutí vajec v jejím těle (je v našich podmínkách vejcoživorodý) klade 
přibližně 40 (max. 70) larev o délce 2,2–3,2 cm, které před proměnou dorůstají velikosti až  
8 cm Larvy jsou masožravé, živí se rybím potěrem, drobnými korýši nebo členovci, často se u 
nich také projevuje kanibalismus. K proměně u nich dochází po třech měsících, v červenci až 
srpnu. V přírodě se dožívají průměrně 20, v zajetí až 40 let. 
 
Výskyt a početnost v ČR 
Mlok skvrnitý je v České republice dle vyhlášky 395/1992 Sb. silně ohroženým druhem. 
Velkou zásluhu na tomto statusu má především automobilová doprava a ničení a 
znečišťování přírodních vodních toků, jezírek a studánek. Platí pro něj také tzv. Bernská 
konvence, která jej uznává přísně chráněným druhem, který nesmí být pod účelem chovu 
opatřován odchytem v přírodě a je možné jej získat jen z registrovaných chovů. Druhy žijící 
na území našeho státu pak lze držet v lidské péči jen na základě udělené výjimky ze zákona o 
ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. 
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O bazárku dětských oděvů 
V sobotu 19. 3. se konal bazárek dětských oděvů. Šlo o první pokus o tento typ akce po delší 
době.  Sešlo se několik prodávajích maminek a další se přišly podívat a něco svým ratolístkám 
koupit. Bylo z čeho vybírat, k dispozici byly hračky, sportovní potřeby, kočárky, autosedačky, 
obuv a oděvy pro děti od miminek do cca 15-ti let.  
Maminky, které již nechtěly neprodané věci po bazárku zpátky, měly možnost je věnovat na 
dobročinný účel. Proto jsme kontaktovaly občanské sdružení Home Start, které se zabývá 
prací se sociálně slabými či jinak znevýhodněnými rodinami a přímo na objednávku pro 
konkrétní rodinu z odložených věcí vytřídily, co se jí hodilo. Hned v neděli 20. 3. si krabici s 
oděvy převzala dobrovolnice, pracující v této organizaci.  
Home Start pracuje s rodinami, v nichž žije alespoň jedno dítě do 6-ti let a které mají sociální, 
psychologické a zdravotní problémy (rodiny cizinců, etnických monorit, s problémy s 
nezaměstnaností, psychickou chorobou, fyzickým handicapem, alkoholismem některého ze 
svých členů atp.) Princip pomoci spočívá v tom, že do rodiny dochází 1x týdně na 2-3 
hodinovou návštěvu  dobrovolník,  který  je  již  také rodičem  a  na  přátelské  bázi  pomáhá  
s těžkostmi, které daná rodina s výchovou dětí má. Bližší informace o neziskové organizaci 
Home Start najdete na www.hostcz.org. 



Darování dalších věcí konkrétní matce v tíživé finanční situaci zprostředkovala paní Angelika 
Holubová. Zbylé nepotřebné věci jsme zabalily do pytlů a odvezly do sběrného kontejneru 
neziskové organizace POTEX. V této souvislosti bychom rády upozornily, že jsme sice 
původně neměly v úmyslu odvážet pytle s oděvy pro dospělé, které nám občané rovněž 
nosili, nicméně i ty jsme samozřejmě do POTEXových kontejnerů odvezly. Pro jílovišťské 
občany je nejdostupnější kontejner, který se nachází na Zbraslavi před Dětským domovem 
Ch. Masarykové  
POTEX je zkratka znamenající POužitý TEXtil. Tato organizace má na různých místech 
republiky umístěny velké stříbrné kontejnery, kam lze vyprané oděvy, povlečení, obuv, 
kabelky atd. zabalené v igelitových pytlích odložit. Některé oblečení je pak použito na 
charitativní účely přímo jako oděv, z dalšího jsou v chráněných dílnách, zaměsnávajících 
osoby s handicapem, vyráběny například textilní koberečky. Bližší informace o fungování 
neziskové organizace POTEX najdete na www.potex.cz.  
Mohu-li celou akci hodnotit, domnívám se, že byla relativně úspěšná. Zejména mne teší, že 
odložené věci se dostaly ke konkrétním potřebným dětem. Udělaly jsme poměrně masivní 
informační kampaň. Z tohoto pohledu mohla být účast nakupujích maminek větší, ale svou 
roli zřejmě sehrálo i to, že jsme se bohužel trefily do termínu jarních prázdnin.  
Vzhledem k tomu, že Klubíčko bude zřejmě i v budoucnu pořádat podobné akce, rády 
bychom s informacemi o nich cíleně oslovily jílovišťské maminky. Proto prosím ty, které by si 
přály být o akcích Klubíčka, potažmo Okrašlovacího spolku, zameřených na děti, 
informovány, aby laskavě napsaly svůj kontakt (e-mail, telefon, adresa, rok narození dítěte) 
buď na mail iva1stefanova@seznam.cz, nebo na papír a ten pak hodily do naší poštovní 
schránky (Pražská 52 – vedle hasičárny).    
V neposlední řadě je třeba poděkovat jménem pořádajícíh matek z Klubíčka SDH Jíloviště, 
které nám zapůjčilo klubovnu hasičské zbrojnice, která je jednak dobře dostupná a také dost 
velká na to, aby se bazárek vůbec mohl v naší obci konat.     
 

Za Klubíčko Iva Stefanová 

 
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE 

 

Restaurace a kavárna Pod lesem 
� od 23. 3. točíme Staropramen! 
� koncem dubna otevíráme pobočku Fortuny, přijďte si vsadit na MS v hokeji,  

Ligu mistrů a další sportovní události 
� ve čtvrtek 7. 4. začínáme jarní kolo Musicboxu - tentokrát Katapult a Olympic 
� i dále budou pokračovat diskotéky Oldies but goldies s DJ Slávou Blochem  

a oblíbeným karaoke - 23. dubna, 7. května, 21. května, 4. června 
� jakmile dovolí počasí, bude se každý víkend grilovat na terase 
� o víkendu od 8. do 10. 4. vás zveme na zvěřinové hody! 
� zveme vás na velikonoční hody s jehněčím masem 
� přijďte si užít první sluníčko na opět otevřené zahrádky... 

 



 

Tomáš Klus, Vladimír Mišík, Nedvědi a další na Portě v Řevnicích 
Hvězdy folk, country a trampské hudby se představí poslední víkend před prázdninami na 
Portě v Řevnicích. Porta letos oslaví 45 let své existence a dá se považovat za nejstarší letní 
festival v naší republice. Celou historií festivalu prošly stovky hudebníků a skupin a mnozí z 
nich právě na tomto festivalu vyrostli a stali se stálicemi folk a country hudby. S Portou jsou 
nerozlučně spjati například Karel Plíhal, Věra Martinová, Robert Křesťan, Pavel Žalman 
Lohonka, Spirituál kvintet, Wabi Daněk a mnoho dalších umělců a skupin tohoto žánru. 
 Za dobu své existence prošel festival mnohými změnami.  Struktura soutěže, žánrové 
hranice, udělování cen a také časté stěhování Porty jí utvářely až do dnešní podoby. Poslední 
přestěhování Českého národního finále z Jihlavy do Lesního divadla v Řevnicích Portě 
přineslo obrodu a čerstvý vítr do celého systému a Porta sklízí v posledních letech úrodu z 
obětavé práce všech, kteří Portě pomáhají.  Tradice ovšem zůstává, a tak již 45 let festival 
staví na základních oblastních kolech ve všech koutech naší republiky, odkud postupují 
vítězní interpreti do Českého národního finále. Kromě vítězů jednotlivých oblastních kol 
vystoupí ve dnech 24. - 26. 6. 2011 v areálu Lesního divadla Vladimír Mišík a E.T.C., Věra 
Martinová, Jan a František Nedvědovi, Tomáš Klus, Wabi Daněk, Jaroslav Samson Lenk, 
Roman Horký, mnoho dalších hudebníků a skupin a poprvé také vynikající světový kytarista 
Peppino D´Agostino... 
Kromě dvou hudebních scén, kde se představí ty nejlepší kapely v interpretační soutěži, je 
pro návštěvníky připravena také portovní výstava, hudební dílny, kde několik vynikajících 
lektorů-hudebníků odhalí některé taje hry na strunné nástroje. Nebude chybět dobré jídlo, 
pití a nezapomenutelné vystoupení hvězd v hodině H a noční zpívání, kde si můžete zazpívat 
se začínajícími i zkušenými muzikanty.  
Info na www.porta-festival.cz a www.eportyr.cz. 

o. s. Porta 
 

Zasaď v Řevnicích strom, ať máš kyslík na zpívání 
Zdravíme všechny s přicházejícím jarem a těšíme se na vás nejen na Portě, ale i na akcích, 
které budou Portě předcházet a o kterých vás budeme informovat. 
 Začínáme již začátkem dubna, kdy se bude konat sázení stromků, v rámci akce  
„Zasaď strom, ať máš kyslík na zpívání“. 
 
Zveme všechny, kdo se chtějí nejen potkat s přáteli, ale také zasadit si svůj letošní strom. 
Možná to bude zase kus připravené mýtiny k osázení, borový háj, alej u cesty, anebo zase 
kousek dubového lesíku. To se teprve uvidí. Les bude Porta sázet již počtvrté, a kromě nás, 
porťáků, se letošního sázení zúčastní i děti z místní školy v Řevnicích. Možná, že se přidají i 
další školy. V každém případě se k nám přidali zástupci Středočeského kraje a několik dalších 
muzikantů. 
 
A aby naše práce byla po zásluze odměněna, nevynecháme ani opékání buřtíků. Celá akce 
proběhne v sobotu 9. 4. 2011, od 9.00 hod., místo srazu bude jako obvykle Lesní divadlo v 
Řevnicích. S sebou potřebujete pouze pracovní rukavice a dobrou náladu. Budeme rádi, když 
nám potvrdíte svoji účast, ať se dostanou stromky a posléze i buřtíky na každého.  
Kontakt: revnice@porta-festival.cz. 

o. s. Porta 
 



 
 

Římskokatolická farnost při kostele sv. Jakuba staršího na Zbraslavi 
ve spolupráci s městskou částí Praha - Zbraslav 

a Zbraslavskou kulturní společností 
uvádí 

k roku svaté Anežky České 

LIDOVÉ PAŠIJE 
na podkladě lidových her z Vlastiboře, Vamberka a Železného Brodu. 

  
Scéna:    Tomáš Šamárek 
Hudba:   František Štěrbák 
Choreografie:   Veronika Všetičková 
Ozvučení:   agentura PRO MUSIC s.r.o.  
Techn. spolupráce:  Vladimír Košata 

Petr Řehoř 
Režie:    Oldřich Vlček 
Osoby a obsazení: 
JEŽÍŠ  NAZARETSKÝ:  Radúz Mácha 
PETR:    Milan Čejka 
JAN:    Aleš Čejka 
JIDÁŠ :    Miroslav Šnajdr 
ONDŘEJ:   Vladimír Šlachta 
JAKUB:    Jiří Mašek 
FILIP:    Václav Košata 
BARTOLOMĚJ:   Zdeněk Chupík 
MATOUŠ:   Ivan Hačkajlo 
TOMÁŠ:   Marek Doležal 
JAKUB ALFEŮV:  Tomáš Kulveit 
JAKUB ZELÓTES:  Petr Megela 
JUDA JAKUBŮV:  Jan Šulc 
OPOVĚDNÍK:   Oldřich Vlček 
MARIA, matka Ježíšova:  
          Simona Postlerová 
MAŘÍ MAGDALENA (Majdalena):  
                               Lucie Žáčková 
MARTA:   Marie Stříteská 
VERONIKA:   Pavla Beretová 
DÍVKA od ohně:  Božena Osvaldová 
DÍVKA od pípy:  Veronika Všetičková 
ĎÁBEL:    Tomáš Šamárek 
 

SMRT(ka):   Jana Pidrmanová 
ANDĚL:   Jaromíra Mílová 
JORAM:   Josef Pejchal 
ANNÁŠ :   Zdeněk Beránek 
KAIFÁŠ :   Stanislav Oubram 
PILÁT PONTSKÝ:  Jan Novotný 
HAMATA:   Miroslav Fantyš 
NANDAVER:   Vlastimil Přáda 
MALCHUS:   Václav Šamárek 
ŠIMON CYRÉNSKÝ:  Filip Toušek 
JOSEF Z ARIMATIE:  František Pondělíček 
DISMAS:   Lukáš Bajt 
JISMAS:   Martin Nejdl 
VOJÁCI:   Jan Zemánek,  

Ivan Kočí,  
Tomáš Podrazský,  
Michal Podrazský 

PÍSAŘ :    Jiří Svoboda 
LID A ŽENY JERUZALÉMSKÉ:  

Marie Čejková,  
Lída Hačkajlová, Irena 
Kovářová 
a farníci  

ZBRASLAVSKÁ ZÁMECKÁ ZAHRADA - PŘEDKOSTELÍ 
17. DUBNA 2011 V 15 H (PAŠIJE VELKOPÁTEČNÍ) 

24. DUBNA 2011 V 15 H (PAŠIJE VZKŘÍŠENÍ) 
VSTUP VOLNÝ 

 
 



 

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK 

 

Jílovišťské okrašlování 2011 aneb co nového  
23. února 2011 se znovu sešli členové Okrašlovacího spolku, a jak bylo avizováno v minulé 
Zvonici, přinášíme stručné zprávy a informace z dění ve spolku.  
 

� Na Ministerstvo pro místní rozvoj byla podána žádost o dotační titul č. 4 pro obnovu 
sakrálních staveb, které nejsou prohlášeny kulturní chráněnou památkou, s názvem 
Obnova staré hasičské zbrojnice, ulice Pražská v obci Jíloviště. Z 308 registrovaných 
žádostí má ta naše poř. číslo 206. Výsledek by měl být oznámen v druhé polovině 
dubna 2011. Žádána je max. výše dotace 400 000,- Kč, předpokládaný rozpočet 753 
355,- Kč. 

 
� V sobotu 19. března proběhl v hasičské zbrojnici bazar dětského oblečení a 

sportovních potřeb – navzdory cílené propagaci místním rodinám s malými dětmi a 
masivní reklamě v okolních vesnicích a mateřských školkách, byla účast spíše 
sporadická, což je škoda, neboť se na místě sešlo množství značkového oblečení za 
velmi solidní ceny pro děti od nejmenšího věku do cca do 15 let. Uvidíme, zda se na 
podzim najde potřebná energie k zopakování této akce.  K dobrému pocitu z bazaru 
může přispět fakt, že některé nepotřebné věci byly předány na charitativní účely.  

 
� Na sobotu 16. dubna je plánován další velikonoční bazárek s možností nákupu 

drobných předmětů a pochutin s velikonoční tématikou  
 
Tolik hlavní zprávy z okrašlování, zároveň bychom chtěli znovu vyzvat občany k příspěvkům 
do veřejné   sbírky  na  rekonstrukci   staré  hasičské  zbrojnice,  která   je  stále  dostupná  
na č. ú 2900065378/20101 (Fio, družstevní záložna). Dlouhodobější záměry Okrašlovacího 
spolku včetně získání dalších případných dotací záleží právě na tom, zda se podaří 
rekonstrukci zahájit a uskutečnit. Případným dárcům předem děkujeme. 
 
Další termín setkání spolku je předběžně naplánován na 20. dubna 2011.  
 

Za Okrašlovací spolek Gabriela Tamchynová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

HASIČI 

 

Z činnosti zásahové jednotky 
� 26. 3. 2011 se uskutečnil sběr použitých autobaterií u hasičské zbrojnice v Jílovišti 
� 9. 4. 2011 sběr želeného šrotu v obci 
� 23. 4. 2011 školení strojníků a velitelů 

 
Termíny soutěží v požárním sportu: 21. 5. 2011 PLAMEN – MH 

28. 5. 2011 okrsková soutěž, muži a ženy 
11. 6. 2011 okresní kolo, muži a ženy 
 

� členové ZJ prochází povinnými zdravotními prohlídkami 
� pokračují práce na dodělání Tatry (broušení pro lakování) 
� probíhá řízení k povolení stavby přístřešku za HZ pro Tatru     

 
Zimní pobyt na horách 

Vzhledem k termínu 
pololetních prázdnin jsme 
odjížděli  do  Jizerských  hor 
až  v  sobotu  
12. března 2001. Do středy 
bylo slunečno a děti každý 
den lyžovaly. Ve čtvrtek se 
počasí změnilo a přesně 
podle předpovědi 
meteorologů pršelo. Byli 
jsme však připraveni a 
„hlavas“ Vlasta Pospíšilová 
domluvila prohlídku na 
nedaleké Josefodolské 
přehradě. Byla postavena 
na říčce Kamenici v letech 

1976 – 82. Má dvě hráze, vysoké 44m, a zadržuje 23 milionů krychlových metrů vody.  Kolem 
je ochranné pásmo, protože vodní nádrž je zdrojem pitné vody pro  město  Liberec.  
Dozvěděli jsme se mnoho  zajímavých  věcí o její stavbě i využití.  
Ve 13:00 hodin odjížděly děti a dospělé doprovody do plaveckého stadionu v Liberci. 
Konečně se děti dočkaly a užily si vodních radovánek (150m dlouhý vodní tobogán je nejdelší 
ve střední Evropě). 
V pátek dopoledne se ještě lyžovalo, ale sníh byl namrzlý, protože padala „omrzlice“ a foukal 
vítr. V sobotu 19. 3. 2011 přijel v 10:00 hodin Michal Balej s autobusem pana Uhra z Mníšku 
pod Brdy a odvezl nás domů, bohatší o nové zážitky. 



Děkujeme za pomoc „babi“ Součkové, J. Vorlovi, M. Verbeščukovi, M. Kirchmanové a 
chlapcům ze zásahové jednotky, kteří byli na chatě Růžodol a pomáhali připravovat pro děti 
bojovky apod. 
 

     
 

 
 



 
Návštěva hasičské stanice č. 7 v Praze - Jinonicích 
V sobotu 26. 3. 2011 měly naše děti možnost seznámit se s kompletní zásahovou technikou, 
zaměřenou na těžké nehody (automobily, vlaky) a vyprošťování osob z havarovaných vozů, 
ale i např. zasypaných sesunutím budovy apod. 
Zhlédly i cvičnou lezeckou stěnu, zvyšující fyzickou kondici hasičů z povolání. Děti doprovázel 
Michal Petřík, Radek Moureček a Jindra Tamchyna. Návštěvu stanice zajistil Pepa Nový. 
Děkujeme. 
 
Z jarních akcí srdečně zveme na: 
 
 

� Tradiční stavění máje a pálení čarodějnic poslední dubnový den. Setkáme se u 
fotbalového a cvičného hřiště.  

� Branný závod Karla Košaře, pořádaný ve spolupráci s SDH Lipence v sobotu 7. 5. 
2011. Start v Lipencích  -  cíl na Jílovišti. Odjezd z Jíloviště v 8:00 hodin od hasičské 
zbrojnice. Závodit budou dvojice ve dvou věkových kategoriích od 18 do 40 let a od 
41 výše. Rozhodující pro zařazení je věk staršího závodníka. Startovné á 100,- Kč. 

 
 
 
 
 

 
 

Za SDH Jíloviště Fatková 
 

       
 



 

 

 
 

 
 



 

INZERCE 
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Straně, www.casus.cz, 272 088 350  


