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Sloupek starosty 
Vážení spoluob�ané, 

 do každého �ísla Zvonice jsem zatím p�ispíval �lánkem „Sloupek starosty“, ale už od  
tohoto �ísla budu jednotlivé zprávy z radnice a ZO uve�ej�ovat v jednotlivých �láncích, které najdete 
v nové rubrice nazvané Z RADNICE. Myslím si, že takto rozd�lené zprávy budou  pro Vás daleko 
p�ehledn�jší a �tiv�jší. 

         

         Karel Dostálek 

         starosta 

 

Z RADNICE 
PROBLÉMY  S NEPO�ÁDKEM A S MOTORKÁ�I 
 Sb�r železného šrotu se uskute�nil dne 24. 3. a ve dnech 30. 3. - 1. 4. Vám byly 

p�istaveny velkoobjemové kontejnery na Váš domovní odpad v ulici Zenklova, p�ed OÚ a v ulici 
K Dubí�ku. První kontejner byl bohužel p�istaven již v pátek 30. 3. v 9,00  hod. a už za hodinu byl 
plný. To samé se stalo s kontejnerem v ulici K Dubí�ku. Plné kontejnery se ješt� v pátek vym�nily za 
prázdné, ale v sobotu v dopoledních hodinách už byl kontejner u OÚ a v ulici K Dubí�ku  op�t plný. 
Celkov� bylo napln�no 6 velkoobjemových kontejner� a obec za n� zaplatila 27 000,- K� v�etn� DPH. 
Zkušenost s p�istavením t�chto kontejner� je taková, že pár ob�an� sobecky je sta�ilo zaplnit svým 
domovním odpadem už v pátek  a to na úkor Vás dalších ob�an�, kte�í jste pak v ned�li nem�li již 
v�bec šanci tyto velkoobjemové kontejnery využít, protože další kontejnery v ned�li již nebyly 
p�istaveny. Dalším problémem p�istavení kontejner� bylo, že n�kte�í ob�ané i když vid�li, že už je 
kontejner plný, nechali nap�. plastové židle, televizi atd. pohozené u t�chto kontejner� s v�domím, že 
obec tento nepo�ádek samoz�ejm� uklidí. Z toho vyplývá a potvrzuje se známá zkušenost, že bohužel 
vždy se mezi námi najdou ob�ané, kte�í nerespektují žádná pravidla ani základní slušnost. 

Dv� �erné skládky pod mostem na Všenory byly zlikvidovány �SD (�editelství silnic a dálnic) 
na své náklady a obec tak nemusela utratit ani korunu ze svého rozpo�tu. SUS (Správa a údržba silnic 
Praha-západ) pro�ezala lesík u autobusové zastávky z  Prahy a vy�istila p�íkop v ulici Všenorská. Na 
objednávku obce dne 12. 4. vy�istil �istící v�z od zimního posypu obecní komunikaci v ulici Pražská 
od OÚ až k výjezdu na rychlostní komunikaci na Prahu. 

Neut�šená situace s udržováním po�ádku je však stále na Cukráku u autobusové zastávky, ale i 
tam musíme ve spolupráci s �SD najít urychlen� takové �ešení, aby nedocházelo ke vzniku �erných 
skládek a  nepo�ádku.  

Co mn� velmi mrzí je, že n�kdo byl schopen vyrazit a zni�it t�i prkýnka z d�ev�ného obložení 
v�že se skluzavkou na d�tském h�išti, které je hojn� navšt�vované malou drobotinou. Kdo takovouto 
v�c mohl ud�lat, se mohu jenom domnívat, protože op�t nebyl nikdo p�i tomto ni�ení p�istižen. 

Co nás v sou�asné dob� nejvíce trápí jsou motorká�i. Bohužel jezdí v helm� a na motorkách 
nemají SPZ. Využívají tak své anonymity k tomu, že jsou velmi agresivní a myslí si, že si mohou 
dovolit vše. Na �lov�ka, který je chce zastavit a napomenout bez jakýchkoliv zábran najížd�jí 
motorkou. P�i svých jízdách jsou zdrojem velkého hluku, benzinových výpar�, ohrožují bezpe�nost 
Vás ob�an� a ni�í krásnou p�írodu kolem nás. Proto ve spolupráci s Policií v Mníšku pod Brdy 
musíme  t�mto anonymním jízdám zabránit. V p�ípad�, že máte jakékoliv informace o t�chto 
motorká�ích zavolejte na OÚ Jílovišt� (tel. �. 257730274), mn� (tel.�. 602232842) nebo na Policii 



 

v Mníšku pod Brdy (tel. �. 318592255, 737736581).  D�kujeme Vám p�edem za jakékoliv  informace, 
které by pomohly odhalit t�eba i jediného anonymního motorká�e. 

 

         Karel Dostálek 

         starosta 

POKÁCENÝ JAVOR MLÉ� V ULICI NA HÁJENSKU  
Manželé �ípovi majitelé rodinného domu Na Hájensku �.p. 256 požádali OÚ Jílovišt� o 

ošet�ení stromu javoru mlé�, který rostl u jejich pozemku a svými suchými v�tvemi zasahoval do n�j. 
P�i siln�jším v�tru suché v�tve padaly a poškozovaly oplocení a ohrožovaly bezpe�nost majitel� této 
nemovitosti. Na základ� této žádosti manžel� �ípových si nechal OÚ Jílovišt� vypracovat odborný 
posudek na zdravotní stav tohoto stromu, javoru mlé�. Posudek vypracoval pan Chod�ra  majitel firmy 
CHOD�RA – zahradnické služby. V posudku je psáno (fotografie na které je v posudku odkazováno 
si je možné prohlédnout na OÚ):  „Javor mlé� (Acer platanoides) o obvodu kmene 161 cm, m��eno ve 
výšce 130 cm, roste v úzké uli�ce, v nezpevn�né ploše t�sn� u oplocení. Ve vozovce byl v minulosti 
proveden výkop uvnit� okapové linie koruny, což m�že být jednou z  p�í�in prosychání koruny 
(fotografie �. 1a). St�edem koruny prochází nadzemní vedení (fotografie �. 1a, 1b). Na kmeni je patrné 
poran�ní, které je podle  informace od havárie motorového vozidla (fotografie �. 2). V nezap�stované 
korun� je rizikové tlakové v�tvení (fotografie �. 3a,b). St�ed koruny je proschlý, všechny kosterní 
v�tve jsou poškozeny – suché ve st�edu koruny, s prasklinou ve spodní �ásti, napadené d�evokazným 
hmyzem, poškozené chybnými �ezy (fotografie �. 4a,b a 1b). Po odstran�ní suchého st�edu by se 
zvýšilo riziko rozlomení již nyní mén� stabilní koruny.  

S ohledem na výše uvedené skute�nosti považuji ošet�ení stromu za neefektivní, a to i 
v p�ípad� založení bezpe�nostního vázání. Odstran�ním javoru by byl vytvo�en prostor pro lepší vývoj 
korun strom� rostoucích na sousedním pozemku. P�i uvažovaném uložení nadzemních sítí do zem� lze 
p�edpokládat další poškození ko�enového systému. Doporu�uji strom odstranit z bezpe�nostních 
d�vod� (nestabilní koruna, pr�jezdní profil).“  

Majitelem pozemku, který je �ástí obecní komunikace Na Hájensku a na kterém rostl javor 
mlé� je Ú�AD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE V�CECH MAJETKOVÝCH a ten nem�l  
k pokácení tohoto stromu námitek.  

 Pro� tak podrobn� o tomto pokácení javoru mlé� píši? Je to z d�vodu, že se v obci vždy 
najde bu� jedinec nebo v tomto p�ípad� „skupinka“ obyvatel z lokality Hájenska, kte�í jsou 
nespokojeni a píší na r�zné státní orgány jednu stížnost za druhou na nedodržování zákon� ze strany 
starosty, obce nebo OÚ. Myslím si však, že by si nejd�íve tito ob�ané m�li p�ed napsáním stížností 
zjistit skute�ný stav v�ci a pak se teprve rozhodnout zda stížnost podají. P�edešlo by se tak zbyte�ným 
kontrolám a místním šet�ením, které stojí peníze, ale hlavn� �as všech zú�astn�ných. V poslední dob� 
se na OÚ Jílovišt� st�ídá jedna kontrola za druhou. Zatím žádná z t�chto kontrol, které již na OÚ 
prob�hly, nezjistila porušení zákon� ani ze strany obce ani OÚ. Ukazuje se tak,  že se v obci dodržuje 
zákonnost a po�ádek.  

Na záv�r bych cht�l ješt� podotknout, že všechny dokumenty k pokácení tohoto javoru mlé� 
jsou na OÚ p�ístupné všem zájemc�m, kte�í cht�jí do t�chto dokument� nahlédnout.  

Na základ� stížnosti „skupinky“ obyvatel lokality Hájenska na pokácení javoru mlé�,  provedla 
	eská inspekce životního prost�edí na OÚ Jílovišt� místní šet�ení a to s výsledkem, že OÚ Jílovišt� 
v této v�ci nepochybil.  

 

          Karel Dostálek 

      starosta 

 



 

LIKVIDACE SUCHÝCH V�TVÍ 
V minulém �ísle Zvonice jsem sliboval, že jedním z bod� zasedání ZO �. 5 bude  schválení 

vyhlášky o možnosti pálení suchých v�tví v naší obci. Protože toto pálení suchých v�tví nem�že být 
�ešeno obecní vyhláškou musí ZO najít jiné �ešení a to se bohužel zatím nepoda�ilo. D�vod byl v 
krátkém �asovém úseku, který byl do zasedání ZO �. 5. Ur�it� se o tomto problému pálení suchých 
v�tví bude jednat na zasedání ZO �. 6, které se bude konat  dne 6. 6. 2007 v 19,00 hod. v restauraci U 
Hastrmana.  Informace, jak ZO v této v�ci rozhodlo budou uve�ejn�ny v dalším �ísle Zvonice. 

 

         Karel Dostálek 

         starosta 

 

PRÁCE NA OÚ 
Dne 13.4. Byla na OÚ pokládaná dlažba ve vstupní chodb� a na pošt� a v 22 týdnu tedy od 16. 

4. do 20. 4. Byl celý OU vymalován, v�etn� pošty.  

 

         Karel Dostálek 

         starosta 

 

Internetové stránky obce a Zvonice 
Oficiální internetové stránky obce, jak již první slovo tohoto textu zna�í, by m�ly být ur�eny k 

tomu, aby tam návšt�vník Našel oficiální informace. Krom� základních informaci o obci, po�tu 
obyvatel, historii, apod. jsou na našich obecních stránkách také další informace, které tam byt mají. 
Jedná se v�tšinou o oficiální informace, které nejsou ve v�tšin� p�ípad� p�íliš zábavné, ale o to 
d�ležit�jší. Mezi d�ležité �ásti obecních stránek pat�í nap�íklad sekce ú�ední deska nebo usnesení. 

P�estože nap�íklad ú�ední deska neposkytuje mnoho prostoru pro zábavu, nacházejí se zde 
d�ležité údaje. Na stránce ú�ední desky se lze dozv�d�t informace o výb�rových �ízeních, o stavebních 
a územních �ízeních i jiné informace, které jsou ob�an�m sd�lovány prost�ednictvím obecního ú�adu. 
Tuto stránku je dobré alespo� ob�as navšt�vovat, nebo
 šet�í vaše kroky k obecní výv�sce. B�žná doba 
vyv�šení informací na ú�ední desce je 2 týdny, je tedy dobré se na ú�ední desku alespo� jedenkrát za 
tuto dobu dívat. 

Užite�nou sekcí webu je také stránka obsahující usnesení ze zasedaní zastupitelstva. Na rozdíl 
od ú�ední desky zde z�stávají informace zobrazeny, nebo spíše archivovány, déle. Lze zde najít co se 
na kterém zastupitelstvu probíralo. 

Rad bych na záv�r svého �lánku ješt� doplnil pár informací ohledn� návšt�vnosti a využívání 
internetových stránek naší obce. V m�síci b�eznu p�istoupilo na stránky 2328 unikátních návšt�vník�, 
tedy návšt�vníci z 2328 r�zných adres v internetu. Pr�m�rná denní návšt�vnost byla 146 návšt�v. Na 
stánkách je 22 návšt�vník� registrovaných jako uživatelé. Každý registrovaný návšt�vník má možnost 
vytvá�et a upravovat vlastní diskuse, p�ísp�vky a inzeráty. Registrovanému uživateli je možno zasílat 
d�ležité informace ohledn� d�ní v obci e-mailem. 

 



 

 
         www.jiloviste.cz  sekce usnesení 

            Jan Vorel 

 

Návšt�va výstavky na zámku Zbraslav. 
Na své sch�zce 19. b�ezna 2007 se naši senio�i dohodli na návšt�v� výstavky textilního um�ní 

orientu , která je instalována do 27. 5. 2007 v prostorách zámku ve Zbraslavi. 

Na autobus MHD, který odjížd�l v úterý 27. 3. 2007 ze zastávky ve vsi 
ve 13.14 hod. p�išlo 11 žen. Bylo hezké po�así a své jarní kouzlo  m�l i zámecký 
park , kde byly n�které stromy a ke�e již v kv�tu. 

Název výstavy : „ Tisíce kv�t�“ , vystihl nej�ast�jší téma vzor� na 
vystavených tkaninách. Mezi nejvýznamn�jšími textilními památkami ze Sbírky 
orientálního um�ní Národní galerie v Praze , dopln�né exponáty ze sbírek 
Národního muzea – Náprstkova muzea Praha, p�evládalo textilní um�ní 	íny a 
Japonska. Na vystavených od�vech, kterými byla p�evážn� ob�adní roucha , se 
objevovali draci s r�zným po�tem dráp�, který ozna�oval výši hodnosti nositele. 
Na gobelínech byly p�ekrásn� vypracované postavi�ky s výjevy z taoistických 
p�íb�h�. Zajímavé byly ukázky indických a íránských „od�v�“ . Byly jimi 
dlouhé pásy lehounkých látek , do kterých se jejich majitelé zahalovali. Ženy celé, muži jen do pasu 
(:“jak to m�li jednoduché proti dnešnímu oblékání“).  Lákalo nás si na n� sáhnout. „Nesahat, nasahat“ 
, však upozor�ovali d�razn� zam�stnanci NG. Vid�li jsme koberce z Turecka i zajímavý kobercový 
„p�ehoz“ na velblouda, používaný ve svatebním pr�vodu.  



 

Lektorské odd�lení Sbírky orientálního um�ní p�ipravilo pro návšt�vníky výstavky možnost 
vyzkoušet si japonská jukata – letní od�vy se širokými rukávy , v kterých byly vypracovány velké 
kapsy. 

Text u vystavených exponát� nám doplnila RNDr. Marie Ulbrichová praktickými poznatky, 
které získala p�i svém pobytu v Japonsku. Na p�íští setkání, které bude v pond�lí 16. 4. 2007 v pizzerii 
U Hastrmana od 18:00 hodin, slíbila p�inést pravé japonské kimono. Ur�it� si zase domluvíme n�jakou 
další zajímavou akci. 

Kdo by jste cht�l Sbírky orientálního um�ní nebo výstavku „Tisíce kv�t�“ na Zámku Zbraslav 
navštívit, ud�lejte to první st�edu v m�síci od 15:00 do 20:00 hodin. To je vstup volný. Pracovníci NG 
nás touto informací pozvali na prohlídku stálé sbírky, která je ve dvou patrech zámku a doporu�ili ji 
t�eba rozd�lit do dvou termín�, protože je �asov� náro�n�jší. Nemohly jsme si dát �aj v �ajovn�, což 
jsme také plánovaly, protože je v pond�lí a v úterý uzav�ena. Tak snad n�kdy p�íšt�. 

Za necelou hodinku jme se rozešly. N�kdo jel dom�, n�kdo si ješt� obstaral nákupy nebo 
návšt�vy u známých. Myslím, že nikdo nelitoval takto stráveného �asu. 

          Fatková 

 

Hasi�i 
Zásahová jednotka 

• V sobotu 24. 3. 2007 byl sb�r železného šrotu. D�kujeme všem, kte�í se zapojili i 
ob�an�m, kte�í staré železné v�ci p�ipravili. Škoda, že se v kontejnerech na smíšený 
domovní odpad objevily o týden pozd�ji i nepot�ebné p�edm�ty, které byly železné. 

• V sobotu 31.3. 2007 jsme opravili st�echu hasi�ské zbrojnice, provád�li údržbu 
hasi�ských voz� a p�ipravovali vrata zbrojnice pro nat�ení nové barvy. 

. 

Branný závod Karla Koša�e 
SDH Jílovišt�                                                                                

srde�n� zve k aktivní ú�asti  

 

Již 19. ro�ník se uskute�ní  v sobotu  5.  5.  2007 

Start bude tentokrát opravdu v Lipencích a cíl na Jílovišti. 

Tradi�n� se mohou p�ihlásit dvojice do dvou v�kových kategorií : 

18 – 39 let a od 40 let výše bez omezení. 

Startovné 100,- K� na osobu.   

Sejdeme se v 8: 00 hodin u hasi�ské zbrojnice v Jílovišti. 

Po „vy�erpávající“ trase, která povede okolními lesy a bude zpest�ena „nenáro�nými“ úkoly,  �eká 
závodníky dobrý ob�d a zábava v pizzerii  

U Hastrmana. 

             Na sout�žící se t�ší po�adatelé – hasi�i Jílovišt� a Lipence.  

.                                                                                                                                         Fatková. 

 



 

 

Sportovci 
Terminy utkání 
 

Zápas  Domácí Hosté Termín Den 
A2A2005 Vrané Jílovišt� 05.05. 17:00 SO 
A2A2104 Jílovišt� Davle 12.05. 17:00 SO 
A2A2204 Slapy Jílovišt� 19.05. 17:00 SO 
A2A2305 Jílovišt� Libe� 26.05. 17:00 SO 
A2A2403 Bojanovice Jílovišt� 02.06. 17:00 SO 

Terminy utkání žáci 
 

Zápas  Domácí Hosté Termín Den 
E2B0804 Jílovišt� Vonoklasy 05.05. 10:00 SO 
E2B0901 Jílovišt� Kazín 13.05. 10:00 NE 
E2B1004 	isovice Jílovišt� 20.05. 10:00 NE 
E2B1102 Jílovišt� Koso� 27.05. 10:00 NE 
E2B1203 Všenory Jílovišt� 03.06. 10:00 NE 

 

Turistický kroužek 
Již delší dobu se zamýšlím nad otázkou, jaké sportovní vyžití nabídnout d�tem a mládeži v naší 

obci. Pro sport zde není krom� fotbalu a hasi�� mnoho p�íležitostí. Ke sportovnímu vyžití se zde ale 
nabízejí okolní lesy, které skrývají prostor pro turistiku a s tím související poznávání okolní p�írody. 
Poznání zákonitostí p�írody umožní �lov�ku žít v souladu s p�írodou, chovat se k ní ohledupln� tak, 
abychom se v ní cítili dob�e. Výhodou poznání p�írody je také lepší orientace v krajin� a mnoho 
dalších užite�ných dovedností, které se �lov�ku mohou hodit. Turistika, a to jak p�ší tak cyklistická, je 
jednou z možností jak si tyto dovednosti osvojit a následn� je v život� využívat. Turistka však není 
pouze o p�írod�, ale také o kolektivu, skupinových hrách, a využití volného �asu. Spole�n� s Jaruškou 
Šmídovou jsme se rozhodli obnovit Tradici turistického kroužku. 

 

První sch�zka Turistického kroužku bude 12.5.2007 v 9:00 p�ed kabinami u h�išt� 

Druhá scházka bude 26.5.2007  op�t v 9:000 p�ed kabinami u h�išt� 

 

T�šíme se na hojnou ú�ast 

 Jan Vorel 

 



 

 

 

Kam za kulturou, sportem, zábavou  
  1. 5. 2007,  úterý    -   M a j á l e s   -  �evnice , nám�stí 

  5. 5. 2007,  sobota  -   S t a r o � e s k é  m á j e  -  folklorní fest., Lety náves 

  5. – 6.5. 2007         -   H r n � í � s k é   t r h y  -  Beroun 

12. 5. 2007, sobota   -   S t a r o � e s k é  m á j e  -  poberounský folklor, Mníšek pod Brdy 

12. 5. 2007, sobota   -   1. rybá�ské závody - Lážovice 

KINO MNÍŠEK POD BRDY 
 

Za�átky promítání  ve 20 hod., není-li uvedeno jinak. 
Vstupné zahrnuje p�íplatek 1,- K� na Fond �eské kinematografie.                                                                                                                                                  

 
18. st�eda  *  NOC V MUZEU (USA)   
Kdo by v��il no�nímu hlída�i Larrymu, že v muzeu po zavírací hodin� ožívají všechny exponáty?    V 
hlavní rolích  rodinné komedie Ben Stiller a Robin Williams.  
         �eský dabing.  
 
21.  sobota  * PRAVIDLA LŽI  (�R) 
Psychologické drama s kriminální zápletkou, jež získalo 	eského lva 2007 za scéná�,  se odehrává  v 
odlehlém statku  mezi �leny uzav�ené  terapeutické komunity. V hlavní roli  Ji�í Langmajer. 
        Od 15 let. 
 
25. st�eda  *  VRATNÉ LAHVE (�R)  
Dlouho o�ekávaná rodinná komedie scenáristy Zde�ka Sv�ráka a režiséra Jana Sv�ráka uzavírá volnou 
trilogii z dílny otce a syna.  Jejím hlavním hrdinou je penzionovaný u�itel Josef Tkaloun  v podání 
Zde�ka Sv�ráka.  
 
28. sobota  * ASTERIX A VIKINGOVÉ (Francie)        Od 16.00  a 18.00 hod.! 
Nová dobrodružství neohroženého galského hrdiny  v animované komedii pro celou rodinu, jež vás 
pobaví svým neopakovatelným po
ouchlým  i laskavým humorem.  �eský dabing.  
 

P�ipravujeme na kv�ten a �erven: 
 

ŠT�STÍ NA DOSAH (2. 5.), ŠARLOTINA PAVU�INKA (5. 5.),  
GOYOVY P�ÍZRAKY   (12. 5.), BABEL (16. 5.),    

MAHARAL – TAJEMSTVÍ TALISMANU (19. 5.),  KRÁLOVNA (23. 5.),  
PRÁZDNINY PANA BEANA (26. 5.), JEDNÉ NOCI V JEDNOM M�ST� (30. 5.), 

KVASKA (2. 6.),  SPIDERMAN 3  (6. 6.), DREAMGIRLS (9. 6.), PUSINKY (13. 6.),  
ROBINSONOVI (16. 6.),  PIRÁTI Z KARIBIKU: NA KONCI SV�TA (20. 6.) 

 

 



 

 

Žába na prameni p�ipravuje dva nové projekty 
pro ženy a muže   

Projekt Ženy pro ob�anskou spole�nost je ur�en p�edevším ženám po mate�ské a rodi�ovské 
dovolené, které mají chu
 zapojit se intenzivn�ji do života obce �i okolí, v n�mž žijí.  

Témata jednotlivých seminá�� projektu Ženy pro spole�nost vycházejí ze zkušeností 
samotných žen, zakladatelek ob�anského sdružení Žába na prameni, Dany Radové a Hany Kv�tové. 
Ty si jako �ada žen na rodi�ovské dovolené uv�domily, že spokojená rodina neznamená nutn� totální 
rezignaci na ve�ejný život, a rozhodly se své zkušenosti ze života v obci využít, aktivn� vstoupily do 
d�ní ve svém bydlišti a založily ob�anské sdružení Žába na prameni.  

 

Hlavním cílem projektu je poskytnout ženám nástroje a znalosti nutné k realizaci jejich 
p�edstav. Projekt je ur�en ženám ze St�edo�eského kraje, ú�astnice seminá�� budou mít v p�íležitost 
zlepšit své znalosti v práci s po�íta�em, dov�d�t se víc o uspo�ádání kraj� a obcí, o tom, jak vstoupit 
do místní politiky nebo jak založit neziskovou organizaci. Nau�í se v projektu získávat peníze z fond� 
Evropské unie a dalších ve�ejných zdroj�, dozv�dí se více o rovných p�íležitostech, o komunikaci s 
médii, a také o t�žkostech, se kterými je t�eba p�i realizaci jejich plán� a p�edstav po�ítat. V osmi 
seminá�ích se ú�astnice nejen seznámí s tím, co je t�eba znát p�i práci v neziskové organizaci, 
komunální politice nebo p�i vlastním podnikání, p�edevším si teoretické základy vyzkouší v praxi. 
K projektu Ženy pro ob�anskou spole�nost se práv� p�ipravují www stránky www.novezeny.eu.   

"TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM 
A STÁTNÍM ROZPO	TEM 	ESKÉ REPUBLIKY" 

   

Podobn� jako ženám s rodinou �asto chybí kontakt s ve�ejným sv�tem, postrádá mnoho muž� v 
d�sledku pracovního p�etížení bližší kontakt i s vlastní rodinou. Pro muže, kterým v rodin� nesta�í jen 
role pohádkového Oslí�ka ot�es se, kte�í mají chu
 zapojit se víc do sv�ta svých d�tí vzniká paralelní 
projekt Muži pro rodinu a webové stránky www.novimuzi.eu.   

 

Nové projekty sdružení Žába na prameni nezastírají, že skloubit spokojený rodinný život a 
úsp�ch ve ve�ejné sfé�e je složité. Ženy na mate�ské dovolené �asto trpí ztrátou kontaktu se svou 
odborností a s p�vodním zam�stnáním, zatímco muži jsou pln� vytíženi starostmi o existen�ní 
zajišt�ní rodiny. N�kdy se dokonce m�že zdát, že každý z nich žije v jiném sv�t�. Cílem projektu je 
za�ít omezující hranice  m�nit a u�init život muž�, žen a celých rodin pln�jší. Pomoci ženám dostat se 
na ve�ejnost a muž�m do rodiny. Spokojený rodinný život a úsp�šný ve�ejný život se dají skloubit. Jde 
jen o to v�d�t, jak.  

Petra Hudcová 

Žába na prameni, o.s. 
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Hledáme nové zam�stnance:

DORU�OVATEL  TISKU

Místo výkonu práce: Jílovišt�

St�edo�eská divize
Saze�ská 10
108 00  Praha 10
E-mail: simek@mediaservis.cz
TEL.: +420 266 021 524

+420 724 336 707

Ranní doru�ování
od pond�lí
do soboty

7:00 – 15:00 hod.

Kontakt:
Doru�ovací st�edisko
A. Jiráska 260
261 01 P�íbram
E-mail: jankova@mediaservis.cz
TEL.: +420 318 635 772

+420 602 694 404

7:00 – 18:00 hod.

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
SP�CHÁ

Mediaservis s.r.o.
první alternativní pošta
v �eské republice.
Prost�ednictvím vlastní
distribu�ní sít� zajiš�uje
doru�ování adresných
a neadresných zásilek,
v�etn� p�edplatného
novin a �asopis�.
www.mediaservis.cz

doru�ování v ranních hodinách 4:00 - 7:00 hod.

• zkrácený pracovní úvazek, vhodné: 
• na vedlejší pracovní pom�r, 
• pro ženy na mate�ské dovolené, �ID, 
• pro d�chodce, studenty, p�ivýd�lek k ÚP



 

 

Vep�ové hody 

 
 

Zveme Vás na vep�ové hody v sobotu 12.5.2007  
v Motorestu Jílovišt� 
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