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èVšenorský most a provizorní lávka
Přes počáteční zásadní odpor ke zbudování provizorní lávky, kdy

byly navrhovány 2 varianty obchozích tras pro pěší a sice přes

Cihelnu nebo podchodem Trnová, se obci podařilo prosadit va-

riantu s provizorní lávkou, která bude zbudována pro pěší

během celé demolice Všenorského mostu a během výstavby no-

vého.

AKTUÁLNĚ Z RADNICE 
A ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA:

2

ZVONICE

Zpravodaj obce Jíloviště - duben 2022

Vážení spoluobčané,

dnes nemohu začít svůj příspěvek jinak, než

ukrajinským konfliktem. Mám mezi Ukrajinci

spoustu přátel, s několika jsem ve styku jako

se zaměstnanci v své firmě, rovněž máme

spoustu brigádníků z Ukrajiny. Proto mohu

říct, že jsem osobně zasažen touto tragédií,

kterou je útok Ruska na jejich rodnou zemi,

a která poznamenává život lidí v mém okolí.

Mnozí zvažují svůj odchod domů, kde jsou

připraveni pomoct i se zbraní v ruce. V rámci

svých pravomocí jsem hned po zahájení hu-

manitárních sbírek zaslal na konto Ukrajiny

20 tis. Kč za obec a další částku za sebe, jako občana.

Na stránkách obce jsme vytvořili samostatnou záložku „Ukrajina“,

kde máte k dispozici všechny potřebné informace, které rovněž

najdete na obecním facebooku. Jak moc připomíná situace na

Ukrajině rok 1968 u nás. Tehdy Brežněv namluvil ruským okupan-

tům, že Československo ovládli prozápadní separatisté, kteří

chtějí svrhnout socialismus, nyní Putin namluvil ruským vojákům,

že Ukrajinu obsadili neonacisté, kteří mučí a terorizují mírové oby-

vatelstvo. Jaké muselo být jejich překvapení, že řadoví, takzvaně

prostí Ukrajinci nebyli radostí bez sebe, když uviděli ruské osvo-

boditele a ve skutečnosti se střetli s nenávistí a odporem vojen-

ským i morálním. V závěru Zvonice najdete užitečné informace,

týkající se Ukrajiny.

Z dění v obci jsou podstatné 2 události, které

nyní zajímají snad každého občana Jíloviště,

a sice zpracovávání nové studie modernizace

D4 a nový Všenorský most. A v obou přípa-

dech mám dobré zprávy, protože ŘSD akcep-

tovala náš návrh na zřízení mimoúrovňové

křižovatky mimo obec a tím vyvedení rušné

dopravy z obce. Celý návrh je teď ve fázi re-

alizace studie, která by měla být občanům

představena pravděpodobně v květnu. V pří-

padě bourání Všenorského mostu, bude zří-

zena po celou dobu výstavby provizorní

lávka. Více ve Zvonici. 

Slovo starosty
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o ocelové válcované nosníky s dřevěnou mostovkou. Staticky se jedná

o prostá pole. Na obou okrajích lávky je navrženo mostní zábradlí s vý-

plní ze sítě.

Stavba by měla začít příští rok a trvat cca 12 měsíců.

èKonečný přezkum
Proběhl konečný přezkum hospodaření obce Jíloviště za rok 2021

a nebyly zjištěny žádné nedostatky

èZápis pro žáky 1. třídy a zápis do MŠ
V průběhu měsíce května budou probíhat zápisy do 1. tříd v ZŠ La-

dislava Vančury na Zbraslavi a v ZŠ Mníšek pod Brdy, okres Praha –

západ, Komenského 420. 

Sledujte stránky, na kterých budou uvedeny podrobnosti a termíny

přijímacího řízení:

Co se týká zápisu do MŠ Jíloviště na školní rok 2022/23, sledujte

stránky MŠ Jíloviště: https://skolkajiloviste.cz/

Zápis proběhne od 2. do 13. 5. 2022

Vybrané údaje z technické zprávy:

Účelem lávky je zabezpečení přechodu pěších přes dálnici D4, ul. Fran-

tiška Smolíka a nájezdovou větev směr Strakonice z důvodu stavby

nového mostu. Současně se konstrukce lávky využije i jako místo pro

provedení dočasné přeložky všech vymístěných sítí v rámci rekon-

strukce mostu. Lávka je dočasná konstrukce po dobu stavby nového

mostu.

3.2 Charakter přemosťované překážky

Most převádí dočasnou obchozí trasu přes dálnici D4 (Praha – Strako-

nice) a zároveň propojuje čási obce Jíloviště ležící na opačných stra-

nách dálnice.

3.3 Územní podmínky

Zájmové území se nachází v intravilánu obce Jíloviště (Praha – západ)

na začátku dálnice D4. Most převádí silnici III/11513 přes dálnici D4

a je součástí MÚK EXIT 9. Většina stavby se nachází buď na ploše stá-

vající komunikace, nebo přilehlých pozemků (dálnice). Lávka je v ta-

kové vzdálenosti od mostu, aby umožnila jak bezpečnou demolici

mostu, tak výstavbu

mostu nového.

3.4 Geotechnické podmínky

Skalní podloží v zájmovém prostoru a širším okolí tvoří prachovce

a břidlice štěchovické skupiny proterozoika Barrandienu. Průzkumným

vrtem Jm 1 byly slabě navětralé prachovité břidlice (poloha *2a*) za-

stiženy v hloubce od 0,3 m pod terénem a hlouběji, od 1,4 m byly pra-

chovité břidlice dokumentovány jako zdravé (poloha *2b*). Břidlice

jsou šedého a tmavě šedého zbarvení, svrchu tence deskovitě odlučné

(hustota ploch odlučnosti 2-4 cm) a hlouběji deskovitě odlučné (hus-

tota ploch odlučnosti 4-6 cm). Archivními průzkumnými vrty umístě-

nými po obou stranách mostu bylo skalní podloží tvořené břidlicemi

zastiženo v hloubce do 1 m. Kvartérní pokryv. Lávka je navržena jako

ocelová konstrukce. V poli nad dálnicí se jedná o modulární příhrado-

vou lávku s dolní mostovkou o rozpětí 36 m, v ostatních polích se jedná
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èRozšíření herních prvků na veřejném sportovišti
a poděkování sponzorovi

Díky příspěvku štědrého sponzora může obec Jíloviště rozšířit ve-

řejné sportoviště o další 3 prvky pro menší děti, a sice:

n Pískoviště s plachtou

nHoupačka s bezpečnostní dopadovou plochou

nDětská herní sestava se skluzavkou

Realizace proběhne během dubna a do užívání spoluobčanů před-

pokládáme work out, dětské hřiště a pumptrack předat v průběhu

letních měsíců.

NA TOMTO MÍSTĚ BYCHOM RÁDI PODĚKOVALI
ŠTĚDRÉMU SPONZOROVI, 

KTERÝ SVÝM PŘÍSPĚVKEM UMOŽNIL
ROZŠÍŘENÍ DĚTKÉHO HŘIŠTĚ

MOC SI VAŠÍ PODPORY VÁŽÍME 
A DĚKUJEME !!!
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èVýhody tarifu PID a IDSK 
Vážení spoluobčané, předáváme zde informace Příměstské auto-

busové dopravy a Integrované dopravy Středočeského kraje

ohledně výhodnosti pořízení lítačky PID:

Vzhledem k tomu, že značná část cestujících si kupuje jízdní doklady

u řidiče při nástupu do autobusu, dochází tím k překračování pobytu

autobusů v zastávkách a zpožďování spojů. Abychom nemuseli do bu-

doucna prodlužovat jízdní doby autobusů, což by vedlo ke snížení

atraktivity veřejné dopravy a také ke zvýšení nákladů na dopravu,

oslovujeme Vás s prosbou, abyste prostřednictvím svých informačních

kanálů předali informace o tarifu PID, zejména předplatních možnos-

tech, svým občanům.

n Prosíme o informování občanů Vaší obce o možnosti odbavování

v Tarifu PID - pro zrychlení odbavení je možné jízdní doklad pro jed-

notlivou jízdu zakoupit taktéž pomocí mobilní aplikace PID Lítačka

nebo v předprodeji na kontaktních místech PID https://pid.cz/kon-

takty/prodejni-mista/?filter=jizdenky 

n Posíláme popis, jak si Lítačku PID zařídit:

n Pokud chcete platit jízdné v systému PID bezkontaktně a být při ces-

tování rychle odbaven, tak není nic jednoduššího, než si do svého

mobilu stáhnout aplikaci PID Lítačka (https://app.pidlitacka.cz/),

zaregistrovat se pomocí e-mailu a zadat platební údaje z vaší pla-

tební karty. Jestliže využíváte krátkodobé jízdenky, aplikace vám

podle vyhledaného spojení sama nabídne ty nejvhodnější. Krátko-

dobé jízdenky můžete kupovat i svým blízkým. Pro nákup dlouho-

dobých časových kuponů není nutné mít žádnou fyzickou kartu, jen

je nutné se zaregistrovat do systému pomocí e-mailu, nahrát foto-

INFORMACE Z OBCE
grafii a zadat potřebné základní osobní údaje včetně těch plateb-

ních. Kromě nákupu můžete mobilní aplikací se zakoupenými ku-

póny také zcela nahradit plastovou kartu Lítačka. Aplikace vás také

navíc sama upozorní na konec platnosti již zakoupených kupónů.

n Zde je odkaz na časté dotazy pro nákup kuponů v mobilní aplikaci:

https://app.pidlitacka.cz/faq#faq-kupony

n Pro pravidelné cestující doporučujeme časový kupon – stačí se za-

registrovat na webu PID Lítačky www.pidlitacka.cz, zakoupíte po-

třebný počet pásem a pak již jen cestujete v rámci Vámi

zakoupených pásem. Pořízení PID Lítačky zvládnete z pohodlí Va-

šeho domova přes internet nebo na kontaktních místech ve Středo-

českém kraji. Jako nosiče časového jízdného můžete využít

plastovou kartu PID Lítačka, IN Kartu ČD, platební kartu, nebo mo-

bilní aplikaci (pro osoby starší 15 let). Přes internet můžete

nastavit/zakoupit, jak zlevněné kategorie (cestující se slevou 50%

z plnocenného jízdného: dítě, žák, student, důchodce 65+), tak i ces-

tující v kategorii dospělí. U zlevněné kategorie je potřeba doložit po-

třebné dokumenty (u dětí mladších 15let rodný list). 

n Mobilní aplikace PID Lítačka není jen nosič jízdního dokladu, ale je

možné zde vyhledat spojení, při vyhledání spojení nabídne i vhodný

jízdní doklad. PID Lítačka Vás upozorní i na konec platnosti časo-

vého kuponu. Aplikace PID Lítačka je vhodná i pro děti (od 15 let),

které nemají k dispozici internetové bankovnictví, jízdenky pro jed-

notlivou jízdu jim jednoduše zakoupíte ve své aplikaci a přepošlete.

Možné je nakoupit až 10 jízdních dokladů pro jednotlivou jízdu.

n V příloze Vám zasíláme leták, na jakých místech ve Středočeském

kraji lze pořídit PID Lítačku včetně nabití požadovaným jízdným.

n Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem Oldřich Buchetka, Tiskový mluvčí

+420 725 940 097, buchetka.oldrich@idsk.cz

Sokolovská 100/94, 186 00, Praha 8 - Karlín

METEOR CENTRE OFFICE PARK, budova A, 1. patro

www.idsk.cz | www.pid.cz

Občanské jízdné 30denní Jednotlivé jízdné 90denní Jednotlivé jízdné
40 jízd 40 jízd 120 jízd 120 jízd

2 pásma, časové jízdné 1 pásmo 375 Kč 14 Kč 560 Kč 950 Kč 14 Kč 1 680 Kč
2 pásma 575 Kč 22 Kč 880 Kč 1 500 Kč 22 Kč 2 640 Kč
3 pásma 875 Kč 30 Kč 1 200 Kč 2 250 Kč 30 Kč 3 600 Kč
4 pásma 1 150 Kč 40 Kč 1 600 Kč 3 000 Kč 40 Kč 4 800 Kč

Zlevněné jízdné 30denní Jednotlivé jízdné 90denní Jednotlivé jízdné
Děti, žáci, studenti, senioři 65+ 40 jízd 40 jízd 120 jízd 120 jízd

2 pásma, časové jízdné 1 pásmo 187 Kč 7 Kč 280 Kč 475 Kč 7 Kč 840 Kč
2 pásma 287 Kč 11 Kč 440 Kč 750 Kč 11 Kč 1 320 Kč
3 pásma 437 Kč 15 Kč 600 Kč 1 125 Kč 15 Kč 1 800 Kč
4 pásma 575 Kč 20 Kč 800 Kč 1 500 Kč 20 Kč 2 400 Kč

Porovnání cen, kdy se vyplatí časové jízdné: 
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èHry bez hranic
Obec Jíloviště se již potřetí přihlá-

sila k účasti na Hrách bez hranic,

které se letos konají v Klínci dne 18.6.

Počítáme s účastí stávajícího týmu,

ale budeme rádi, když se k nám při-

dají další, a to jako členové týmu nebo

jako podpora při organizaci.

Dne 18. 5. se bude konat schůzka

k HBH od 18:30 hod. v Restauraci Tři

Bratři. Prosím všechny zájemce a samo-

zřejmě účastníky minulých Her o účast

na schůzce, kde probereme přípravy na akci.

Připomínám ještě, že příštím pořadatelem HBH je Jíloviště a tak

musíme letos sbírat zkušenosti pro úspěšné pořadatelství příští rok.

èDětský den
Ve spolupráci s hasiči a sportovci uspořádá letos obec Dětský den

na fotbalovém hřišti dne 28. 5. od 14 hod. Zveme všechny rodiče

s dětmí k účasti, bude připraven program pro děti, občerstvení

a tradiční tombola.

è Letní kino
Další kulturní akci připravuje obec ve spolupráci se sportovci, a sice

promítání filmu „S čerty nejsou žerty“ jako letní kino dne 30. 7. od

21:30 na fotbalovém hřišti. Budeme se těšit na setkání s vámi, jistě

to bude příjemné zpestření letních dnů.
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èZbraslav – Jíloviště
Jako každoročně se obec podílí na spolupořádání závodu veteránů

Zbraslav – Jíloviště. Letos se akce bude konat 3. – 4. 9. a bude to již

55. ročník a bude to po šesté, co veteráni přijedou po skončení zá-

vodu do Jíloviště.

èCharitativní kontejner
Obec uzavřela smlouvu s firmou KlokTex na umístění zatím jed-

noho kontejneru pro použitý textil. Kontejner je umístěn na ulici

Pražská, blízko odbočky do ulice Lomená.

Co můžete darovat? 

Použitou obuv, hračky, bytový textil, kabelky, a to jak pro děti, tak

pro dospělé.
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èOdvoz biologicky rozložitelného odpadu: 
Jak jsme již občany informovali, společnost AVE CZ odpadové hos-

podářství, s. r. o., zajišťuje každý lichý čtvrtek (1x za 14 dní) v období

od dubna do konce listopadu 2022 svoz biologického odpadu.

První svoz proběhl 31. 3. 2022. Do nádoby pro biologicky rozloži-

telný odpad patří listí, tráva, seno, plevel, zbytky rostlin, ovoce a ze-

leniny, větve stromů a keřů, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky

z vajec.

Roční cena včetně pronájmu nádob pro rok 2022:

nádoba 120 l ................................................................... 525,- Kč 

nádoba 240 l ................................................................... 680,- Kč

Občané, kteří mají o tuto službu zájem, si ji mohou objednat na

Obecním úřadě Jíloviště i v průběhu roku, cena je pak kalkulována

podle počtu měsíců, kdy služba probíhá. 

èBio odpad Jíloviště
Občané mají možnost složit na obecním pozemku bio odpad

v prostoru směrem na Bučinu, za firmou Železný. Provozní doba je

od 9 do 12 hod. v každou lichou sobotu a každou středu od 16 do

18 hod. Provoz byl zahájen ve středu 30. března a v sobotu 2. dubna

2022. V jiných časech je možná domluva buď přes OÚ nebo se

správcem obce – panem Karlem Markem. 
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èSběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu 
Aktuálně připomínáme termíny sběru nebezpečného odpadu

a přistavení velkoobjemových kontejnerů v Jílovišti v dubnu 2022:

1) Sběr nebezpečného mobilního ambulantního odpadu pro-

běhne 23. 4. 2022 od 8:30 do 10:30 h u hasičské zbrojnice v Jílo-

višti. Mezi nebezpečný odpad patří např. barvy, baterie, léky,

kyseliny, lepidla, nádoby od sprejů, motorové oleje, pesticidy,

teploměry, výbojky, zářivky, pneumatiky, atd. 

2) Velkoobjemové kontejnery na komunální odpad budou přista-

veny od dopoledních hodin 22. dubna 2022 do 25. dubna 2022.

Místa přistavení : 

n roh ulice Zenklova a Na Hájensku 

n v ulici K Trnové 

n v ulici Lesní 

Do kontejnerů nepatří stavební materiál, nebezpečný a biologický

odpad!



èRozbor vody
Jako každoročně přiná-

šíme rozbor pitné vody

od společnosti VAK Be-

roun, která je provozova-

telem a správcem naší

vodohospodářské sou-

stavy v obci.

ZVONICE
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èZimní údržba, nový za-
metač

Letošní mírná zima neprověřila

příliš naši novou techniku pro

zimní údržbu, nicméně i při ně-

kolika zásazích se ukázalo, že

traktor a příslušenství budou

dobrými pomocníky, a to nejen

pro zimní, ale i letní údržbu

v obci.

Novou posilou úklidové techniky,

je zametač, který nám umožní

udržovat chodníky i místní ko-

munikace v čistotě celoročně.

èÚklid Pražské a tvarování javorů
V březnu bylo jako každoročně provedeno tvarování javorů na

Pražské ulici. V dubnu pak proběhl opět každoroční úklid nejen sil-

nice Pražská po zimě, a to sice 9. 4. 2022, ale tentokrát kromě ulice

Pražská i Lipová, Na Zvonici, Na Plazích, Zahradní, Ke Hřišti, část

Lesní a Na Močidlech. 

èVyvěsili jsme
vlajku Tibetu

Již popáté od roku 2018, kdy

proběhla anketa občanů, ve

které schválili vyvěšování 

Tibetské vlajky, jsme 10. 3.

2022, na den 63. výročí po-

vstání Tibeťanů proti čínské

okupaci Tibetu, vyvěsili na

Obecní úřad tibetskou vlajku

a přidali se tak k dalším stov-

kám obcí v ČR, které tímto

symbolickým skutkem vyjá-

dřilo Tibeťanům podporu.



èMasopust
S dětmi s MŠ jsme oslavili Masopust

a dětem jsme za jejich vystoupení

v maskách přinesli dárky.

ŽÁDÁME OBČANY:
Pokud jste neuhradili své poplatkové

povinnosti do 31. 3. 2022, prosíme

o úhradu nejpozději do konce dubna.

Dovolujeme si upozornit spoluobčany, že od 1. 5. 2022 budou vy-

váženy pouze popelnice opatřené samolepkou, kterou obdržíte na

OÚ po úhradě poplatku.

Ještě si dovolujeme upozornit spoluobčany (vy, poctiví, to, prosím,

nečtěte 😊), že po marném vymáhání neuhrazených místních po-

platků bude obcí využit institut vymáhání poplatků přes příslušný

FÚ dle místa bydliště občanů, kteří poplatky neuhradí. 
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Napište nám své názory, požadavky, starosti, návrhy, dotazy na:

obec@jiloviste.cz

nebo přímo na starostu – dlouhy@jiloviste.cz

(přijímáme ale i pochvaly a spokojené ohlasy)

Přejeme vám hlavně pevné zdraví, příjemné prožití Velikonoc

a věřme – bude líp.… 😊

Vladimír Dlouhý, starosta Jíloviště 
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PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ

Vážení spoluobčané, jistě máte ještě v paměti, že

letošní únor byl nezvykle teplý a abnormálně

větrný. Silný vítr, v opakovaných nárazech v síle

vichřice, trápil naši obec řadu dní a nejevil snahu

o utišení. V sobotu 19. 2. 2022 v ranních hodinách

dorazil jeden z dalších silných větrných poryvů,

se kterým se vyrovnat již bylo nad síly letité jedle,

která rostla řadu let spokojeně na našem po-

zemku. Poroučela se k zemi a cestou s sebou

vzala i sloup internetového vedení a částečně

i zaparkované vozidlo. Naštěstí máme v obci dob-

rovolné hasiče, kteří po dobu trvajícího větru

opakovaně zasahovali u spadlých stromů v blíz-

kém i širším okolí. I k nám v sobotu ráno neprod-

leně dorazili, i když měli za sebou celonoční

pohotovost. Chtěl bych jim alespoň touto formou

poděkovat za jejich nezištnou pomoc. Ať si o nich

myslí nebo říká, kdo chce, co chce, můžeme být

rádi, že je v naší obci máme. Takže kluci, ještě jed-

nou díky. Milan Černý

Poděkování
Ve středu 24. března 2022 využilo několik našich důchodců pozvání Kul-

turní a sociální komise MČ  Praha- Lipence, za podpory Velkotržnice Li-

pence k návštěvě výstavy „Jarní zemědělec, Zahrádkář a Chalupář“.

Zájezdový autobus pro nás dojel na Jíloviště a zase nás sem dovezl. Hned

po nástupu jsme dostali půllitrovou lahvičku vody a tatranku. Cesta až na

„loudání“ po Strakonické silnici byla příjemná, počasí na jedničku.

Bylo se na co dívat, záplava sazenic květin i ovocných dřevin potěšila snad

každého zahrádkáře. K vidění bylo i drobné domácí zvířectvo.

Na výstavišti současně probíhal

festival dechovek a mnozí jsme si

rádi poslechli jihočeské „Babouky“.

Zájmu se netěšil jen objekt výsta-

viště, ale někteří účastníci zájezdu

si prohlédli i krásnou zámeckou

zahradu ve městě. Všem se nám

výlet líbil a děkujeme Obci Jílo-

viště za finanční příspěvek.

M. Šmídová, L. Fatková

Výlet do Lysé nad Labem

Bohoslužby v kapličce-zvoničce sv. Floriána v Jílovišti
Pražská ulice – zastávka autobusu l. 318 a l. 449 -  Jíloviště, obec směr Praha

Mše svatá celebrovaná P. Janem Dlouhým 
z Římskokatolické farnosti v Mníšku pod Brdy

v sobotu 23. dubna 2022 od 18:00 hodin.

Farářka Českobratrské církve evangelické
Mgr. Vendula Glancová z Husova Domu ve  Hvozdnici přijede k bohoslužbě 
na Boží hod velikonoční
v neděli 17. dubna 2022 od 17:00 hodin.
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Vynášení Morany
Ve čtvrtek 31. 3. 2022 jsme

s dětmi MŠ Jíloviště vynášeli

zimu a vítali jaro. Průvod od

školky se vydal směrem

k rybníku Kačáku kolem 10

hodiny dopoledne. Krásnou

Moranu - symbol zimy vyro-

bily paní učitelky. Největší

zážitek však měly děti

z mostu na všenorské silnici,

kde mávaly vozidlům na

Strakonické a dočkaly se

časté odpovědi v podobě

troubení. 

U rybníka zazpívaly a zatan-

čily. Morana sice hořela, ale po vhození do rybníka uhasla. Děti se

občerstvily teplým čajem, který pro ně připravila paní Marcela Šmí-

dová a ochutnaly sladké i slané pohoštění od členek Okrašlovacího

spolku obce Jíloviště.

Počasí bylo chladné, ale stihl se ozdobit pentličkami i „májíček“,

kterým jsme donesli symbolicky jaro do vsi. Nahradil na plotě

školky ten, který vydržel dva roky, protože se Morana v době pro-

tiepidemických opatření dva roky „nevynášela“.

Od spolku dostaly děti malé zápichy s vajíčky, které si mohly podle

své fantazie dozdobit. 

Obnovme tradici otvírání – odemykání
studánek

Každoroční otvírání studánek bylo významným obřadem se sym-

bolickým zaháněním zlé moci a neštěstí. Symbolickým vyčištěním

pramene po dlouhé zimě vítali kdysi lidé jaro. Tradiční datum, ke

kterému se tato tradice váže je 31. května.

I náš spolek chce na tuto tradici navázat a„otevřít“ studánku u ma-

lované hájovny, kterou pomohl zakrýt všenorský spolek „Na jedné

vlně“. Plánujeme i úpravu jejího nejbližšího okolí s přidáním lavičky.

Pojďte s námi!

V sobotu 4. černa 2022. 

Sejdeme se u Motorestu Jíloviště v 14:00 hodin. 

Jak dříve obřad otvírání studánek probíhal?

Lidé z vesnice se v určený čas vypravili společně do lesa k prame-

nům nebo studánce. Tam poté průvod v čele s„královnou“ (obvykle

10 – 12 letou dívkou) za doprovodu hudby zazpíval scénku otvírání

studánek. Děti kolem studánky utvořily kruh, zpívaly a tancovaly.

Královna pak nabrala hrst loňského listí, kterou hodila za sebe a tak

zahnala zlé moci a nemoci. Všichni pak společně vyčistili pramen

za pomocí rýčů a lopat.

Uvidíme, co se podaří nám. Fatková

Okrašlovací spolek

In
ze

rc
e

Požehnané velikonoční svátky,
hojnost zdraví, pohody a lásky

přeje všem
Okrašlovací spolek obce Jíloviště
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Český statistický úřad zveřejnil v lednu 2022 první výsledky Sčítání

2021. Plných 85 % obyvatel se sečetlo elektronicky a listinné for-

muláře se tak staly spíše doplňkovou formou. 

Podle výsledků sčítání lidu žilo k 27. březnu 2021 v Česku 10 524

167 obyvatel, oproti předchozímu sčítání v roce 2011 o 87,6 tisíc

více. Průměrný věk byl 42,7 let a mezi sečtenými bylo 50,7 % žen

a 49,3 % mužů.

Dobrovolnou otázku na národnost zodpovědělo 68,4 % obyvatel.

K české národnosti se přihlásilo 83,8 % z těch, kteří otázku na ná-

rodnost vyplnili (konkrétně 6 033 621 osob), k moravské národnosti

pak 5,0 % (359 621 osob) a k národnosti slezské 0,2 %. Z dalších ná-

rodností byla nejčastěji deklarována národnost slovenská (1,3 %),

ukrajinská (1,1 %) a vietnamská (0,4 %). Oproti Sčítání 2011 vzrostl

počet obyvatel hlásících se ke dvěma národnostem. Nejčastějšími

kombinacemi jsou česká – moravská (179 721 osob), česká – slo-

venská (59 336 osob), česká – evropská (18 057 osob), česká – rom-

ská (15 841 osob) a česká – německá (13 637 osob). Obyvatelé

s cizím státním občanstvím ze zemí EU tvořili 1,5 % populace

a mimo zemí EU 3,2 % populace.

Počet vysokoškolsky vzdělaných přesáhl 1,5 mil. obyvatel (t. j. 18,7

% , v roce 2011 to bylo 13,2 %). Příslušnost k církvi či náboženské

společnosti deklarovalo na dobrovolnou otázku necelých 1,4 mil.

obyvatel, naopak odpověď bez náboženské víry zvolilo více než 5

mil. obyvatel.

Téměř polovina obyvatel (48,2 %) žila ve čtyřech krajích – v hlavním

městě Praze, kraji Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslez-

ském. Hlavní město Praha se od ostatních krajů odlišuje nejnižším

průměrným věkem 41,4 let, nejnižším podílem obyvatel s českým

státním občanstvím (86,1 %) a nejvyšším podílem vysokoškolsky

vzdělaných osob starších 15 let (33,7 %).

Mezi ovdovělými výrazně převyšují ženy (13,3 %) nad muži (2,9 %).

Ve srovnání s rokem 2011 přibylo téměř 195 tisíc domů. Zhruba

každý čtvrtý dům v Česku pochází ještě z období před rokem 1946.

V dalších měsících bude ČSÚ doplňovat údaje do většího územ-

ního detailu. Ve druhém a třetím čtvrtletí 2022 přibydou informace

o bytech a další charakteristiky obyvatelstva. Ve čtvrtém čtvrtletí

budou zveřejněna data o domácnostech a dojížďce.

Podle ČSÚ, Fatková

Jak jsme se
loni sečetli

Ahoj Lvíčata,
čas nezadržitelně pádí kupředu a za chvíli tu budeme mít prázd-

niny. I letos pro Vás chystáme turistický tábor. Tentokrát 2. - 9.7.

2022 zamíříme do Krkonoš, a to přímo do Harrachova. Zázemí na-

lezneme opět v místní škole. Spát budeme ve stanech a budeme

si vařit, k čemuž nám pomůže náš Zeus (vééélký plynový vařič). Bu-

deme poznávat krásu našich hor, hrát hry a samozřejmostí je celo-

táborová hra. Ta letošní ponese název "Stroj času". Škoda, že ten čas

nejde teď posunout a vyrazit třeba už zítra, co říkáte? My se na Vás

všechny už moc těšíme, tak posílejte co nejdřív přihlášky - najdete

je v elektronické formě na https://lvicata.jiloviste.cz/.

Za celý tým Irena a Janza

Přihláška na Turistický tábor:
https://lvicata.jiloviste.cz/

tabor-stroj-casu-v-harrachove-2022/
Termín: 2.- 9. 7. 2022

TURISTICKÝ
ODDÍL



16

ZVONICE

Zpravodaj obce Jíloviště - duben 2022

Je jen náhoda, že další zmizelé stavení, které chci pamětníkům při-

pomenout, je hned č. p. 5. Zůstalo i domku, který byl postaven na

jeho místě. Není na hlavní Pražské ulici, ale podle mne v té nejstarší

na Jílovišti – Lipové, dříve také Průjezdní.

V publikaci „Jíloviště v dobách minulých“ od PhDr. I. Čornejové jsem

o něm zmínku nenašla. Jeho obyvatelé nepatřili k místním sedlá-

kům, ale mezi starousedlíky je jejich jméno známo a jistě svou prací

a svými životy také psali jílovišťskou historii. Já domek již nepama-

tuji. Posledními majiteli byli manželé Letákovi. Znám jejich vnuka

Toníka Jiříčka, který žije v sousedních Lipencích, a toto mi vyprávěl:

„Moje babička Anastázie Letáková roz. Červená (nar. 1893 v Hraštici,

† 1973 v Jílovišti) se vdala za dědečka Františka (nar. 1887 v Jílovišti

č. p. 28., † 1956) v roce 1914, pravděpodobně v kostelíku sv. Ducha v Tr-

nové - oddací list jim byl vystaven na tamní farnosti. 

Jako malý kluk jsem na Jíloviště jezdíval. Přespával jsem v pokojíku

s cihlovou podlahou a malými kamínky, do kterých se v noci nepřiklá-

dalo, takže jsem se ráno v chladném počasí probouzel s přimrzlou pe-

řinou pod nosem.

Stavení bylo dlouhé a středem vedla také dlouhá chodba. Nalevo byla

velká místnost s kamny, kde bydleli nájemníci – rodina Špačkova. Měli

3 děvčata a jednoho kluka. Babička jim často přilepšovala nějakým

soustem. 

Na levé straně domu byla ještě i veliká komora. Před ní byla kuchyně

zvaná „černá“, se širokým komínem, kde se udilo maso. I tady lezl ko-

miník při vymetání komína vnitřkem.

Na pravé straně byly dvě místnosti. V jedné se spalo, druhá menší, slou-

žila jako kuchyně. 

Vikýřem se po žebříku lezlo na půdu, kde byla uskladněna sláma

a seno - dobrá tepelná izolace. Později tam byly vybudovány schody

uvnitř domu.

Venku stály napravo od domu chlívky. Ve větším chovali prarodiče 

2 krávy a kozu, ve dvou menších prase a slepice. Na pozemku ve dvoře

stála i menší stodola.

Na malé zahrádce se pěstovala zelenina, jahody, rybíz a nějaké kytičky.

Z větší zahrady byl přístup do samostatného sklepa mimo stavení.

K usedlosti patřilo také políčko V Míchově.

Po smrti babičky jsme stavení koncem 70. let prodali panu Novákovi

z Modřan.“

I pro další vydání Zvonice připravuji povídání o zmizelých jílovišť-

ských staveních a budu vděčná za připomínky, náměty i staré fo-

tografie. L. Fatková

Zmizelá jílovišťská stavení
usedlost Letákových

Z rodinného alba – domek Letákových. Babička Anastázie Letáková.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Co jsme dělali ve školce v únoru
a březnu

V únoru jsme si povídali o zvířátkách a ptáčcích v pří-

rodě, jak se o ně mohou starat lidé, jak jim mohou

pomáhat. Zpívali jsme “Usnul vrabec za komínem.....”,

tančili “Jede zima jede, malovali jsme les a v něm zví-

řátka, místo sněhu lepili

vatu.

Přijelo opět Divadlo Zvo-

neček s pohádkou SNĚ-

HOVÁ KRÁLOVNA.

Protože byly zimní olym-

pijské hry, hráli jsme si na

olympiádu. Předváděli

jsme charakteristiku po-

hybu různých zimních

sportů - lyžování, běžko-

vání, hokej, krasobruslení,

bobování atd.. Využili

jsme i tiskařskou techniku

a sportovce jsme si vytiskli, vyráběli jsme lyžaře a další sportovce. 

Důležitým tématem je téma, “Jaké známe povolání?”- jestlipak děti

vědí, čím je maminka, tatínek a co si představují, že by třeba jednou

vykonávaly. Zpívali jsme “Pekla vdolky”, ” Koudelníka”, hráli jsme si

na školu, na doktora, na zpěváky, na obchod, prodávání atd. V úterý

22. 2. 2022 bylo Divadlo Zvoneček s pohádkou “SKŘÍTEK NENECHÁ-

LEK”. Povídali jsme si o lidových tradicích - masopust a karneval

a těšili se na klauna Cucána, který nás měl navštívit 3. března 2022.

V březnu jsme si povídali o hospodářských zvířátkách a jejich mlá-

ďatech (správné pojmenování, např. kocour – kočka - kotě....). Zpí-

vali jsme “Krávy, krávy, jak si vlastně povídáte?”,  “Když jsme já

sloužil” a všechny písničky o kočkách, psech, husách a koních, cho-

dili jsme se dívat na kozy a na koníky. Zvířátka jsme si take nakreslili

i s mládětem tuší a colorovali jsme je anilinovými bar-

vami. V pátek 18. 3. 2022 hrálo ve školce Divadlo Zvone-

ček pohádku “Tři kůzlátka”.   

Tématem, které je dětem nejblíže, jsou POPHÁDKY. Děti

si přinesly z domova tu nejmilejší pohádkovou knížku,

povídali jsme si, které pohádky

známe, osoby, které v nich jsou,

a dramatizovali jsme pohádky

“Boudo, budko”, “Kozlíka Ne-

bojsu”, “O veliké řepě” atd. 

Z technických důvodů nás nav-

štívil klaun Cucíno až 24.3. 2022.

Děti od něho dostaly balonky.

Jeho vystoupení se jim všem

vždy moc líbí.

Poslední den v březnu jsme vy-

nášeli Moranu se slovy:

“ZIMO, ZIMO, TÁHNI

PRYČ NEBO NA TĚ

VEZMU BIČ. 

ZATAHÁM TĚ ZA 

PAČESY, ZA TY HORY,

ZA TY LESY,

TAM A PAK ZAS 

NAZPÁTEK, SVLEČU

ZIMNÍ KABÁTEK”. 

Blíží se nám zápis no-

vých dětí do MŠ pro

školní rok 2022/2023 , který se uskuteční v týdnu od 2. 5. do 13. 5.

2022. Pokud situace dovolí, určíme si odpoledne

k osobní účasti rodičů a nových dětí, pokud ne, udě-

láme zápis opět on- line. Vše ještě upřesníme na we-

bových stránkách naší MŠ - skolkajiloviste.cz.

Přejeme všem krásné Velikonoční svátky, svátky jara.

Za kolektiv MŠ 

Hana Mašková 

Mateřská škola Jíloviště 

Masopust v MŠ Jíloviště 
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Výjezdy a práce zásahové jednotky 
obec Jíloviště

Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Jíloviště za-

znamenala za první čtvrtletí letošního roku 26 výjezdů, při nichž

zasahovala u 38 událostí. Veliký podíl na počtu výjezdů mají větrné

rozmary počasí. U těchto výjezdů se většinou jednalo o zprůjezd-

nění komunikací a odstraňování popadaných stromů, kdy jednotka

mnohdy přejížděla od jedné události ke druhé nebo odstraňovala

stromy na několika stech metrech. 

Mezi nejnáročnější událost, u které naši hasiči zasahovali, bylo od-

stranění padlých stromů přes silnici mezi Všenory a Klíncem. U této

události bylo po příjezdu průzkumem zjištěno, že se jedná o tři

padlé stromy najednou, kdy jejich objem nebylo možné bez těžké

techniky odstranit. Proto velitel zásahu povolal na místo zásahu

těžkou techniku, která naší jednotce pomohla s odstraněním pa-

dlých stromů. Po celou dobu zásahu byly díky poryvům větru kon-

trolovány okolní stromy. Tím ale nebezpečí pro naše zasahující

hasiče a naši techniku nekončilo. Po likvidaci této události se jed-

notka vracela po této silnici na svou základnu. Po výjezdu z jedné

ze zatáček padli ve vzdále-

nosti deseti metrů před naši

techniku tři vzrostlé smrky.

Naštěstí k žádným škodám

ani újmám na zdraví ne-

došlo, naši hasiči stromy po-

mocí motorové pily odstranili a bezpečně se vrátili na svou

základnu. V měsíci březnu vystřídalo vítr sucho a vypalování trávy.

Naši hasiči ve většině případů vyjížděli k události s oběma cister-

nami. Nejčastěji do Mníšku pod Brdy, Klínce a Trnové. 

U událostí POŽÁR patří za zmínku událost z 12. března, kdy byla

jednotka hasičů z Jíloviště společně s profesionály z Řevnic povo-

lána k požáru střechy na jílovišťské hájovně. Ihned po příjezdu na

místo události byl velitelem zásahu proveden průzkum vně bu-

dovy, dotázáni lidé z hájovny, zda se v budově nikdo nenachází

a byl zahájen zásah jedním vodním prodem v dýchací technice

vnitřní částí budovy na půdu, kde byla požárem zasažena střešní

kontrukce. Jen díky všímavosti občanů naší obce a včasnému zá-

sahu hasičů nedošlo k větším materiálním škodám na budově. 

Další z událostí, která stojí za zmínku, je požár ze dne 13. března,

kdy byla jednotka Jíloviště společně s jednotkami Klínec a profesi-

onály ze Řevnic povolána k požáru louky za obcí Klínec. Už při cestě

k zásahu bylo zřejmé, že to bude požár většího rozsahu, což se ná-

sledně povrdilo. Požár louky se totiž rozšířil a zasáhl i přilehlou za-

Sbor dobrovolných hasičů
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HASIČI

hradu a následně i chatu, která se v ní nacházela. Vzhledem k veli-

kosti požáru byly následně na místo zásahu povolány další jed-

notky hasičů z Mníšku pod Brdy, Čisovic, Dobřichovic, Letů

a Řevnic. Většina zásahu probíhala kvůli silnému zakouření v dý-

chací technice.

Jednotka hasičů Jíloviště nezahálí ani na pravidelných nedělních

schůzkách. Při nepřízni počasí probíhal úklid sklepních prostor

a garáží, údržba techniky nebo vylepšování úložných prostor pro

materiál potřebný při zásazích. Když se počasí zlepšilo, započaly

přípravy na montáž vrat u plechové garáže, betonování základu na

montáž mola pro čerpací stanoviště u rybníka. Probíhají přípravy

osobního automobilu na nový reflexní polep a montáž výstra-

žného zvukového zařízení. 

Zapojili jsme se i do

pomoci našim kole-

gům hasičům na Ukra-

jině, a to příspěvkem

do materiální sbírky,

která probíhala na ha-

sičské zbrojnici v Mní-

šku pod Brdy. Předali

jsme 6 zásahových ka-

bátů, 3 páry zásahové

obuvi a 2 zásahové

přilby Gallet. 

Za výjezdovou jednotku SDH Jíloviště Mirek Petřík

Mladí hasiči
V novém roce se mladí hasiči začali připravovat na závody. Pro

mnohé z nich to bylo první seznámení s hasičským sportem.

I přesto to zvládli skvěle.

Už 20. 2. 2022 jsme vyrazili na štafetu 4x 60m do Dolních Břežan.

Podařilo se nám sestavit 5 družstev - jedno

družstvo nejstarších žáků, tři družstva starších

žáků a družstvo přípravky. Všichni i přes

opravdu velkou účast bojovali, co jim síly sta-

čily. A díky přípravce jsme si tak domů odvezli

bronzové medaile. Následná oslava s občer-

stvením proběhla v Restauraci Tři Bratři.

Po 14 dnech jsme vyrazili do Kostelce nad Čer-

nými lesy. Tentokrát v našich nových dresech.

Moc děkujeme společnosti GLOBTECH, spol.

s.r.o. Na štafetu 4x 60m jsme nastoupili se

čtyřmi družstvy (někteří z nás totiž odjeli na jarní prázdniny). Pří-

pravka znovu bodovala, stříbro jí uteklo jen o dvě setiny vteřiny.

V současné době se připravujeme na hru "Plamen", která proběhne

v květnu. Držte nám palce!

Za vedoucí mladých hasičů Hanka Ž.
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Co je u nás nového? Únor máme

vždy spojený s masopusty, moc

jsme se těšili, že po roční pauze už

letos vyrazíme v maskách za našimi

kamarády do Líšnice (Čisovice le-

tošní masopust vůbec neplánovali)

bohužel nakonec i Líšnice pořádání

masopustu kvůli Covidu zrušila. 

Přesto malá skupinka i přes nepřízeň počasí vyrazila na masopust

za našimi kamarády do Lipenců. Pevně věříme, že příští rok už nám

masopusty nic nepřekazí.

26. 2. 2022 
Přes zimu se Fanda opět nenudil a vyrobil krásný jehlan, vybral pro

něj krásné místo, a to vyhlídku nad Vltavou (pozn. tímto směrem

ještě žádná díla Fandy nejsou).

Sraz měli Lipáci ve 14 hod., a to se ráno doslova čerti ženili, kdy stří-

dala jedna chumelenice druhou, ale ve 14 hod. jako když utne

a opět jsme měli počasí jako na objednávku. 

Jediný problém byl s vyhlídkou. Nad Vltavou jich je totiž několik.

A ne každý vnímá jako „hlavní vyhlídku“ tu, na které se jehlan měl

umisťovat. Té se říká Mechová, nebo první. Přestože byla cesta k vy-

hlídce značená červenými fáborky, někteří šli na druhou vyhlídku,

která se nazývá Kozinka.

Nakonec jsme se ale všichni sešli na té správné – Mechové vyhlídce.

Chlapi usadili jehlan na důstojném místě a vznikla krásná domi-

nanta, která stojí za návštěvu.

Jehlan symbolizuje milník, který bude navádět naší vesnici z dru-

hého břehu Vltavy. (pozn.: milníky se dříve označovaly důležité ori-

entační body u silnice či v krajině, a často byly ve tvaru jehlanu).

Přestože nebyly podmínky pro opékání buřtů z důvodu sucha,

hlady jsme netrpěli, bylo opět, kdo co přinesl: řízky, bramboráky,

jednohubky, bábovka, atd.

Děkujeme Fandovi, že opět vyrobil něco pro radost druhým, a Me-

chová vyhlídka je ještě o něco hezčí. 

PŘÁTELÉ OD LÍPY A PÍPY
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PŘÁTELÉ OD LÍPY A PÍPY

Jarní prázdniny (5.-12. 3. 2022) 
Parta Lipáků vyrazila o jarních prázdninách na hory, na chatu Jaro,

v Josefově Dole. Na chatě Jaro jsme již byli na víkendovém pobytu

v listopadu 2021, takže jsme věděli, že nám chata na celý týden

bude vyhovovat.

Pozn.: Mnozí z účastníků do Jizerských hor jezdili s hasiči, a tak jim jsou

Jizerské hory – Hrabětice, Severák… více než blízké, a proto jsme vy-

brali tuto lokalitu. Vzpomínek tedy bylo hodně, a Ti, kteří jezdili na

chatu Ahojku jako děti, nyní na hory již jeli s vlastními dětmi. 

Kromě lyží, sáněk a bobů, jsme třeba vyrazili za koupáním do Libe-

reckého Babylonu. 

Náš průvodce a organizátor výletů Radek Moureček nás vzal lokál-

kou do Smržovky, kde jsme si prohlédli viadukt, pak proběhla náv-

štěva muzea panenek a nakonec, také zasloužené občerstvení

v místní cukrárně. 

Další výlet byl

opět vlakem do Ji-

řetína pod Buko-

vou, kde jsme

navštívili muzeum

výrobny hraček.

Exkurze byla zají-

mavá nejen pro

děti, ale ocenili ji

i dospělí, navíc jsme měli štěstí na skvělou průvodkyni. Po prohlídce

nemohl chybět nákup krásných dřevěných hraček – převažoval kr-

teček.

Poslední den nám ještě Radek Moureček a Karel Špaček připravili

bojovku s úkoly i pro dospěláky. Bavili jsme se zkrátka jako děti

všichni.

Ubytování na chatě bylo trochu komfortnější oproti společným po-

kojům na Ahojce, tedy každá rodina měla svůj pokoj. Také jsme

ocenili pro malé děti a 2 pejsky oplocený pozemek.

O kuchyň se průběžně střídaly 4 profesionální kuchařky, takže

hlady nebyl nikdo.

Jediné, co nikdy člověk neovlivní, je počasí, a to nám opět přálo,

dle místních jsme měli nejkrásnější počasí za celou zimu. A z chaty

Jaro návrat domů, kde nás už čekalo krásné jarní počasí.

13. 3. 2022 odletěl náš kamarád Lipák Pepa Říha „konečně“ za svou

rodinou do Austrálie – kvůli Covidu se neviděli 2 roky a 9 měsíců.

Naší australské odnoži jsme poslali trička a těšíme se, že se s kluky

Říháky uvidíme v létě u lípy.

Vítání jara u lípy 26. 3. 2022 
Letos jsme mohli konečně po 2 letech s Covidem opět přivítat jaro

u lípy. Přípravy probíhaly u Lipáků od rána – nejdříve se musela pro-

vést úprava terénu, místa která si přes zimu oblíbila divoká prasata,

dále se peklo, smažilo a každý se těšil.
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Jediné, co nám vítání jara mohlo překazit, bylo počasí,

a to nám zase vyšlo, foukal tedy vítr a na širém placu

u lípy to bylo znát, draci by létali obstojně. 

Sraz u lípy byl ve 14 hod. a jako první přijelo k lípě pře-

kvapení pro Lipáky – na kterém dělali víc než půl roku

Karel Špaček, Martin Zima a Radek Moureček – jde

o vozík Lipáků na převážení a skladování inventáře,

židlí a stolů pro každou akci. Vozík se jim moc povedl

a hned plnil svou povinnost – po rozložení vozíku

slouží jako veliký stůl. Ještě mu tedy chybí pořádný li-

pácký „kabát“, ale o ten se postará do příští akce Radek

Moureček.

Po vyložení všeho potřebného z vozíku a připravení

místa na oslavy jara jsme ještě stihli velikonoční vý-

zdobu. Pak už nic nebránilo tomu, začít se bavit s mí-

stními i přespolními Lipáky. Dorazili přátelé z Klínce,

Líšnice, Lipenců, Mníšku pod Brdy, z Liberce, a pár jich

také přistálo z nebe – skutečně se do našich oslav rádi zapojili 4 pa-

raglaidisté, kteří přistáli do louky vedle lip. Přátelsky jsme se s nimi

pobavili, oni o nás moc dobře z nástěnky u lípy věděli, konečně nás

také mohli poznat.

Malou vsuvkou bylo blahopřání a předání dárku od Lipáků Fandovi,

který v listopadu oslavil životní jubileum, ale okolnosti covidové

nám nepřály, abychom mu společně mohli popřát. 

Jídla byl opět plný stůl (vozíkový) - listové těsto na slano i sladko,

bramboráky, celerové bramboráky, klobásky, sušená kachní prsa,

sýry, lívanečky a mnoho dalšího. 

Akce se velmi vydařila, konečně jsme se

mohli vidět bez nějakých protiepidemi-

ologických nařízení a zákazů. Bavili se

všichni bez rozdílu věku – od 2 let do 89

let.

Za Přátele od lípy a pípy Miluše Kyptová

Kontakt: prateleodlipyapipy@seznam.cz
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TJ JÍLOVIŠTĚ

celkové pořadí:  

1.  TJ Spoje Praha.

2.  Povltavská FA „B“

3.  FK Meteor Praha VIII  U19

4.  SK Střešovice

5.  TJ Jíloviště¨

6.  Olympia Radotín

7.  SK Aritma Praha „B“ 

8.  FK 1999 Praha

SK Rakovník B odstoupil ze soutěže 1. A třídy. 

A tým TJJ -  Středočeský kraj SPORT INVEST -  I. A třída skupina A  

B tým TJJ -  Praha – západ   III. třída - skupina A  
První mistrovské utkání sehrál B tým TJ Jíloviště v sobotu 26. 3. 2022
od 15:00 hodin na hřišti AFK Radlík, kde zvítězil nad místním klu-
bem  7 : 2   (3:0).   

Weber Cup 2022

Praha-západ – 2020  F1B - Okresní přebor mladších žáků – sku-
pina B
Nejmladší fotbalisté zapojení do soutěží FAČR zahájí jarní sezónu
v dubnu.

Podle FAČR a fotbal.jiloviste.cz -  Fatková

Rozpis dalších zápasů – jaro 2022

den čas utkání hřiště
15 kolo ne 3. 4 16:30 SK Slavia Jesenice B - TJ Jíloviště B Jesenice
16. kolo pá  8. 4. 19:00 TJ Jíoviště B - Všenorský SK Jíloviště
17. kolo so 16. 4. 17:00 TJ Slovan Hradištko - TJ Jíloviště B Hradištko
18. kolo pá 22. 4. 19:00 TJ Jíloviště B  - Spartak Průhonice B Jíloviště
19. kolo ne 1. 5. 17:00 FC Jílové B - TJ Jíloviště B Jílové
20. kolo pá 6. 5. 19:00 TJ Jíloviště B - TJ Viktoria Vestec Jíloviště
21. kolo so 14. 5. 17:00 TJ Slavoj Davle - TJ Jíloviště B Davle
22. kolo pá 20. 5. 19:00 TJ Jíloviště B - SK Černošice Jíloviště
23. kolo so  28. 5. 17:00 SK Vrané nad Vltavou - TJ Jíloviště B Vrané
24. kolo pá 3. 6. 19:00 TJ Jíloviště B - TJ Okrouhlo Jíloviště
25. kolo ne 12. 6. 17:00 SK Pikovice - TJ Jíloviště B Pikovice
26. kolo pá 17. 6. 19:00 TJ Jíloviště B -  TJ Krňany Jíloviště

Praha – západ  Okresní přebor dorostu :
První jarní mistrovské utkání 14. kola v neděli 27. 3. 2022 hráli do-
rostenci od  10:15 hodin na fotbalovém hřišti ve Zvoli
Sokol Zvole - Všenorský SK/TJJ        5 : 1   (2:1)

Rozpis dalších zápasů – jaro 2022

den čas utkání hřiště
15. kolo ne 3. 4. 10:30 Všenorský SK/TJJ - SK Olympie Dolní Břežany  Všenory
16. kolo ne 10. 4. 10:15 SK Roztoky -  Všenorský SK/TJJ Roztoky
17. kolo ne 17. 4. 10:30Všenorský SK/TJJ - Sokol Jeneč/TJ Hostivice Všenory
18. kolo ne 24. 4. 10:15 TJ Slovan Hradištko - Všenorský SK/TJJ Hradištko
19. kolo ne 1. 5. 10:30Všenorský SK/TJJ - TJ Sokol Červený Újezd B Všenory
20. kolo so 7. 5. 10:15Spartak Žebrák/Komárov - Všenorský SK/TJJ Žebrák
21. kolo ne 15. 5. 10:30 Všenorský SK/TJJ - SK Kazín Všenory
22. kolo zápas nerozepsán
23. kolo ne 29. 5. 10:30Všenorský SK/TJJ - FK Mníšek pod Brdy Všenory
24. kolo ne 5. 6. 10:00 FK Slavoj Řevnice -  Všenorský SK/TJJ Řevnice
25. kolo so 11. 6. 10:15FK Dobříč/SK Nučice - Všenorsky SK/TJJ Dobříč
26. kolo ne 19. 6. 10:30Všenorský SK/TJJ - TJ Sokol Tuchoměřice Všenory

den čas utkání hřiště výsledek
16. kolo so 12 3.  14:30 SK Baník Libušín  - TJJ Libušín 2:2  (1:1)
17. kolo so 19. 3. 16:00 TJJ - SK  Rakovník B Jíloviště -------
18. kolo so  26. 3. 10:30 TJ Viktoria Vestec - TJJ Dolní Břežany 3:1  (1:1)

TJJ zve své 
fanoušky na 

zápasy 
a přeje všem

k r á s n é 
V e l i k o n o c e ! 

TJ JÍLOVIŠTĚ
2. kolo so 5. 2. 2022 na hřišti Motorletu Meteor U19 – TJJ 3 : 1

střelec branky Fr. Janoušek
4. kolo so 19. 2. 2022 na hřišti Aritmy Aritma B  - TJJ 4 : 7 

střelci branek: 2x Malý, 2x Sorna, Pospíchal, Janoušek V.,  Janoušek F.
3. kolo stř 23. 2. 2022 Olympia Radotín – TJJ ´ 3: 4 

střelci branek: 2x Adam Boruta, Horst Siegl jr., Frank
5. kolo so 26. 2. 2022 na hřišti v Radotíně TJ Spoje Praha – TJJ 3 . 3

střelci branek: Janoušek V. 2x, Rada 
6. kolo so 5. 3. 2022 na hřišti v Radotíně SK Střešovice 1911 – TJJ       
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A4 1.900 Kč, A5 naležato 1.000 Kč
Pro občany s trvalým pobytem v Jílovišti pro jejich soukromou inzerci 

a firmy se sídlem a místem podnikání v Jílovišti A4 500 Kč, A5 naležato 250 Kč
Inzerce je možná formou smlouvy o reklamě s obcí Jíloviště.

Ceník Inzerce


