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Při procházkách, dejte pozor na divočáky!

Město Jílové u  Prahy a  Myslivecké sdru-
žení upozorňují občany, aby byli opatrní 
při vycházkách v  blízkém i  vzdálenějším 
okolí. Přemnožilo se  totiž prase divoké, 
které páchá velké škody na  majetku, 
může ohrozit psy a být nepříjemné i v pří-
padě člověka. Myslivecké sdružení má 

povolený odstřel většího počtu kusů. 
Po jednáních na MěÚ Černošice byl povo-
len nejen větší počet kusů (ze 100 na 150 
kusů za myslivecký rok), ale také některé 

zakázané techniky lovu (například noční 
vidění).
Hony se budou konat i v prosinci (5. 12., 

19. 12. a  31.  12.  2015). Hony se  konají 

po  celý den, proto nabádáme obyvatele 
k  opatrnosti. Pokud myslivce zahlédnete 
nebo zaslechnete střílení, prosíme, opusť-
te lokalitu. Volné pobíhání psů v lesích není 
povoleno, a to ani v honitbě. Žádáme pře-
devším majitele psů, aby dodržovali zákon. 
A na procházkách měli psa na vodítku.

Kvůli přemnožení dochází k  odstře-

lu i  na  nehonebních pozemcích, 

a  to  i  mimo hony a  je tedy nutná 

opatrnost.

Rada města se  situací přemnožených 
divokých prasat trvale zabývá a je připrave-
na myslivcům všestranně pomoci, například 
uzavřením parku městskou policií (po  roz-
hodnutí, že  zde bude možno zvěř střílet), 
případně i  fi nančně. Předseda Myslivecké-
ho sdružení má vedení města pravidelně 
informovat o počtu odstřelených kusů.

Květa Halanová, starostka

Za chybějící číslo 

na domě hrozí pokuta
Podle zákona č.128/2000 Sb. o obcích je vlast-
ník nemovitosti povinen na svůj náklad ozna-
čit budovu číslem popisným (evidenčním) 
a udržovat je v řádném stavu. Dle tohoto zá-
kona může obec také uložit pokutu právnické 

i fyzické osobě, která neoznačí budovu číslem. 
Vyzýváme proto majitele nemovitostí, aby 
tak učinili. Čísla popisná i  evidenční na  bu-
dovách slouží zejména k orientaci, například 
poštovním doručovatelkám, ale zejména 
záchranným složkám – hasičům a  zdravot-
níkům. Nekomplikujte tedy život sobě zvláště 
při naléhavých situacích. (rad)
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí spoluobčané,Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí spoluobčané,

dovolte, abych Vám za Radu města i za sebe popřála nádherné Vánoce dovolte, abych Vám za Radu města i za sebe popřála nádherné Vánoce 

a do roku 2016 mnoho štěstí a zdraví. Přeji Vám a celému městu, aby se splnila a do roku 2016 mnoho štěstí a zdraví. Přeji Vám a celému městu, aby se splnila 

všechna přání a nový rok nám přinesl radost a pohodu. všechna přání a nový rok nám přinesl radost a pohodu. Květa Halanová, starostkaKvěta Halanová, starostka
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Z rady města
Rada města jednala v  termínech: 20. 10. 
a 3. 11. 2015, zabývala se běžným chodem 
města, majetkoprávními záležitostmi, do-
tacemi i investičními akcemi města.

Z usnesení:

• Rada města schvaluje zveřejnění zámě-
ru pronájmu obecního pozemku p.  č. 
907/15 – zahrada o výměře 87 m2, části 
obecního pozemku p.  č. 907/12 – za-
hrada o  výměře cca 112 m2, pozemku 
p. č. 907/11 – zahrada o výměře 117 m2 
a  p.  č. 907/20 - ost. plocha o  výměře 
147 m2, vše v k. ú. Jílové u Prahy, zapsáno 
na  LV 10001 u  Katastrálního úřadu 
pro Středočeský kraj, Katastrálního 
pracoviště Praha – západ. Nabídky 
a  připomínky mohou být podávány 
do 15 dnů ode dne zveřejnění záměru.

• Rada města doporučuje zastupitelstvu 
města revokovat usnesení ZM č. 3/2015, 
bod 3. 5. 15, kterým byl schválen prodej 
pozemku p.  č.  1835/39, lesní pozemek 
s  rekreační chatou č.ev. 41 v  Kabátech, 
k. ú. Jílové u  Prahy podavateli nabídky 
č. 2, za  nabídkovou cenu 155.000 Kč 
a  přijmout nové usnesení. Ukládá ve-
doucí HSO znovu posoudit aktuální stav 
uvedené nemovitosti s fotodokumentací.

• Rada města schvaluje zadání a  zpra-
cování nezávislého posouzení stavby 
sítí a  komunikací v  lokalitě Pod Kaplič-
kou, kterou realizuje fi rma Nový domov. 
Cílem posudku je zjistit kvalitu stav-
by a  skutečnost zda stavba odpovídá 
projektové dokumentaci. Město jako 
budoucí nabyvatel infrastruktury dle 
plánovací smlouvy bude sledovat kvali-
tu stavby, zda jsou plněny podmínky pro 
budoucí převzetí.

• Rada města schvaluje posunutí oteví-
rací doby sběrného dvora v  období 
1. 11. 2015–28. 2. 2016 v úterý a ve čtvr-
tek na 14:00–17:00.

• Rada města schvaluje uzavření smlou-
vy o pronájmu sálu mezi Městem Jílové 
u Prahy a spolkem Jílovští ochotníci, za-
stoupeným Lenou Ondráčkovou, Luka 
pod Medníkem, 25401 Jílové u Prahy

• Rada města schvaluje RO č. 19 – Úprava 
rozpočtu mezi paragrafy – říjen 2015 
a dává Zastupitelstvu na vědomí.

• Rada města schvaluje upravené Zásady 
pro poskytování dotací na  spolkovou 
činnost z  rozpočtu Města Jílového 
u Prahy s účinností 1. 11. 2015. (Najdete 
je na webu města www.jilove.cz)

• Rada města schvaluje rekonstrukci 
chodníku v  ulici Jana Morávka v  úseku 
od  ulice Pražské po  vjezd k  bytovým 
domům vpravo, a  to  ze zámkové dlaž-

by s vjezdy na odstavnou plochu. Rada 
města ukládá vedoucímu OTZM zadat 
poptávkové řízení na  zakázku malého 
rozsahu a zajistit realizaci. 

• Rada města bere na  vědomí oznámení 
o  uzavření obou MŠ v  Jílovém u  Prahy 
od 23. 12. 2015 do 1. 1. 2016 a zahájení 
provozu obou MŠ 4. 1. 2016

• Rada města bere na  vědomí Výroční 
zprávu o činnosti ZŠ Jílové u Prahy, Ko-
menského 365 za školní rok 2014–2015

• Rada města bere na vědomí změnu pla-
tových výměrů ředitelek příspěvkových 
organizací města na  základě nařízení 
vlády č. 278/2015 Sb., kterým se mění 
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o  pla-
tových poměrech zaměstnanců ve  ve-
řejných službách a správě, ve znění poz-
dějších předpisů.

• Rada města schvaluje Plán zimní údrž-
by místních komunikací na  období 
2015/2016 

• Rada města schvaluje výsledek 
výběrového řízení na  zakázku malého 
rozsahu na stavbu „Nový chodník Borek 
– Hacák“, a to dle doporučení hodnotící 
komise. Jako nejvhodnější nabídku 
schvaluje v  souladu s  doporučením 
hodnotící komise nabídku Stavební 
sdružení Martin Mašek, IČ: 12559113, 
se sídlem Kamenný Přívoz 207, 252  82 
Kamenný Přívoz s  nejnižší nabídkovou 
cenou 490.272,20 Kč bez DPH. Rada 
města schvaluje uzavření smlouvy s vy-
braným dodavatelem a  pověřuje sta-
rostku města podpisem smlouvy o dílo.

• Rada města rozhodla, že vítěznou fi r-
mou v  zakázce ,,Provedení rekonstruk-
ce povrchu chodníku v ulici J. Morávka, 
Jílové u  Prahy“ je fi rma Martin Mašek 
s  nejnižší cenou - 138.451 Kč bez DPH, 
167.525,71 Kč včetně 21% DPH. Rada 
města pověřuje starostku Mgr.  Květu 
Halanovou podpisem smlouvy zakázky 
malého rozsahu ,,Provedení rekonstruk-
ce povrchu chodníku v ulici J. Morávka, 
Jílové u Prahy“ s vítěznou fi rmou. 

• Rada města nesouhla-

sí s  fi nanční spoluúčastí 
na  přeložce vodovodního 
řadu z  pozemků č. kat. 
901/18 a  907/21 do  ulice 
Hanušova, jelikož se jedná 
o  zhodnocení soukromých 
pozemků, v  tomto smyslu 
bylo již dříve jednáno 
s vlastníky pozemků.

• Rada města souhlasí 
s  dosázením stromořadí 
v aleji ke Kapličce, tj. na po-
zemku p.  č. 2075/1 v  k. 
ú. Jílové u  Prahy, který je 

ve  vlastnictví Města Jílové u  Prahy a  je 
uveden v  katastru nemovitostí jako 
ostatní plocha – ostatní komunikace.

• Rada města souhlasí s  poskytnutím fi -
nančních prostředků Okrašlovacímu 
spolku v  Jílovém u  Prahy na  povinnou 
spoluúčast ve  výši 8000 Kč pro získání 
grantů v celkové výši 71 000 Kč.

• Rada města bere na vědomí navýšení ná-
kladů na svoz netříděného komunálního 
odpadu a  doporučuje zastupitelstvu 
města schválit vyhlášku č. 1/2015 s  výší 
místního poplatku na  svoz netříděného 
odpadu 650 Kč na poplatníka za rok.

Pozvánka

Zveme občany 
na zasedání zastupitelstva 
města, které se bude konat 
v pondělí 14. prosince 2015 

od 18.00 hodin 
v sále Kulturního centra.

Z radnice
V  listopadu jsme se na  radnici nejvíc 
zabývali postupem prací a  problémy 
s  tím spojenými na  rekonstrukci želez-

niční tratě, a  to  nejvíce v  Lukách pod 

Medníkem. Neustálé sledovaní prací, 
vyřizování stížností obyvatel, jednání se 
zhotovitelem, investorem nám zabralo 
hodně času a  často se nám zdálo, že 
jsme nepostoupili dál. Se Správou želez-
niční dopravní cesty byla jednání velmi 
složitá a  škod na  našem majetku, kraj-
ské komunikaci, mnoha obtížích občanů 
bylo a  je více než dost. Neminul jeden 
pracovní den, v  případě městské policie 
i  víkendový, abychom někdo z  úřadu 
v Lukách nebyli. 

Křižovatka Tyršovy ulice s ulicí Jana Morávka

Přejezd v LukáchPřejezd v Lukách
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• Během listopadu se také rozběhly práce 
na rekonstrukci chodníku v ulici Jana 

Morávka od  ulice Pražská. Do  zimy 
by měl být hotový a celá ulice bude již 
opravdu pěkná. Zbývá dořešit volnou 
plochu proti pneuservisu. Slavnostní 

otevření rekonstruované silnice Jana 

Morávka, Tyršova a  1.  máje proběhlo 
v  úterý 20. října 2015. Otevření se 
zúčastnil také ředitel Úřadu regionální 
rady Středočeského kraje ing.  Václav 
Chytil, dále zástupci kraje, zhotovite-
le – fi rmy Skanska i stavebního dozoru. 
Tato akce byla poslední, šestá, pod-
pořená z  peněz Regionálního ope-
račního programu Střední Čechy, ze 
kterého jsme již čerpali celkem 45,3 mi-
lionu korun. Na tuto akci ještě obdržíme 
cca  6  milionu korun. Škoda, že regio-
nální programy do dalšího programova-
cího období končí.

• Fotkou se vracíme k uzavřené ulici ČS. 

Armády, kde se propadla vodovodní 
šachta. Sice hrozilo, že to bude trvat nej-
méně 14 dní, ale nakonec se podařilo 
ulici otevřít za pár dnů.

• I v listopadu postupovaly práce na sana-

ci svahu v Lukách pod Medníkem a za-

hradách mateřských škol.
Foto: archiv Měú

Oprava přejezdu v Lukách pod MedníkemOprava přejezdu v Lukách pod Medníkem

Slavnostní otevření zrekonstruované silnice Slavnostní otevření zrekonstruované silnice 
v ulicích J. Morávka, 1. máje a Tyršovav ulicích J. Morávka, 1. máje a Tyršova

Rekonstrukce mostku na silnici k Žampachu Rekonstrukce mostku na silnici k Žampachu 
a fotku přesunout na následující stranu k textu a fotku přesunout na následující stranu k textu 
o opravě na Žampachuo opravě na Žampachu

Rekonstrukce chodníku v ulici Jana Morávka.Rekonstrukce chodníku v ulici Jana Morávka.

Slavnostní otevřeníSlavnostní otevření

Snímek z opravy vodovodní šachty u budovy Snímek z opravy vodovodní šachty u budovy 
městské policieměstské policie
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Konečně také probíhá rekonstrukce 

mostku na  krajské silnici k  Žampachu. 
Investorem je Středočeský kraj.

Foto: archiv Měú

• Na  náměstí před autobusovou za-

stávkou před restaurací Florián se bu-

duje zpevnění, aby nedocházelo k vlně-
ní vozovky a propadání. Ostatní zastávky 
na náměstí jsou již takto zpevněné.

Nové herní prvky v MŠ pod ŠkolkouNové herní prvky v MŠ pod Školkou

Nové prolézačky na zahradě MŠ pod ŠkolkouNové prolézačky na zahradě MŠ pod Školkou

Hmyzí domeček v MŠ TyršovaHmyzí domeček v MŠ Tyršova

Rekonstrukce mostku na silnici k ŽampachuRekonstrukce mostku na silnici k Žampachu

Sanace svahu v Lukách pod MedníkemSanace svahu v Lukách pod Medníkem

Zahrada se upravuje i v MŠ TyršovaZahrada se upravuje i v MŠ Tyršova

Nové herní prvky v MŠ pod ŠkolkouNové herní prvky v MŠ pod Školkou

Mění se i prostranství před MŠ Tyršova. Mění se i prostranství před MŠ Tyršova. 



z radnice

5

• Každý rok vždy 11. 11. V 11.00 hodin si 
připomínáme Den veteránů a obětí vá-
lek. I  v  našem městě jsme uctili jejich 
památku květinami.

Připomínáme sběr žádostí o  změ-

ny do  nového územního plánu. Po-
drobně jsme informovali v  minulém čísle 
Jílovských novin. Text i  žádost najdete 
na  webových stránkách města, v  poda-
telně městského úřadu a  v  sekretariátu 
starostky.
Na  webu města budou i  nabídky 

volných míst z okolí

Naleznete zde několikrát denně aktua-
lizované nabídky práce na plný či zkrácený 
úvazek, brigády, nabídky pro OZP a  dále 
aktuality z  trhu práce, právního rádce 
a kontakty na úřad práce, pod který spadá 
naše město. Nabídky práce jsou dodává-
ny z  portálu Prace.cz, Jobs.cz a  z  Úřadu 
práce ČR. Zobrazují se zde nabídky práce 
pouze z  našeho města a  blízkého okolí 
(cca 20–40 kilometrů). (rad)

Zdravotně postižení mají na výměnu průkazu čas jen do konce roku
Od dubna vydává Úřad práce ČR (ÚP) nové 
průkazy zdravotně postiženým (průkaz 
OZP). Nový průkaz má podobu plastové kar-
tičky podobné občanskému či řidičskému 
průkazu. Platnost dočasných průkazů OZP 
a průkazů mimořádných výhod končí k 31. 

12. 2015. V praxi to znamená, že do konce 
roku 2015 si je musí jejich držitelé vyměnit. 
Jinak přijdou o možnost využívat benefi ty, 
které z jejich držitelství vyplývají. ÚP proto 
vyzývá klienty, aby nenechávali vše na po-
slední chvíli a  vyhnuli se tak zbytečnému 
čekání ve frontách na konci roku. Pro vydání 
nového průkazu OZP je potřeba aktuální 

fotografi e o rozměru 35 mm x 45 mm a ob-
čanský průkaz. 
Klienti mají možnost zvolit si, zda si přejí 
na  průkazu uvést symbol zdravotního po-

stižení, tedy označení osoby s úplnou nebo 
praktickou hluchotou nebo osoby hlucho-
slepé anebo osoby úplně nebo prakticky ne-
vidomé (piktogram znázorňující jedno z uve-
dených druhů postižení). Na základě vydání 

průkazu OZP vzniká jeho majiteli mimo 

jiné nárok na vyhrazené místo k sezení
ve  veřejných dopravních prostředcích 
pravidelné hromadné dopravy, přednost 
při osobním projednávání jeho záleži-
tosti na  úřadech, bezplatnou dopravu 
pravidelnými spoji místní
veřejné hromadné dopravy (tramvajemi, 
trolejbusy, autobusy, metrem, slevu 75 % 
jízdného
ve  druhé vozové třídě osobního vlaku 
a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 
75 % v pravidelných

vnitrostátních spojích autobusové do-
pravy, parkovací průkaz nebo bezplatnou 
dopravu vodícího
psa. Rozsah výhod se liší dle závažnosti 
zdravotního postižení jeho držitele (rozli-
šují se 3 typy průkazů
OZP - TP, ZTP a ZTP/P).
Před samotnou výměnou průkazů mi-
mořádných výhod (kartonové průkazy, 
které vydávaly obecní úřady do  konce 
roku 2011) a  dočasných průkazů OZP, 
které ÚP vydával podle legislativy účinné 
do 31. 12. 2013, musí klienti podat žádost 

o  přechod nároku na  průkaz OZP. Až 
poté může ÚP klientům průkaz OZP 
v nové podobě vydat.

(jpl) 

Blahopřání

Ještě jednou blahopřejeme všem 
jubilantům v říjnu a listopadu. 

Přejeme jim hodně zdraví a pohody. 
Na fotografi i J. Vondráčková slaví 

92. narozeniny v Domově v Jílovém 
u Prahy.

Zpevnění silnice před autobusovou zastávkouZpevnění silnice před autobusovou zastávkou
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policie

Policie hledá svědky napadení řidiče autobusu 

Jílovští policisté hledají svědky napadení ři-
diče linkového autobusu v sobotu 17. října.
Při nastupování do autobusu číslo 332 v za-
stávce Kamenný Přívoz došlo krátce před 
18. Hodinou k  incidentu mezi řidičem au-
tobusu a dvojicí neukázněných cestujících. 
„Po řidičově upozornění, aby nasadili svým 
psům náhubky a nenechali je volně pobí-
hat po  autobuse, počal jej muž z  dvojice 
slovně urážet vulgárními výrazy a následně 
jej i  fyzicky napadl, poté co se je snažil 
sedmatřicetiletý řidič vykázat z  autobusu. 
Žena se také do fyzického napadání řidiče 
zapojila a  následně měla navíc poškodit 
spodní část skleněné výplně a tlakový me-

chanismus otevírání předních dveří,“ po-
psal policejní mluvčí Zdeněk Chalupa.
Napadený řidič poté z  místa incidentu 
s poškozeným a plně obsazeným autobu-
sem odjel a  následně vše oznámil policii 
na linku 158.
Policistům se podařilo získat popis 
agresivní dvojice. „Jednalo se o  česky 
hovořícího holohlavého muže ve  věku 
kolem 30 let, zavalitější 175 až 180 cen-
timetrů vysoké postavy, oblečeného 
do  černé bundy „bomber“, maskáčových 
kalhot a  česky hovořící ženu, rovněž 
ve  věku 30 let, hubené 165 centimetrů 
vysoké postavy, s  červeně obarvenými 

vlasy, střiženými na  mikádo, oblečené 
do  fl ekovaných elastických kalhot, svět-
lé bundy a obuta do vyšších šněrovacích 
bot (Glády) v  kombinaci červené a  šedé 
barvy. Dvojici doprovázeli dva psi, krát-
kých zrzavých srstí, pravděpodobně kří-
ženci středně velkých loveckých plemen,“ 
doplnil mluvčí.
V době incidentu bylo podle policie v au-
tobusu přibližně padesát cestujících. Vyše-
třovatelé předpokládají, že jejich výpovědi 
mohou objasnit důležité okolnosti této 
události a  proto žádají, aby se jim svědci 
této události přihlásili přímo na  služebně 
v Jílovém u Prahy nebo telefonicky na čís-
le: 602 306 919, případně prostřednictvím 
linky 158 tísňového volání Policie ČR.

(jpl) 

Svátek zesnulých proběhl 

bez problémů
Je pro mě příjemnou povinnos-
tí oznámit vám, že i  v  tomto roce 
proběhl v  Jílovém Svátek zesnu-
lých bez sebemenších problémů 
a komplikací. Na tyto listopadové dny 
jsme se důkladně připravili a ostraha, ať 
už fyzická nebo pomocí elektroniky, byla 
úspěšná. V  okolních městech tolik štěstí 
neměli, bohužel krádeže k tomuto pietní-
mu období již neodmyslitelně patří.

Pomozte vybavit psí 

kotce
V  posledním období městská policie 
eviduje zvýšený počet odchytů psů. 
Ve  většině případů končí pejsci po  něko-
likadenním pobytu ve  služebním kotci 
v  útulku v  Maršovicích. Těžko říci, zda 
k  tomuto stavu přispívá špatná ekono-
mická situace nebo nedostatek morálních 
hodnot ve společnosti.
Každopádně pokud se někomu doma po-
valuje nepotřebná deka nebo staré vodít-
ko, nejen strážníci, ale hlavně pejsci, tyto 
dary uvítají. 

V tomto roce městská 

policie zavedla pěší 

hlídky i non- stop provoz

Rok 2015 byl pro Městskou policii Jílové 
u  Prahy docela zásadní. Počátek roku se 
opět nesl ve znamení objížděk a uzavírek. 
V  průběhu jara a  léta počet strážníků 
vzrostl na  osm a  novým vítaným po-
mocníkem se stal služební automobil Da-
cia Duster, který je ideálním kompromi-
sem jízdy na silnici i v terénu.
Září bylo zatěžkávací zkouškou zahájením 

nového školního roku za stavu, kdy jediná 
přístupová silnice byla ulice Tyršova. Ná-

sledovalo zjednosměrnění kolem školy.
Od  října pracuje městská policie 
v  non-stop režimu. A  co už ob-
čané určitě zaregistrovali, je náš 

nekompromisní postoj k  parkování 
v  zákazu zastavení nebo na  chodníku 

na  Pražské, a  také častější měření rych-
losti na místech s velkým pohybem chod-
ců. Zavedly se také pěší hlídky, při kterých 
jsou strážníci určitě blíže bezpečnostním 
problémům Jílováků.
S  ukončením chatařské sezony městská 
policie opět začíná preventivně kont-
rolovat chatové osady.
Mám velkou radost, že letos jsme se ne-
setkali s  nešvarem minulých let, injekční-
mi stříkačkami pohozenými narkomany. 
Obzvláště mě těší fakt, že díky pravidelné 
letní hlídkové činnosti na  motocyklu 
s  kamerovým systémem je minulostí ne-

kontrolované prohánění se motorkářů 
a  čtyřkolkářů na  turistických stezkách 
a  po  lesích, jak to  bylo běžné před třemi 
roky. Tento projekt opravdu vyšel.
A  co bych si přál? Mírnou zimu, klidnou 
oslavu Silvestra a  bezpečný a  hlavně 
spokojený rok 2016 všem obyvatelům Jí-
lového.

Vladimír Bílek, velitel městské policie

městská policie

PF 2016 
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vítání občánků

 Nové občánky přivítala starostka i děti ze školky
Poslední vítání nových občánků v  tomto 
roce se konalo v  pátek 9. října v  obřadní 
síni jílovské radnice. Tentokrát se nám 
sešlo 11 holek a  4 kluci, které za  město 
přivítala starostka Květa Halanová.

Děti z  MŠ Pod Školkou pod vedením Ve-
roniky Musilové si pro nové občánky při-
pravily řadu básniček a  písniček a  svým 
vystoupením potěšily všechny přítomné.

Každé miminko bylo položeno do naší ko-
lébky, která „kolébá“ nové občánky města 
téměř 35 let. Rodiče se podepsali do Knihy 
zápisu o uvítání do života a jako památku 
na tento den dostali spolu s pamětním lis-
tem několik dárečků.

Přejeme rodičům i  dětem hlavně hodně 
zdraví a  lásky. Ať se Vám „u  nás“ dobře 
žije. Slavnostního vítání se zúčastnili: Ela 

Slavíková, Petra Čepe, Kilián Pietz, Magda 
Schlehuberová, Šimon Dolenský, Tereza 
Kučerová, Nikola Kučerová, Klára Kastne-
rová, Oliver Húšek, Adéla Plotková, Petr 
Mošnička, Štěpánka Dušková, Natálie Va-
lin, Karolína Javůrková, Nela Havlíčková.

Další termín vítání občánků bude 12. úno-
ra 2016, ale již nyní se můžete přihlá-
sit na  tel.: 241  021  909 nebo e-mail: 
radnice@jilove.cz.

BUDEME SE TĚŠIT.
Patrik Brejcha

Foto: Milan Valášek

Jílovští zastupitelé se představují
Po  loňských volbách se obměnila téměř 
třetina zastupitelstva. Postupně jsme vám 
představili šestici „nováčků“ i  členy rady 
města. Nyní dostávají slovo už zkušení za-
stupitelé, v tomto čísle Robert Bradáč.

Zima nebo léto? 

Obojí. Stejně jako bílá nemůže být bez 
černé, pravé léto by  pro mě nebylo bez 
příchodu zimy. Spousta lidí by chtěla pou-
ze slunečné dny, pro mě by  to  byly dny 
nesnesitelně stejné. Jsem rád, že žiju právě 
v Česku, kde mi střídání období naprosto 
vyhovuje. 

Maso nebo zelenina? 

Zelenina. Snažím se být vegetarián. Mám 
rád zvířata. Ale přiznávám, že půl roku 
trvající vegetariánská strava mi malinko 
začíná lézt krkem. Známí, stejně jako já, se 

diví, že jsem schopný to  stále dodržovat 
bez jediného prohřešku. 

Kniha nebo fi lm? 

Film. U  hezkého fi lmu lze strávit krásný 
čas s  rodinou, ať už doma nebo v  kině. 
Po  knize sáhnu většinou v  dlouhých 
zimních večerech.

Hudba nebo sport? 

Sport. Zejména fotbal v Jílovém je pro mě 
oblíbená aktivita a angažuji se i  jako člen 
výboru. Navíc bedlivě sleduji i  první ligu. 
V televizi mě také dokáže zaujmout důleži-
tý zápas v hokeji nebo tenisu.

Louka nebo les? 

Obojí. Při každodenním venčení našich 
psů projdu okolní lesy a na louce jím házím 
tenisové míčky. 

Je podle Vás v  Jílovém a  okolí dostatek 

míst ke sportování?

Rád bych podpořil výstavbu víceúčelové-
ho areálu s  bazénem a  ledovou plochou. 
Sport je v  dnešní době třeba, ne jen pro 
děti, ale i pro dospělé.

Děkuji za odpovědi
Jitka Venturová

Foto: archiv Roberta BradáčeFoto: archiv Roberta Bradáče
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Foto: archiv ZŠ

Žáci SOUp uspěli 

v projektu Očima 

generací

Na  konci minulého školního roku jsme 
byli společností COR APERTUM, o. s. při-
zvání ke  spolupráci na  projektu OČIMA 
GENERACÍ, který se konal pod záštitou 
Středočeského kraje. Jednalo se o projekt 
zaměřený na  společenskou odpovědnost 
s  ústředním tématem mezigeneračního 
soužití a komunikace. Žáci si z nabízených 
témat si vybrali: Štěstí, jak ho vidím já. 
Společnost COR APWERTUM, o.s. v  říjnu 
veřejně prezentovala všechna díla v Gale-
rii Středočeského Kraje v Kutné Hoře a také 
umístila nejlepší práce na webové stránky: 
www.ocimageneraci.cz. Zájemci si tak 
na  webu mohou přečíst i  práce našich 
žáků (Michaely Kaňkové a Stanislava Hruš-
ky). Stojí to za to.

(EBD)

Štestí , jak ho vidím já.

Štěstí, to je úsměv na tváři.
Každý štěstí vnímá jinak. Aby však druhý 
člověk se mohl cítit šťastným, na  tom se 
musí pracovat. S  některým člověkem je 
práce složitější, s  některým jednoduš-
ší, udělat některého člověka šťastným je 
opravdu těžké, někdy snad i nemožné, ale 
u jiného je to tak jednoduché...
Štěstí, jak ho vidím já? Z vlastní zkušenosti 
vím, že ke štěstí stačí opravdu málo. Jsem 
šťastná z  každé maličkosti. Třeba i  jen 

z  jedné věty. K  dobré pohodě mi stačí, 
když od druhého slyším: „Dnes ti to oprav-
du sluší“. Nebo zcela postačí úsměv, který 
mi ten druhý věnuje.
Zajímalo mě, co lidi kolem mě potřebu-
jí k  tomu, aby se cítili šťastnými. Vlastně 
jsem si pro ně připravila mini anketu. Mno-
zí z těch, na které jsem se obrátila, říkali, že 
podle nich je to opravdu hodně těžké. Že 
k tomu, aby mohli říci: „Jsem šťasný, jsem 
šťastná“, potřebují strašně moc. Většina 
z  nich hovořila o  penězích, počítačích, 
autech, domech a  dalších materiáních 
hodnotách. O  lásce však hovořili nemno-
zí. Slůvko láska zaznělo zřídka. Není však 
láska pro šťěstí tím nejdůležitějším? Lás-
ka, přátelství a rodina. Podle mého míně-
ní – škoda, že lidé v  lásce vidí tak malou 
hodnotu.
Ale jak se říká: každý to vnímá jinak a kaž-
dého učiní šťastným něco jiného. I  díky 
tomu je svět barevnější a zajímavější.

Michaela Kaňková, 18 let

Kde hledat štěstí

Každý z nás vidí štěstí v něčem jiném. Já ho 
vidím v tom, o čem budu psát.
Podle mého mínění člověk ke  štěstí 
nepotřebuje drahá auta a  jiné materi-
ální hodnoty. Měl by  mít svoji rodinu, 
manželku, děti, ale také širší rodinu, pra-
rodiče a  příbuzné. Štěstí tkví v  tom, že 
všichni se navzájem podporují, pomá-
hají si, setkávají se při různých příleži-
tostech. K nejkrásnějším určitě patří sejití 
se u  jednoho stolu nebo u  stromečku 

o vánocích. Vlastní štěstí vidím v tom, že 
mezi nimi nejsou žádné vády a pře, žádné 
hádky. Naopak, rádi se vidí a k tomu patří 
úsměv a užívání si nádherného dne, může 
být i jeden z mála, kdy se všichni mohou 
sejít a radovat se.
Existují rodiny, ve  kterých se partneři jen 
hádají a  nejen hádají. Často slýcháváme 
o rodinách, kde si lidé dovedou navzájem 
různými způsoby ubližovat. Je to  štěstí? 
Já si myslím, že takové rodiny šťastné ani 
nemohou být. 
Jsou rodiny, kde rodiče mít děti nemuseli, 
ale mají – a neváží si jich. Často slýcháváme 
o rodinách, kde rodiče nebo blízcí příbuzní 
svým potomkům ubližují, nebo se o ně ne-
zajímají, nebo je naopak rozmazlují. Existu-
jí i takové rodiny, kde by děti chtěli mít, ale 
nemohou, a tak se rozhodnou pro adopci. 
Dají tak určitému dítěti šanci na  štěstí už 
jenom tím, že může vyrůstat v domě, kde 
ho mají opravdu rádi, milují ho.
Ke štěstí patří i narození zdravého dítěte.
Darovat lásku člověku člověkem je k  ne-
zaplacení. Lásku opravdovou, upřímnou, 
bezpodmínečnou. Takovou si člověk 
za peníze nemůže koupit. Může ji jen zís-
kat proto, že mu ji druhý chce dát.
O štěstí, a jak hluboké štěstí vnímat, může 
hovořit člověk, který se vyhnul jisté smrti, 
ale nic se mu nestalo. Vyvázl bez zranění, 
bez škrábnutí. O štěstí může hovořit voják, 
který se vrátil domů živ a zdráv, a vidí svoje 
děti a  ženu. Vidí, jak se k  němu hrnou se 
slzami v očích. Jsou to slzy štěstí, neboť se 
s ním setkávají a vidí, že je v pořádku.

Stanislav Hruška, 17 let 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Vrané nad Vltavou,

odloučené pr acoviště 
v Jílovém u Prahy

Vás zve na

VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ
v úterý 8. prosince 2015 od 17.00 hod. 

 v sále KC v Jílovém u Prahy
a

VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ
ve středu 9. prosince 2015 

od 17.00 hod.
v sále KC v Jílovém u Prahy

Současně Vás zveme
na prohlídku BETLÉMA,

který společně vytvořili žáci výtvarné-
ho oboru. 

Betlém bude vystaven od pondělí 
14. prosince 

do středy 16. prosince 
od 13.00 do 17.00 hod.

v ateliéru ZUŠ (2. patro) v Jílovém 
u Prahy, Masarykovo nám. 195

Bezpečnost zvyšují i čipy, 

jílovské školky jsou první 

v regionu

V  mateřských ško-
lách v  Jílové u  Prahy 
byl v  říjnu spuštěn 
nový elektronický či-
pový přístupový sys-
tém do  budov MŠ. Je 
to další doplněk ke ka-
merovému systému 
a  napomůže zvýšit 
zabezpečení maje-
tku školky a  zejména bezpečnosti dětí 
a zaměstnanců. V budoucnu bude systém 
dále rozšiřován. Při vstupu do MŠ se musí 
každý s čipem (zaměstnanec, rodič) regis-
trovat přiložením čipu ke  čtečce, která je 
u  vchodových dveří. Dopoledne, kdy je 
MŠ uzavřena musejí návštěvníci použít 
i videotelefon a po nahlášení jsou vpuštěni 
dovnitř. Naše MŠ je první školkou v regio-
nu, která tento systém uvedla do provozu.

Kristýna Kahounová, ředitelka MŠ 

Tygříci a Sloni byli 

v Čechově stodole
První výlet se nám opravdu vyvedl... Asi po 
hodince cesty v autobuse jsme dorazili do 
Bukové na Příbramsku, kde nás přivítali v Če-

chově stodole. Uvnitř jsme si hned dali sva-
činku a po ní jsme se odebrali do nádherně 
vyzdobené části, kde na nás čekali bubáci, 
vyřezané dýně, vše bylo krásně nasvícené, 
takže to podtrhovalo atmosféru blížícího se 
Halloweenu. Celou stodolou nás provázel 
hejkal, který dával dětem nejrůznější straši-
delné úkoly. Měli jsme hledat korálky v tajem-
ném košíku, prozkoumávat černou jeskyni, 
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Při podzimním tvoření vznikli pavouci, ježci i dýně 

Ve středu dne 21. října uspořádaly paní 
učitelky z  MŠ Tyršova pro děti a rodiče 
podzimní tvoření. Děti si podle připra-
vených předloh za pomoci maminek 
vytvořily papírové dýně, ježka, pavouka 
a duchy.
Z  kaštanů sebraných na zahradě školky 
vytvořily krásného ježka. Nejvíce si užily 
vyrábění pavouků za pomoci barvy a ob-
tisků svých ručiček. Děkujeme paním uči-

telkám za příjemné odpoledne a těšíme se 
na další tvoření.

Eva Maršálová, Michaela Kourová, rodiče 
dětí z MŠ Tyršova

Škola, by měla mít 

fungující rodičovskou 

organizaci 

Vážení rodiče, již rok funguje nově 
zvolená školská rada, kde Vaše 
zájmy zastupuji já, Milena Kosteč-
ková a  Pavla Ročárková. Ta má 
děti na  druhém stupni, takže se 
zaměřuje spíše na  otázky spojené 
se staršími dětmi, kdežto mne naopak 
více zajímají problémy spojené s  prvním 
stupněm. Jsem ráda, že se na  nás obra-
cejí rodiče, kteří potřebují řešit problém 
ve  škole, ale nechtějí nebo se obávají 
ho řešit přímo s  vedením školy. Se ško-
lou úzce spolupracujeme a  určitě rády 
některé věci rodičům vysvětlíme nebo 
iniciujeme schůzku s  vedením školy, či 
problém vedení školy anonymně předne-
seme. Pokud budete potřebovat, můžete 
se na nás obrátit osobně nebo e-mailem 
na adresu: skolskarada@zsjilove.cz, kterou 
využíváme pouze my dvě. Určitě je po-
třeba o  problémech diskutovat, protože 
škola, aby mohla něco změnit, potřebuje 
zpětnou vazbu od rodičů.
Spolu s ředitelkou Květou Trčkovou jsem 
se 20. října zúčastnila v  ZŠ Kunratice 

konference Rodiče vítání: Škola a  rodi-
če – jak podporovat aktivní spolupráci. 
Na setkání se probraly i konkrétní ukáz-
ky spolupráce škol s rodiči a rodičovský-

mi spolky. Zaujaly mě zkušenosti 
z  fungování rodičovského spolku 

Patron při ZŠ Kunratice. Rodiče 
cítili potřebu spolu více komu-
nikovat a  také chtěli více spolu-
pracovat se školou, proto si zřídili 

rodičovský spolek. Ten organizuje 
i  rodičovské kavárny, kde se rodiče ne-
formálně schází na  půdě školy a  při 
občerstvení diskutují o  problémech 
nebo si mohou poslechnout přednášky 
například o  nových trendech ve  vzdě-
lávání. Pokud je potřeba, mohou si při-
zvat ředitele školy nebo pedagogy. Škola 
s rodiči si jsou vzájemně partnery. Tento 
model funguje velmi úspěšně i  v  za-
hraničí. Je zajímavé, že v době, kdy jsme 
o  něčem podobném začali přemýšlet, 
realizovala učitelka 4.A Katka Vrtišková 
příjemnou rodičovskou kavárnu o mate-
matice profesora Hejného a s podobnou 
myšlenkou nezávisle přišla i zástupkyně 
ředitelky Lenka Rybářová.
V  naší škole fungovalo od  roku 2002 
občanské sdružení Dětem. Na  počát-
ku se v  něm aktivně angažovali rodiče, 

ale v  posledních letech ho již táhly spíše 
učitelky. Sdružení je nyní bohužel na-
prosto nefunkční. Navíc je ho potřeba 
ze zákona změnit na  zapsaný spolek, 
a  to  do  31.  12.  2015! K  tomu je nutné 
uspořádat valnou hromadu, na  které 
jeho členové odsouhlasí změnu názvu 
na zapsaný spolek a musí do 31. 12. 2016 
upravit stanovy. K  vyplnění povinných 
formulářů je potřeba poměrně hodně 
právních podkladů, takže to  není záleži-
tostí pár dnů a termín je v současné době 
opravdu šibeniční. Pokud by se tato změ-
na nezvládla do konce tohoto roku, hrozí 
vyškrtnutí sdružení z rejstříku spolků. 
V každém případě si myslím, že velká škola 
jako je ta v  Jílovém, by měla mít fungující 
rodičovskou organizaci, která je partnerem 
škole a  pomocníkem ostatním rodičům. 
Ráda bych touto cestou vyzvala aktivní ro-
diče, kterým není lhostejné, jak se jejich děti 
ve  škole vzdělávají a  jak tráví mimoškolní 
čas, aby se zapojili do diskuze a pomohli na-
jít ten správný způsob, jak na to. Můžeme si 
společně organizovat rodičovské kavárny, 
můžeme založit nové sdružení rodičů nebo 
pomoci se změnou občanského sdružení 
Dětem. Je potřeba ale někde začít!

Milena Kostečková.
předsedkyně školské rady

Škola se zapojila 

do kampaně na snížení 

odpadů

Ekoškoly celého světa slaví 7. 11. svůj svá-
tek. Letos připadl na sobotu, proto jsme si 
ho v jílovské škole připomněli o den dříve, 
už v pátek. Zároveň jsme tento den využili 
pro zahájení mezinárodní kampaně LITTER 
LESS, jejímž cílem je vést žáky i zaměstnan-
ce školy k přemýšlení o tom, jaké odpady 
ve škole vznikají a  jak jde jejich množství 
snížit. Jedná se o  propagaci první části 
odpadového pravidla 3R – reduce, reuse, 
recycle. Nejlepší odpad je totiž ten, který 
vůbec nevznikne. 
Členové Ekotýmu obešli během páteční-
ho dopoledne všechny třídy školy, aby 

žáky seznámili se zahájením kampaně 
a požádali je o spolupráci. Vyzbrojeni byli 
zvučným hlasem, prázdnými koši, které 
jednak symbolizovaly naši snahu snížit 
množství odpadu a  zároveň sloužily jako 
bubnovací zařízení a také malými transpa-
renty s  informacemi a  fotografi emi, které 
měly za úkol celou myšlenku podpořit. 
V Česku je do kampaně zapojeno 25 škol 
a  jílovská škola patří mezi ně. Během 

školního roku tak budeme mít za  úkol 
analyzovat činnosti, při kterých vznikají 
ve  škole různé typy odpadů a  promýšlet 
kroky a  aktivity, pomocí nichž je možno 
toto množství snížit. Zároveň budeme ko-
munikovat s  jinými českými i  zahraniční-
mi školami a budeme si s nimi vyměňovat 
zkušenosti.
Jako bonus získá každá škola na  aktivity 
v rámci kampaně 10 000 korun. Nyní pře-
mýšlíme, jak je využít. Zatím nás napadlo, 
že bychom mohli do  školy pořídit ver-
mikompostéry a  na  školní pozemky ven-
kovní koše na tříděný odpad, třeba nás ale 
napadne ještě něco originálnějšího.
Celá kampaň vyvrcholí Dnem činů u  pří-
ležitosti Světového dne životního prostře-
dí 5. června 2016.

Jan Vrtiška, koordinátor Ekotýmu

hledali jsme části zaříkadla, hádali jsme nej-
různější hádanky a dokonce jsme hledali i 
pavouky! No, bylo veselo... Statečné děti si 
odnesly bonbónek a samolepky. Pak jsme 
se odebrali do výtvarné dílničky, kde si děti 
vytvořily dýni a ducha z keramiky, které po-
malovaly.  A na úplný závěr jsme si společně 
vyřezali dýni, kterou jsme si odvezli do školky. 
Myslím si, že se výlet opravdu povedl a už teď 
se těšíme na příští rok, kdy se do Čechovy 
stodoly určitě vrátíme v předvánočním čase.

Veronika Musilová, MŠ pod Školkou
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Na Vítkově žáci poznávali 

historii
Ve čtvrtek 6. 11. podnikli žáci 9. A výpravu 
do  Armádního muzea na  komentovanou 
výstavu V  zákopech první světové války. 
Výstava ukazuje konfl ikt z  pohledu těch, 
kteří jím byli zasaženi přímo a  nejvíce – 
tedy obyčejných vojáků, jak neopomněl 

dětem zdůraznit historik Vojenského 
Historického Ústavu (VHÚ), který nás vý-
stavou prováděl. Na  osudech několika 
z  nich byla válka prezentována jako udá-
lost, která je navždy poznamenala a  řadě 
z nich určila i jejich další osud. Prostřednic-
tvím fotografi í, osobních předmětů, zbraní 
a  uniforem sledovali žáci osudy těchto 
mužů od  sarajevského atentátu, přes 
různá bojiště Evropy, život v  zajateckých 
táborech až po konec války.
V první části výstavy jsme měli možnost pro-
hlédnout si jednu z nejvýznamnějších sbírek 
VHÚ – kolekci stejnokrojů a  pobočních 
zbraní z majetku následníka trůnu Františka 
Ferdinanda d´Este. V  dalším oddělení jsme 
si zopakovali způsoby válčení v době Velké 
války – zákopová válka, chemická válka, po-
užití dělostřelectva a také jsme viděli expo-
náty tehdy nových zbraní – kulomety, tanky, 
letadla, minomety… Na  každého musela 

zapůsobit zobrazená každodenní realita 
války – setkání se smrtí, zraněními, zimou 
a  hladem, stejně tak problematika zajatců. 
Zajímavá byla i mapa světa s místy, kde všu-
de se bojovalo a kam se v rámci válečných 
událostí dostali čeští vojáci.
Po  skončení prohlídky jsme se vyšplha-
li na  památný vrch Vítkov s  Národním 
památníkem a  impozantní jezdeckou 
sochou Jana Žižky. Zde jsme se zúčastni-
li programu Legionáři a  vznik Českoslo-
venska. Tímto programem si děti znovu 
zopakovaly okolnosti vzniku republiky 
s  důrazem na  roli československých legií 
při vzniku samostatného státu. Interaktivní 
formou byla představena základní podoba 
ČSR a nejvýznamnější osobnosti té doby.
Věřím, že pro děti byla exkurze přínosem, 
že se jim líbila a pomohla prohloubit jejich 
znalosti z hodin dějepisu.

 Romana Rinnová

V Daruvaru jsme viděli, jak se hrdě žije s tím, že člověk je Čech

V  rámci projektu OP VK Čtenářská 
gramotnost a  tradice vyjela v  posledním 
říjnovém týdnu skupina dvaceti učitelů 
do  chorvatského Daruvaru. Přivítalo nás 
příjemné lázeňské městečko vzdálené 
asi 130 kilometrů východně od  hlavního 
města Chorvatska. Jeli jsme sem vlastně 
za  známými. Kolegové z  místních čes-
kých menšinových škol nás navštívili letos 
na  jaře. A přivítání bylo vskutku přátelské. 
Celé organizace se ujala paní Libuše Stání-
ková, předsedkyně Svazu Čechů v Chorvat-
sku. Výraznými pomocníky a našimi hosti-
teli byli ředitelka České základní školy 
v  Daruvaru Marie Válková a  ředitel České 
základní školy v Končenici Jaromír Vrabec.
Jen na vysvětlenou pro čtenáře. V oblasti 
severního Chorvatska, župa Bjelovar –Bi-
logora, žije velká česká menšina čítající asi 
17 tisíc obyvatel, další Češi žijí i v ostatních 
oblastech Chorvatska. Česká a  slovenská 
menšina je natolik početná, že má i svého 
zástupce pro menšiny v chorvatském par-
lamentu Vladimira Bílka, který svou pozici 
obhájil v nedávných volbách. Osídlení této 
oblasti Čechy se datuje do doby před dvě-
ma sty lety. Po celou tuto dobu se podařilo 
udržet jazyk, tradice, písně, a to především 
díky školám a spolkové činnosti.
Měli jsme možnost se o tom během našeho 
pobytu několikrát přesvědčit, protože nám 
chorvatští přátelé připravili nabitý program.
Každé dopoledne jsme byli hosty v jedné 
z českých základních škol, školy jsme si pro-
hlédli, byli jsme v  jednotlivých hodinách. 
Mohli jsme obdivovat vybavenost škol, 
které jsou díky fi nancování jak chorvat-

skou vládou, tak i příspěvky z české strany 
na velmi dobré úrovni. Jak se můžete do-
číst jinde, navštívili jsme i mateřské školky, 
které nespadají pod ministerstvo školství, 
ale pouze pod obce. Ve  školách jsme vi-
děli věci, které nás inspirovaly – učebni-
ce, podíl technických předmětů ve výuce, 
výtvarné nápady, loutkové divadlo, velmi 
pěkné knihovny, velká znalost lidových 
písní a vedení dětí k tradicím.
Za  zmínku z  programu stojí návštěva sta-
rosty Daruvaru Dalibora Rohlika. Dále se-
tkání s  Libuší Stráníkovou na  Svazu Čechů 
a  Jednotě, vydávající český týdeník. Navští-
vili jsme místní pivovar, nejstarší v  oblasti 
a samozřejmě založený Čechy. Ve středu 28. 
října jsme oslavili státní svátek tak, jako asi 

nikdo v Česku. V podvečer jsme byli na verni-
sáži výstavy českých obrazů v  prostorách 
České besedy v Daruvaru. Je zajímavé, že ob-
razy poskytl organizátor malířských setkání 
z nám nedalekých Všeradic. Na vernisáži za-
hrála česká dechovka z rumunského Banátu. 
Slavností večer si pro nás připravili členové 
České besedy z  Dolan, vesnice nedaleko 
od  Daruvaru. Na  programu byla hudba 
skvělé dechové kapely, vystoupení ženské-
ho pěveckého sboru, recitace, vystoupení 
tanečního folklorního souboru, divadelní 
představení a  to vše v krásné češtině. Ne-
chybělo ani skvělé pohoštění, které při-
pravily také členky Besedy. Po tomto pokra-
čoval program taneční zábavou, na  které 
jsme se aktivně podíleli. Došlo i na krásné 
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chorvatské písně a kolové tance. Večer byl 
ukázkou prolnutí české a chorvatské kultu-
ry a je pro nás nezapomenutelný.
Pobyt jsme zakončili v sobotu přijetím v Čes-
ké besedě v Záhřebu, kde probíhá sobotní 
výuka českého jazyka pro českou menšinu 
ze Záhřebu a okolí. Pak pro nás byla zajiště-
na prohlídka města, nejprve autobusem 
a  pak se skvělou průvodkyní po  nejzají-
mavějších místech centra Záhřebu. 
Byl to  týden intenzivních zážitků a  vel-
mi emotivních vjemů. Zažili jsme si, jak 
se hrdě žije s tím, že člověk je Čech, zažili 
jsme, že menšinoví Češi jsou češtější než 
my, většinoví Češi.

Květa Trčková

Pro ilustraci názory 

dalších účastníků:
Dalším místem, které jsme navštívili 
spolu s  dětmi z  mateřské školy v  Da-
ruvaru, byla nejstarší česká vesnice 
v  Chorvatsku. Byli jsme se podívat 

na  základní škole, kde mě překvapila 
velikost a  prostředí školní třídy s  10 
žáky ve čtyřech ročnících. Místnost byla 
vytápěná krbovými kamny na  dřevo. 
Připadala jsem si v  době před 100 lety. 
Mělo to  své kouzlo, hlavně domácké 
prostředí. Spolu s  dětmi jsme navštívili 
nejstarší budovu ve  vesnici, tam nám 
děti zatancovaly a  zazpívaly. Zastavi-
li jsme se i  u  pomníku padlých Čechů 
v domovinské válce v Jugoslávii.

Markéta Tomanová 
Chorvatští učitelé, ale nejen oni, nám měli 
opravdu co nabídnout – krásnou přírodu, 
srdce na dlani, pohostinnost a spoustu in-
spirace pro naši práci. Přestože jsme byli 
v  jednom kole, nepocítili jsme stres ani 
nervozitu. Vše probíhalo s  úsměvem. Čas 
zahálet nebyl – připadala jsem si jako hou-
ba, která chce do  sebe nasát z  prostředí 
vše potřebné ke svému růstu. A ještě aby 
ne, vždyť jet takových kilometrů a nic ne-
poznat a nezažít …

Tereza Křečková

Děti v chorvatských 

školkách jsou jako u nás 
Koncem října jsem měla možnost se zú-
častnit výjezdu jílovských učitelů do kraje 

kolem města Daruvar v Chorvatsku, který 
je velmi početně osídlen českou menši-
nou. Navštívila jsem tři typy předškolních 
zařízení. Nedaleko od Daruvaru leží vesnič-

ka Končenice, kde mají jednotřídku. Ředi-
telka mluví česky, její kolegyně chorvatsky, 
děti plynule přechází z  jednoho jazyka 
do  druhého, například v  písničce Šla 

Nanynka do zelí zazpívaly jednu sloku čes-
ky, druhou chorvatsky. V Daruvaru v české 
mateřské škole Ferdy Mravence jsou děti 
rozděleny do  tříd podle věku, začínají již 
jeselskými třídami, kde pracují i zdravotní 
sestry. Předškoláků mají ve třídách 35–38. 
Děti se ve školkách schází dříve než u nás, 
mají snídani, na  svačinu jen ovoce a  dále 
jako u  nás v  poledne oběd, odpoledne 
svačinu. V Záhřebu jsem opět slyšela češti-
nu ve  skupině smíšených předškolních 
dětí, které do  spolku Česká beseda rodi-
če dováží v  sobotu dopoledne. Ve  všech 
školkách jsou děti stejné jako u nás, veselé, 
hravé, občas «lumpíci». Třídy jsou velice 
podobně vybavené nábytkem, hračkami, 
pomůckami, knihami, které jim také do-
dávají nadace z  České republiky. Učitelky 
jezdí na  různé stáže k  nám do  Čech, kde 
si samy shání nápady, náměty, vyměňují 
zkušenosti, poslouchají tu „naši“ češtinu, 

aby vše mohly předat i  těm nejmenším 
dětem. Naši krajané v  tomto kraji k  nám 
byli navzdory skromnějším životním pod-
mínkám velmi pohostinní, potěšila nás 
jejich snaha o  zachování českého jazyka 
i  tradic. Pro mne týden v  chorvatských 
školách a školkách vůbec nebyl ztraceným 
časem, ale právě naopak, některé postřehy 
z práce místních učitelů určitě využijeme. 

Alena Chlumecká, MŠ Tyršova
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Nenechte si ujít
datum hodina akce

do 31. ledna 2016 Výstava Nádobí, nádobíčko, jídlo ze všech stran a dětská kuchyňka na vyzkoušení, Regionální 
muzeum

do 28. února 2016 Výstava Řeč barev, obrazy Gabriely Kryl, Regionální muzeum

do 27. března 2016 Výstava Most mezi nebem a zemí, horká a studená batika, obrazy ikon Ljuby Vitkovské, Regionální 
muzeum

do 10. ledna 2016 Výstava Vánoční pohlednice, komorní výstavka s vánoční atmosférou ve vestibulu, Regionální muzeum 
do 17. ledna 2016 Výstava Vánoce, zvyky, vánoční řemesla, Regionálním muzeu
4. 12. 10.00 hod. Přednáška o aromaterapii, MC Permoníček
4. 12. 18.00 hod. Mikulášská besídka v sokolovně, FC Jílové a TJ Tatran Kamenný Přívoz
6. 12. 9.00 hod Adventní mše, kostel Církve československé husitské
8. 12. 14.00 hod. Adventní posezení, Klub seniorů
8. 12. 17.00 hod. Vánoční koncert žáků ZUŠ, sál KC
9. 12. 17.00 hod. Vánoční koncert žáků ZUŠ, sál KC 
11. 12. 9.30 hod. Výtvarná dílna pro dospělé s hlídáním dětí, MC Permoníček
12. 12. 13.30 hod. Vánoční kuchtění pro děti z perníkového těsta, HAKLUB

12. 12. 14.00 hod. Sladký advent v muzeu, ukázky práce s čokoládou ve spolupráci se SOUp Jílové u Prahy, vstupné 
50/25 Kč, Regionální muzeum

13. 12. 9.00 hod. Adventní mše, kostel Církve československé husitské
14. 12. 18.00 hod. Zasedání zastupitelstva, sál Kulturního centra
14. – 16. 12. 13-17.00 hod. Prohlídka Betléma, který vytvořili žáci výtvarného oboru ZUŠ, ateliér ZUŠ (2. patro)

17. 12. 18.00 hod. Přednáška Jana Viznera: Průvodci adventem se svatozáří, životní osudy a příběhy světců, vstupné 
20 Kč, Regionální muzeum

17. 12. 19.00 hod. Konstelace s pohyby duše, MC Permoníček
18. 12. 10.00 hod. Zdobení vánočních perníčků, MC Permoníček
19. 12. 17.00 hod. Koncert Markéty a Zdeňka Zdeňkových, Kavárna a galerie U Zlatého korálku
19. 12. 19.00 hod. Vánoční koncert – Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční, kostel Církve československé husitské
20. 12. 9.00 hod Adventní mše, kostel Církve československé husitské
20. 12. 17.00 hod. Cesta do Betléma aneb trampský výlet Máji a Pepíka na sáňkách, Jílovata v kostele sv. Vojtěcha
24. 12. 23.00 hod. Štědrovečerní mše, kostel Církve československé husitské
24. 12. 24.00 hod. Štědrovečerní mše, kostel sv. Vojtěcha
25. 12. 9.00 hod. Mše – Hod Boží vánoční, kostel Církve československé husitské
25. 12. 9.00 hod. Mše – Slavnost Narození Páně, kostel sv. Vojtěcha
26. 12. 9.00 Mše, kostel Církve československé husitské
27. 12. 9.00 hod Mše – Svátek Svaté rodiny, kostel sv. Vojtěcha
29. 12. 14.00 hod. Silvestrovské posezení, Klub seniorů
31. 12. 17.00 hod. Silvestrovská pobožnost, kostel Církve československé husitské
31. 12. 18.00 hod. Silvestrovská mše, kostel sv. Vojtěcha
1. 1. 9.00 hod. Novoroční mše, kostel Církve československé husitské 
1. 1. 11.00 hod. Novoroční mše, kostel sv. Vojtěcha
2. 1. 10.00 hod. Novoroční vycházka na Třeštibok, Okrašlovací spolek
12. 1. 14. 00 hod. Zahájení činnosti v novém roce. Beseda se starostkou, Klub seniorů
23. 1. 20.00 hod. Fotbalový ples FC Jílové, sokolovna
26.1. 14.00 hod. Návštěva v SOUp, Klub seniorů
9. 2. 14.00 hod. Přednáška Sebeobrana seniorů, Klub seniorů
23. 2. Exkurze u hasičského sboru Jílové u Prahy, Klub seniorů
8.3. 14. 00 hod. Přednáška Alzheimerova choroba, Klub seniorů
22.3. 14.00 hod. Valná hromada, Klub seniorů

Pořádáte zajímavou kulturní nebo společenskou akci, napište nám o ní na: redakce@jilove.cz

inzerce

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY, STĚRKA + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 
606 227 390, jsaifrt@seznam.cz

Provádím malířské a lakýrnické práce, štukování, natírání 
dveří, topení, atd. Možnost práce o víkendu bez příplatku. 

Rozpočet zdarma. Jan Tobiáš 604 427 432 tobih@seznam.cz

Přijmu pletařky, zodpovědné, pracovité a rychlé. 
Volat jen vážní zájemci: 604 707 351

Manželský pár z Jílového hledá z důvodu rekonstrukce bytu 
pronájem zařízeného bytu v Jílovém u Prahy na dobu 1 měsíce 

v termínu leden-únor 2016. tel.: 603283766
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Uspořádejte dětem 

oslavu v HAKLUBU
Zorganizovat pěknou narozeninovou 
oslavu pro dítě je vždy náročné. Většinou 
jsme omezeni prostorem, takže si dít-
ko nemůže pozvat tolik kamarádů, kolik 
by  chtělo. Musíme nakoupit občerstvení, 
zajistit výzdobu a  v  neposlední řadě pro 
pozvané děti vymyslet takovou zábavu, 
aby příbytek nezůstal ve  stavu připomí-
najícím „kůlničku na dříví“. Výsledek je ten, 

že slavnost týden připravujeme a dva dny 
po ní uklízíme!
Můžeme vás tohoto stresu ušetřit. V  HA-
KLUBU pořádáme „Dětské narozeninové 
oslavy“ až pro patnáct dětí. Máme pro ně 
připraveny hry, třpytivé tetování, malování 
na  obličej, diskotéku a  mnoho další zá-
bavy. Těšíme se na vás!

Za HAKLUB Hana Tomková
www.haklub.cz

 Předvánoční Permoníček 

zve na zdobení perníčků  
 V  předvánoční čas budeme v  Permoníčku 
společně tvořit pro radost a relaxaci. V pátek 
11. 12. od 9.30 hod. si vyrobíme originální 

vánoční přáníčka nebo visačky na  dárky. 
Tato výtvarná dílna je určena pro dospělé. 
Děti, které přijdou s maminkami, si mohou 
pod dohledem pohrát ve vedlejší herně. 
V pátek 18. 12. od 10.00 hod. zveme děti, 
maminky, tatínky či babičky na zdobení 

vánočních perníčků. Perníčky pro děti 
upečou budoucí cukráři ze SOUp Jílové 
u Prahy. Za to velmi děkujeme.
Ve  čtvrtek 17. 12. od  19.00 hod. se 
uskuteční poslední Konstelace s  po-

hyby duše v  tomto roce. V  přípa-
dě zájmu je potřeba se nahlásit 
na tel. 739 633 715.
V  prosinci bude otevřena herna 
každou středu od 9.30 hod., čtvrtek 
od 10.30 hod. a pátek od 9.30 hod. 
Během vánočních prázdnin, tedy 

od  23.  12. do  3. 1. bude MC Per-

moníček uzavřeno. Kroužky a her-
ny opět poběží v týdnu od 4. 1. 2016.
MC Permoníček se těší na společně 
prožitý adventní čas a  přeje všem 
čtenářům Vánoce plné pohody a ra-
dostných okamžiků. 

Za MC Permoníček
Gabriela Bošková

www.mcpermonicek.cz

Program Klubu 

seniorů pro 1. čtvrtletí 

roku 2016

12.1. Zahájení činnosti v novém roce. 
Beseda se starostkou. 
Klubovna 14.00 hod.

26.1. Návštěva v SOUp v Jílovém 
u Prahy. Sejdeme se před učilištěm 

ve 14.00 hod.

9.2. Přednáška Sebeobrana seniorů. 
Klubovna 14.00 hod.

23.2. Exku rze u hasičského sboru 
Jílové u Prahy.

8.3. Přednáška Alzheimerova choro-
ba. Klubovna 14.00 hod.

22.3. Valná hromada, 14.00 hod.

Jílovská ČSSD posiluje

Okresní konference ČSSD Praha – západ se 
konala 3. října a  bylo na  ní zvoleno nové 
vedení. Do  patnáctičlenného výkonného 
výboru byli zvoleni i  čtyři zástupci z  Jí-
lovska: 
Barbara Bradáčová, Václav Doležal, Simona 

Galusková a Robert Bradáč. 
Předsedou OV ČSSD byl zvolen Josef 
Kopačka z MO Hostivice. O čtyři místopřed-
sedy se podělili: Stanislav Čáslavka (MO 
Roztoky), Miroslav Červenka (MO Březová 
– Oleško), Barbara Bradáčová (MO Jílové) 
a Václav Doležal (MO Radlík) 

 Radovan Kouba,  člen výboru MO - Radlík 

Ze semináře Vědomé rodičovstvíZe semináře Vědomé rodičovství
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Vánoční a novoroční mše

Římskokatolická farnost, 

kostel sv. Vojtěcha

24. 12. Štědrý den, 24.00 hod.
25. 12. Slavnost Narození Páně, 

9.00 hod.
27. 12. Svátek Svaté rodiny, 

9.00 hod.
31. 12. Silvestr, v 18.00 hod.

1. 1. Nový rok, 11.00 hod.
Církev československá husitská

6. 12. Adventní mše, 9.00 hod.
13. 12. Adventní mše, 9.00 hod.
20. 12. Adventní mše, 9.00 hod.
24. 12. Štědrý den, 23.00 hod.

25. 12. Bohoslužba na Hod Boží 
Vánoční, 9.00 hod.

26. 12. Bohoslužba, 9.00 hod.
31. 12. Silvestrovská pobožnost, 

v 17.00 hod.
1. 1. Nový rok, 9.00 hod.

Jilovští ochotníci zvou na 

Betlém
Divadelní soubor Jilovští ochotníci vznikl 
již na  počátku roku 2014. Ale jako každé 
partnerství, chvilku jsme spolu žili a na ve-
řejnosti vystupovali, jak se říká «na  psí 
knížku». Od  října tohoto roku je naše vzá-
jemná touha, nejen být spolu, ale především 
hrát divadlo, řádně zaregistrována a  stali 
jsme se spolkem. Dokonce se na nás usmálo 
štěstí nebo lépe řečeno město a máme stře-
chu nad hlavou, přímo v  sále Kulturního 
centra. Čehož si velmi ceníme! Děkujeme! 
Jsme velmi rádi a  to  nejen my dospělí, 

Krajina 2000 oslavila 

dvacet let
V  minulém čísle Jílovských novin jsem 
komentoval 10. ročník Pouti krajinou a  je 
tu další kulaté výročí: 20 let občanského 
sdružení Krajina 2000. Na  podzim roku 
1995 se sešli obyvatelé Studeného a okolí, 
znepokojení přesunutím plánované dálni-
ce D3 do  těsné blízkosti jejich domovů, 
aby založili toto sdružení. Do  jeho čela 
byl zvolen Pavel Hrabec, dnes nezávislý jí-
lovský zastupitel za Stranu zelených. Před-
sedou byl opětovně volen po celých 20 let. 
Dalším předmětem zájmu sdružení byla 
péče o dětské hřiště a parčík ve Studeném. 
O tyto aktivity se nyní dělí s Osadním vý-
borem ve Studeném.
Na  přelomu tisíciletí si konzultací s  pres-
tižními projektanty sdružení potvrdilo ná-
zor, že řešením není kroucení trasy dálnice 
k sousedům, ale její umístění v koridoru si-
lnice I/3 s využitím jejích modernizovaných 
úseků. Ofi ciální spolupráci tito projektanti 
odmítali, s omluvou, že by nedostali další 
zakázky od  ŘSD. Za  přispění prostředků 
od  obcí i  občanů byla uzavřena smlouva 
s  atelierem Promika, jejíž projekt, propo-
jující skutečné zdroje a  cíle dopravy, měl 

mimo jiné podporu i  od  MŽP. Další po-
litický vývoj však tomuto řešení nepřál. 
Neřešením obchvatů obcí na silnici I/3 se 
jejich obyvatelé stávali rukojmími tlaků 
na preferenci západní varianty D3 na kraj-
ské úrovni. ŘSD ve  snaze vyhovět často 
protichůdným požadavkům obcí na  trase 
západní varianty D3 projekt postupně pro-
dražuje jak stavebně, tak provozně. Touto 
cestou Krajina 2000 jít nechce.
K  dvacátému výročí se členové Krajiny 
2000 sešli v  restauraci Pod Pepřem nejen 
k  slavnostnímu přípitku a  rekapitulaci do-
savadní činnosti, ale i  k  projednání dalšího 
postupu. Například kontaktem s  obcemi, 
které se nově staví proti západní variantě 
D3 a s Dětmi Země, které mají v oboru zku-
šenosti. Setkání pozdravila jako host i  sta-
rostka Květa Halanová a  slíbila od  ŘSD zís-
kat výkres výškového profi lu dálničních 
tunelů na  Jílovsku, k  posouzení (ne)prav-
děpodobnosti propadů, analogických těm 
ve  Stromovce při ražení Blanky. V  souladu 
s novým Občanským zákoníkem Krajina 2000 
upravila své stanovy. Bude napříště spolkem 
pro ochranu přírody Dolního Posázaví. Pře-
jme jí do  dalšího dvacetiletí mladou krev 
do jejích řad a úspěch v jejím snažení. 

Otakar Šmíd, foto Jitka DupalováPodzimní výlety děti 

z Lískáčku zavedly 

do sádek i do divadla

Podzim nám v  lesní 
školce rychle utíká. 
V  přírodě sbíráme 
kaštany, žaludy, bez-
inky, hložinky, šípky, 
zbarvené listy a  vše 
co se dá. Povídá-
me si o tom, jak se příroda mění a ukládá 
k zimnímu spánku. V klubovně z přírodnin 
tvoříme. Vyrážíme na kratší výlety do okolí 
a na výlety, kam popojíždíme autobusem. 
Oslavili jsme Den stromů a Dušičky. Navští-
vili jsme divadélko v  Kamenici. Podnikli 
jsme exkurzi do  zpracovatelny PET lahví 
a těšíme se na zážitky z dřevozpracovatel-
ských provozů.
K nejzajímavějším podzimním výletům pa-
třila exkurze do sádek. Děti poznaly, jak vy-
padají sádky, kde se pstruzi a siveni chovají, 
jak tyto ryby vypadají a podle čeho se po-
znají. Mohly si je pohladit a při kuchání ryb 
viděly rybí vnitřnosti. Dále jsme se všichni 
od  pana rybáře dozvěděli, že v  Chotouň-
ském potoce žijí raci a viděli, jak vypadají.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem 
za  ochotu a  čas věnovaný dětem při ná-
vštěvách a exkurzích. Odcházíme vždy na-
bití informacemi a krásnými zážitky, které 
můžete sdílet i vy, ve fotogalerii na webov-
kách školky: http://liskacek.euweb.cz.

Olga Lyžbická
obrázek malovala Dominika Čapková.

Členové Krajiny 2000 oslavují dvacáté výročí. foto: Jitka Dupalová Členové Krajiny 2000 oslavují dvacáté výročí. foto: Jitka Dupalová 
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ale také děti a  mladí lidé z  divadelního 
kroužku Jílovata, který je součástí nás, Ji-
lovských ochotníků. Budeme rádi, když 
přijdete v předvánočním čase děti podpo-
řit zpěvem koled, v neděli 20. 12. v 17.00 
hod. do  kostela sv. Vojtěcha na  náměstí. 
Jílovata zahrají živý Betlém, autorskou hru 
Cesta do  Betléma aneb trampský výlet 
Máji a Pepíka na sáňkách. V novém roce se 
na vás těšíme na premiéře právě studované 
hry od Zdeňka Podskalského Žena v trysku 
století. Aktuální informace budou na  na-
šem webu: jilovsti-ochotnici.webnode.cz. 
Přejeme všem poklidný adventní čas, 
úžasné Vánoce a skvělý nový rok! 

Za Jílovské ochotníky a Jílovata Lena 
Ondráčková

Okrašlovací s polek 

děkuje…
Jelikož čas svátků je i časem předávání darů 
a vzpomenutí si na ostatní i potřebné, tak si 
dovolím krátké ohlédnutí zpět. Okrašlova-
cí spolek se v průběhu roku snaží si vzpo-
menout na  dnes již často pozapomenutá 
místa v okolí – staré cesty, kapličky a kříže 
schované v křoví nebo staré sady. 
Tento rok spolek působil na  řadě míst – 
od staré úvozové cesty mezi areálem cvi-
čáku směrem k Obrázku, přes tradiční Sva-
továclavské lázně až po renovaci kapličky 
a práci v aleji Třešňovka vedoucí na Radlík. 
Protože spolek za  svoji historii působil již 
na desítkách míst a celkově vysadil něko-
lik set stromů, práce bude mít dost, i když 
bychom v následujících letech pouze udr-
žovali již vytvořené. 
Rád bych na tomto místě poděkoval všem, 
kteří spolek podporují, hlavní poděkování 
patří městu, které je naším hlavním do-
nátorem a  zároveň partnerem. Protože 

práce ve  spolku probíhá především 
o víkendech, tak bych dále rád poděkoval 
ne členům spolku, ale jejich nejbližším 
za  trpělivost s  jejich častou domácí ne-
přítomností. Činnost ve  svém nejbližším 
okolí na území „všech“ má svůj smysl a bu-
deme rádi, pokud se k nám někdy přidáte! 
Klidné svátky a  v  novém roce na  shle-
danou například na sváteční vycházce 2. 1. 
nebo na okruhu Jílovské vyhlídky.

 Jan Stachura
Okrašlovací spolek

sport

Závody Transbrody 2015 provázela pohoda

V neděli 13. září se konal ve Zvoli u Prahy již 
7. ročník závodu horských kol Transbrody. 
Počasí závodu přálo a  na  hlavní 50 kilo-
metrů dlohé trati, limitované počtem star-
tujících na 300, zůstalo volných pouze osm 
startovních čísel. Na  Fitness trase dlouhé 
23 kilometrů se sešlo 150 borců, kteří si 
užili pohodovější terén bez náročných 
kopců a  technických sjezdů. Své si užily 
i  starší děti na  pětikilometrovém okruhu, 
kde si vyzkoušely klopenky, hupy, lávky 
a  jiné zábavné kousky v  terénu. Pro děti 
od  těch nejmenších pak byla na  hřišti SK 
Sokol Zvole k dispozici zábavná “opičí drá-

ha”, kde kroužily a překonávaly různé pře-
kážky až do pozdního odpoledne.

Vítězem na  hlavní trati v  nejnabitější 
kategorii muži 19–35 let se, tak trochu 
podle očekávání a zaslouženě stal býva-
lý mistr ČR v MTB a vítěz prestižního eta-
pového závodu Crocodile Trophy – Ivan 
Rybařík (Čistý sport). Hned na  dohled 
přijela dvojice, která si to  rozdala až 
v závěrečných metrech závodu a v tom-
to souboji byl lepší domácí jezdec To-
máš Bartsch (Transbrody-Rideko) před 
Lukášem Hofmanem (Ski Bike Centrum 

Radotín). V  kategorii žen neměla mi-
stryně ČR Karla Štěpánová (Kona Cyc-
ling Point) konkurenci a  dojela do  cíle 
s předstihem 15 minut na druhou Šárku 
Černou (Ski Bike Centrum Radotín) 
a  třetí Hanu Švarcovou, která na  Karlu 
ztratila více než 45 minut.
 
Kompletní výsledky a  fotogalerii z  celé 
akce najdete na  stránkách MTB závodu 
Transbrody 2015: www.transbrody.cz

Děkujeme za  přízeň a  těšíme se ve  Zvo-
li na  další v  pořadí 8. ročník, který bude 
11. 9. 2016.

Záhořanská klika,
Organizátoři MTB závodu Transbrody

Po podzimu  bojuje A mužstvo o záchranu, daří se dorostu a ženám

Podzimní část sezony je víceméně 
téměř za  námi a  tak mi dovolte, 
abych vás seznámila s  vývojem se-
zony a  výsledky jednotlivých muž-
stev klubu FC Jílové.
Jako první se zastavme u  mužstva, 
které by  mělo být výkladní skříní na-
šeho klubu a tím je samozřejmě A muž-

stvo mužů. Bohužel, kvůli souhře mnoha 
důvodů, se A  tým nachází se šesti body 
na  posledním místě tabulky a  je hlu-
boce ponořen v  sestupových vodách. 
Mužstvo se potýká s  nedostatkem mužů 
ve  správném fotbalovém věku a  tak se 
musí opírat o z části 40leté veterány, nebo 
15leté mladší dorostence. Ani výměna 

trenéra Jiřího Kratochvíla a  Antonína 
Kolihy uprostřed podzimu mužstvo 
nenakopla k  lepším výsledkům, 
a pokud se přes zimu výrazně nepo-
sílí, tak nás nic jiného než sestup če-

kat nebude. Pozitivem je alespoň pří-
stup těch, kteří za A mužstvo nastupují 

a  zejména výkony dorostenců, kterých 
v  některých zápasech bylo na  hřišti šest, 
jsou velkým příslibem do  budoucnosti 
klubu. Jako dalším velkým přínosem vidím 
pomoc našeho nově zvoleného manažera 
A  týmu Petra Doležala. Ten přivedl první 
posilu z juniorky FK Jablonec, 19letého Se-
bastian Munzara defenzivního záložníka, 
který se nebojí přitvrdit hru a navíc dispo-

nuje dobrou rozehrávkou.
Druhým mužským týmem je B mužstvo, 
které po  loňském sestupu z  Okresního 
přeboru do 3. třídy, určitě myslí na postup 
zpět, ale pokud nejsou posíleni o  hráče 
A mužstva, jsou jejich výkony více než roz-
pačité a  průběžná čtvrtá příčka je trochu 
zklamáním.

Pozitivně a  optimisticky můžeme pohlí-
žet na účinkování obou dorostů. A dorost 
nastupuje v  1. A  třídě Krajského přeboru 
a  po  loňských záchranářských starostech 
kluci válejí a se soupeři, kteří jsou v průmě-
ru o dva roky starší, hrají vyrovnané zápasy 
a v průběžné tabulce jim patří pěkné šesté 
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místo. To B dorost v Okresním přeboru své 
soupeře většinou válcuje a po podzimu je 
na  skvělém a  zaslouženém 1. místě! Klu-
kům pod vedením trenéra Pavla Malého 
patří obrovská gratulace, jsme na vás vel-
mi pyšní. 

Starší žáci letos kvůli nedostatku dětí 
nebyli obsazeni a  tak dalším týmem, kte-
rý hraje Okresní přebor, jsou žáci mladší, 
kterým po podzimu patří průběžná sedmá 
příčka. Trenéři Tejček s Papíkem trénují tvr-
dě třikrát týdně a o tuto kategorii nemáme 
žádný strach. 

Starší a  mladší přípravka nastupuje 
pod hlavičkou TJ Kamenného Přívozu 
v Okresním Přeboru a i když u dětí nejsou 
výsledky vůbec důležité, musíme se 
pochlubit, že po podzimu zejména mladší 
přípravka soutěž opanovala a A mužstvo 
je první a  B mužstvo je druhé. Kluci pod 
vedení trenéra Doutnáče v  okrese prostě 
nemají konkurenci, velmi gratulujeme!!! 

Minižáci, což jsou děti nejmenší, si hra-
jí na  hřišti dvakrát týdně a  jejich nadšení 
a  zlepšování dovedností je velkou odmě-
nou pro trenéry Valentu, Jiřího a Kryštofa 
Kratochvílovi. 

Naše ženy FC Andílci také válí, hrají svou 
ženskou soutěž a jejich nadšení a morálka 

jsou příkladné, trenéři Krch, Švach a  Kutil 
jsou na ně právem pyšní a ženy se pohybu-
jí uprostřed tabulky.
Všem příznivcům a  hráčům přejeme 

krásné Vánoce a do nové sezony zlepšení 
výkonů a  zejména záchranu našeho 
A mužstva.

Ivana Bodláková, PR manažer FC Jílové

čtenáři píší

Děkujeme Městskému úřadu v  Jílovém 
u  Prahy, Krajskému úřadu Středočeského 
kraje a ROPu za rekonstrukci ulice Rudných 
dolů.
Tímto se výrazně pozvedla úroveň bydlení 
v uvedené ulici. Firma Skanska a.s., která re-
konstrukci prováděla, odvedla výbornou 
práci a   vše probíhalo v  rámci možností 
ke spokojenosti všech dotčených stran.
Přejeme mnoho úspěchů do  dalších 
zamýšlených akcí.

za obyvatele ulice: Dvořákovi, Padevětovi, 
Ederovi, Vobečtí, P. Hlaváč, E. Čapková 

a F. Ehrenberger

 Všechny zburcovala střelba v dolech
Začátek školního roku v  šedesátých le-
tech býval provázen také návštěvou pat-
ronátního závodu Rudných dolů Příbram, 
a to zlato horního střediska ve Studeném. 
Havíři přišli ve  svátečních uniformách. 
Dětem se snažili přiblížit práci v podzemí 
a  vyučující dokonce pozvali k  návštěvě 
dolů. Vždyť se tenkrát slavil Den  horníků. 
Vraťme se k jedné z besed.

Střelecké překvapení
Fáral Václav Sedlář. Snad dojel jenom 
do  poloviny, když se mu nezdály rány 
ozývající se zdola. Připomínaly střelbu. 
Protože byly stále ostřejší, signalizoval 
zastavit a  hned potom rychle nahoru. 
Na  obsluhu vyhrkl: „Chlapi, dole se stří-
lí!“ Usmáli se, nejodvážnější se zeptal: 
„Cos pil?“ Václava to  rozzlobilo, a  proto 
jel znovu. Na  stejném místě se ozývaly 

stejné zvuky. Znovu rychle nahoru jakoby 
ve smrtelném nebezpečí.
Situace se rázem změnila. Sjížděl předák 
a  pro všechny případy na  kleci. Vteřiny 
se pomalu vlekly. Pro všechny případy 
avizovali „na barák“, že něco není v pořádku. 
Tady padlo rozhodnutí, aby byla okamžitě 
svolána závodní stráž. V duchu i nahlas se 
zvažovalo, co se tam děje. Střelbu už ne-
považovali za výmysl. Úsměvy a poťouchlé 
otázky rychle zmizely. Najednou měl kaž-
dý moc práce. Nyní Vašek Sedlářů stál sám, 
mlčel a koukal nikam. Pochopil, že se jeho 
slova už berou jinak. Ale co když je zklame, 
a dokonce i sám parťák se mýlil?
Trhavé zvonění přerušilo obavy. Strojník 
si dal záležet, aby klec vyjela v rekordním 
čase. „Je zle!“ vyrazil ze sebe. Vašek měl 
pravdu, jsou slyšet rány. „Jsou takové čisté,“ 
dodal po chvilce přemýšlení. Překvapením 

se nikdo nezmohl na  otázku. Až za  chvíli 
se znovu ozval s vysvětlením. „Takové jsme 
jako vojáci slýchali na střelnici, nebo když 
se střílí na  holuby. Možná také, že to  byl 
varovný signál. Já nevim! Nelíbí se mi to!“ 
Z velikého chlapa, který uměl sám „vybílit“ 
hospodu, když se mu tam něco znelíbilo, 
byla najednou hromádka neštěstí. Sedl si 
na zem a okolí přestal vnímat.

Důvod k zásahu
Jediný telefon obsadil vrátný. Snad pro 
jistotu otevřel pouzdro, natáhl vojenský 
revolver, ale po  krátkém zaváhání náboj 
v  komoře zajistil a  zbraň zasunul na  své 
místo. Už klidnějším hlasem telefonoval: 
„Hlásím, soudruhu náčelníku, že ohledání 
místa odpovídá avízu. Dole se střílí.“ Pak 
už spíš jen pro sebe dodal – sakra, dělejte 
něco, jsem tady sám!
Vzápětí už jiní jednali za něj. Velitel smě-
ny nařídil „zvednout“ stráž, ohlásit vše 
Bezpečnosti, upozornit nejbližší národní 

Chtěla bych touto cestou poděkovat za  lavičku zastávka – Jílové, hřbitov. Město rychle 
a vstřícně reagovalo na žádost o její umístnění.

Ště pánková

Vážení čtenáři,
vážíme si V ašich názorů, ale nezapomínejte, že prostor v Jílovských novinách je ome-
zen. Snažte se, prosím, svůj názor formulovat jasně a věcně a nepřesáhnout přitom 
2  000 znaků. Jinak by  se mohlo stát, že Váš příspěvek nebude zveřejněn, protože, 
zkrátka, nebude místo.

Děkuji za pochopení
Jitka Venturová, šéfredaktorka



17

čtenáři píší

výbory a  na  příslušném místě na  okre-
se požádal o  pomoc. To  už se místnost 
strážných změnila v  malý generální 
štáb. Vedle speciální mapy se objevily 
na stole důlní k lokalizaci místa. Podzemí 
měli jako na  dlani. Připomněli si vdušné 
a  výdušné chodby. Ba i  ty už dávno za-
pomenuté. Zvažoval se přístup od  řeky, 
kudy vytékala přebytečná voda. Z města 
všichni spěchali do Studeného. Za něko-
lik hodin bylo okolí s podzemními výstře-

ly dokonale obklíčeno. Čekalo se už jen 
na ozbrojené posily.

Co také umí voda
Ruch na  silnici k  dolům teď patřil zvě-
davcům. Ti se cestou dohadovali, oč jde. 
A  tak důlnímu, jinak uznávanému od-
borníkovi, který byl naneštěstí v pracovní 
neschopnosti kvůli noze v sádře, neuniklo 
dění pod okny. Z  jejich chvatu vytušil, že 
se něco děje. Zamrzelo ho, že za ním nikdo 

nepřišel se zprávou. Telefon ještě neměl. 
Začal se belhat tam, kam všichni. Z  roz-
hovoru začal chytat zvláštní slova – střel-
ba … Voda, blesklo mu hlavou. Ta kape 
na  elektrické vedení, z  něhož nějakým 
způsobem zmizela izolace. Každá kapka 
vydá práskavou ránu!
Jadrně si ulevil, odplivl a  začal se belhat 
opačným směrem. Domů. 

Podle vyprávění Josefa Buriana v únoru 
1982 zapsal Jaromír Košťák

V renovované expozici zlata jsou 

interaktivní prvky i pexeso

Nově zrekonstruovaná expozice zlata 
byla slavnostně otevřena u příležitosti 
státního svátku a  Dne středočeského 
kraje 28. října. Dlouhodobý projekt 
fi nancoval Středočeský kraj jako zři-
zovatel muzea a  na  slavnostním za-
hájení byla přítomna řada vzácných 
hostů: poslanec Václav Zemek, radní 
Středočeského kraje pro kulturu a  oblast 
památkové péče Zdeněk Štefek, starostka 
Jílového Květa Halanová. Po  slavnostním 
zahájení a  komentované prohlídce expo-
zice s Petrem Morávkem následovala dis-
kuse o nové expozici a těžbě zlata, kde byli 
hosty Mirko Vaněček, Jiří Zachariáš a další.
Celá renovace probíhala od  roku 2012 
a zahrnovala všech pět místností stálé ex-
pozice – od technické části přes náplň ex-
pozice až po  instalaci. V pěti místnostech 
seznamuje návštěvníky se vším, co je po-
třebné o  zlatu vědět – charakteristikou, 
použitím, vznikem ložisek v  různých ob-
dobích geologického vývoje Země, pře-
hledem světové těžby, hlavními ložisky 
zlata v České republice a především histo-
rií a geologickými podmínkami jílovského 

zlatohorního revíru. Jílovskému revíru 
je věnována zvláštní pozornost nejen 
kvůli umístění muzea, ale především 
proto, že tento revír je nejvýznam-
nějším historickým zdrojem zlata 
v České republice. 

Geologické podmínky jednotlivých loži-
sek i  ložiska jílovského jsou dokumentová-
ny ukázkami hornin, rud i minerálů, četnými 
mapami, fotografi emi a  artefakty. Vzorky 
rud a  minerálů pochází většinou ze sou-
kromé sbírky Petra Morávka, který byl zá-
roveň hlavním autorem odborného obsahu 
nové expozice. Na získání tištěných materiá-
lů a digitálních podkladů k jednotlivým reví-

OTEVÍRACÍ DOBA 
JÍLOVSKÉHO MUZEA 

V PROSINCI

pondělí: zavřeno,
pokud není státním svátkem
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rům se podílela řada jednotlivců i  institucí. 
Expozici doplňují vystavené modely těžních 
zařízení zapůjčených z  Národního tech-
nického muzea. V  závěrečné místnosti se 
expozice věnuje současné technologii zís-
kávání zlata – recyklaci. Zde je jedinečným 
exponátem funkční aparatura na  recyklaci 
zlata od M. Srba, někdejšího pracovníka la-
boratoře závodu ve Studeném. 
Fakt, že původní expozice o zlatu byla vel-
mi kvalitně zpracována, lze doložit tím, 
že kromě základního rozdělení témat 
a  místností byly přejaty do  nové expozi-
ce například plastické náčrty s  hornickou 
tematikou od  G. Agricoly, zpracované teh-
dejším pracovníkem muzea J. Fremundem. 
Moderní doba ale nabízí jiné možnosti, 
a proto je expozice doplněna informačním 

kioskem s  dotykovou obrazovkou, kde se 
mohou návštěvníci nejen dozvědět další 
informace o zlatě, ale také zhlédnout fi lmy 
od P. Herolda, případně se pobavit u pexesa 
a interaktivních programů.
Protože stále je co vylepšovat, do  bu-
doucna plánujeme doplnění některých 
dalších interaktivních prvků do  expozice 
popřípadě její rozšíření o aktuální témata. 
Věříme, že se vám expozice zlata v novém 
kabátě bude líbit a děkujeme všem, kdo se 

na jejím vzniku nebo i na vzniku expozice 
původní podíleli. Těšíme se na shledanou 
v jílovském muzeu!

Petr Morávek, Jan Stachura, RM

V pokladně muzea jsou v prodeji originální 
dárky – betlémy s  originálními jílovskými 
motivy, tužka slavného alchymisty Ed-
warda Kelleyho a  také dětské hrnečky 
od  sponzora naší výstavy, fi rmy Belis, a.s. 
(+ muzeum-betlémy a muzeum – hrnečky)
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jílovští hudebníci

Plníme si svůj sen, říkají o koncertech pořadatelé z CRL
nebo Když se nám někdo líbí, pozveme ho 
sem, přiznali pořadatelé z CRL

V tomto díle seriálu se na hudbu podívá-
me z  jiného úhlu, očima pořadatelů kon-
certů Rudy Puncmana a Jiřího Vobeckého 
z Cesty rozumných lidí (CRL). Do Jílového 
už téměř pět let zvou jazzové, bluesové 
hudebníky i interprety vážné hudby.

Poslední adventní neděli si diváci 

z vánočního koncertu odnesli kromě hu-

debního zážitku i  perníčky. Kdo z  Vás je 

pekl a zdobil?

J.V.: Moje sestra a  moc jí za  to  děkujeme. 
To  byl jednou takový nápad a  docela se 
nám to na Vánoce líbilo. Taková hezká po-
zornost, ale shodli jsme se, že je dostanou 
jen děcka a ženský.

Proč ty koncerty pořádáte?

J.V.: My říkáme, že to děláme proto, že se 
nám na ty muziky nechce jezdit do Prahy. 
Když se nám někdo líbí, tak místo, abychom 
na něj někam šli, tak ho pozveme sem. 
R. P.: Ne, ty jsi na  koncertě říkal: My si ho 
pozveme a vy to zaplatíte. 

V  lednu budete slavit pět let. Který kon-

cert byl první?

 J. V: Skupina Tři dny na břiše.
R. P.: V  prosinci jsem přinesl Jirkovi jejich 
CD a v lednu byl koncert. 

Stále jsou koncerty v restauraci Florián?

R. P.: Jasně, od začátku je to tam. Původně 

to  mělo být v  sokolovně. Probírali jsme 
tam v hospodě politiku. 
J. V.: CD Tři dny na břiše se mi tak ukrutně 
líbilo, super texty od  Jana Velíška a  pak 
nás napadlo, že bychom je mohli pozvat, 

ale kam? Restaurace v sokolovně malá, sál 
v  sokolovně velký. Seděl tu i  Renda Šulc 
a  tak jsme ho oslovili, že bychom chtěli 
udělat koncert pro známé, jestli by to u něj 
šlo. Řekl, že jo, ale zaplatíme to celé sami, 
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s  muzikantama, se vším. Těch pokusů už 
bylo a nikdo nepřišel.
R. P.: Nevěřil tomu. A my taky ne. 
J. V.: Ale přesto jsme to udělali.
R. P: Oni říkali, že za  to  nic nechtějí, jenom 
na benzín. Tak jsme vybírali stovku. Je fakt, že 
jsme před tím rozpůjčovali krabici cédéček.
J. V.: A  přišlo 90 lidí. Hlavní bylo, že jsme 
vybrali na muziku a ještě jsme jim dali 500 
korun navíc a  něco nám zbylo. Teď jsme 
nevěděli, co s  tím. Chtěli jsme to  propít. 
Pak jsme si ale řekli, že je to škoda a když 
zbylo, zkusíme něco dalšího, zaplatíme 
to někomu jinému. No a od té chvíle… 

A tak vzniklo CRL?

J. V.: CRL je vlastně hospodská organizace. 
To jsme se jednou v hospodě zhádali kvůli 
politice, a že založíme nějakou stranu. Ale 
jak se bude jmenovat?
R. P.: Všechno jsme vymysleli a  po  x-tým 
pivu Jirka říká: Kluci, já si stejně myslím, 
že tohle není cesta rozumných lidí. To byl 
název pro politickou stranu. A asi další tři 
hospody jsme si rozdělovali funkce.

Jak jste si je rozdělili?

R. P.: To nevím, ale určitě tam byl předse-
da, místopředseda, tajemník, pokladník 
i  nástěnkář. Pak se to  ladilo na  Pochodu 
za pivem (již tradiční akce, kterou CRL pořá-
dá – poznámka redakce).
J. V.: CRL mělo pochod za pivem, pak jsme 
dělali prořez vyhlídky na Panské skále a vý-
let do Dolomit, je totiž potřeba zanést kul-
turu i tam. Máme velký záběr.
R. P.: Takže vznikl název a  byla to  vlastně 
jen legrace, že se to  překlopí do  tohohle, 
to nikdo netušil. Protože někdo ty koncer-
ty pořádat musí, nemůžeme na  plakáty 
jenom napsat: Přijďte si poslechnout… 
a Jirka s Rudlou Vám něco řeknou. 

Který koncert byl nejvydařenější?

J. V: Nevím. Bára Hrzánová. Hodně pove-
dené bylo, když hrála Dahsa a  Smigma-
tor. Tam se tleskalo ve stoje. Ivan Hlas teď 
i před čtyřma rokama, taky výbornej.
R. P.: A určitě taky Vladimír Mišík, pak Voys 
and toys s Markem Hlavicou.
R. P.: Tak, kdo nebyl výbornej? 
J. V.: Když hrála Eva Pilarová, já měl husí 
kůži. Přiznávám, že za  hodně vděčíme 
Rendovi Šulcovi. Ten nám vychází ne-
skutečně vstříc, se vším a  děkujeme mu. 
Z Rendyho strany úplně suprový. 
R. P: On vlastně patří k  nám. Bez něho 
by to nešlo. I  to prostředí, každý, kdo při-
jde, tak je nadšenej.

A už přišla nějaká krize?

R. P.: No, taky už byly takové chvíle.
J. V: Jo, už jsme párkrát končili. Když lidi ne-
budou chodit, tak končíme. 
R. P.: Tak je to provázaný a tak by to mělo 

být. Jednou jsme to  měli už nahnutý 
a říkali jsme si, že jestli se tohle nechytne, 
tak končíme. A lidi přišli. Kdyby tenkrát ne-
přišli, tak jsme se na to vybodli. 
J. V.: Chtěl jsem říct, že kdyby to  nebylo 
jako klub, tedy, že se tam nemůže pít, tak 
by chodila ne polovina, ale dvě třetiny lidí. 
Já to beru i jako setkání lidí, kteří se dlouho 
nevidí. Něco popijou, ta muzika jim jde líp 
pod kůži, a  když skončí koncert, tak jich 
tam nahoře sedí 20, 30 dál a přijdeme dolů 
a oni sedí i dole. V neděli tedy moc ne, ale 
když je to v sobotu.

Nevadí to  interpretům, že oni zpívají 

a hrají a diváci popíjejí a jedí?

R. P.: Oni ani moc nejedí.
J. V: A fakt se naučili poslouchat.
R. P: My jsme diváky ze začátku hrozně 
chválili, teď už ani ne. J Ta zpětná vazba 
pro muzikanty je hrozně důležitá, protože 
všichni to mají za „gastrojazz“. Ty kluci jsou 
zvyklí, že někde hrajou a  lidi to nevníma-
jí a  jedí u  toho. A  ta atmosféra, která tu 
vznikla, je fantastická.
J. V: Po sólech, nebo když se to povede, je 
dobrý zatleskat, ale tady nikdo zkraje ne-
tleskal. My jsme se snažili lidi roztleskat. 
Chytli se a  naučili se to. A  dneska! To  byl 
koncert s Dashou, zahráli sólo a hned po-
tlesk. A pak říkali: My jsme si připadali, jak 
v jazzovém klubu. Ty lidi, ty reagujou. 

A nejel odtud někdo naštvaný?

R.P: Ne, nikdo, spíš naopak.
J. V.: Vždycky byli nadšený. 

Jazz ale není pro každého, nejsou kon-

certy spíš pro fajnšmekry. Jak vybíráte 

kapely?

R. P.: Je to  sranda, začali jsme s  Tři dny 
na břiše, to byla opravdu náhoda. Pak jsem 
nějaký lidi přivedl, protože znám kluky 
od muziky. Teď už se to nabaluje. Dneska 
se nám už stává, že kapely mají samy zájem 
si tady zahrát. Protože, že by  jim v  Praze 
přišlo na  jazz, nevím, sto lidí, to  je pro ně 
neskutečný. Atmosféra je taky pěkná, lidi 
se to  naučili poslouchat, takže se to  těm 
muzikantům opravdu líbí. Fakt, že jo. 
Většinou to  jsou muzikanti, které nikdo 
neznám, ale kolikrát jsou opravdu světoví. 
Třeba muzikant, který hrál se Zdeňkem 
Zdeňkem, nedávno vyhrál v Itálii mistrov-
ství světa ve hře na trombon. 

Máte hodně stálých diváků?

J. V.: Nedávno jsme s Rudou říkali, že je tam 
takové tvrdé jádro, řekl bych 40, 50 lidí. 
Ti chodí, když můžou, na  všechno. Jsou 
to  lidi, kteří jezdí do  Benešova, do  Prahy, 
jsou šťastní, že tu něco je. Jsou to  samo-
zřejmě i místní, ale i obrovská banda z Ka-
menice. Ti chtějí dneska od  osmi do  14 
míst. Z Přívoza jezdí velká parta. A že sem 

někdo jezdí z  Malé Chuchle, to  je tedy 
něco. Já jsem už těmhle velkým partám 
děkoval. Asi se jim to  líbí, není to  drahý. 
Snažíme se to držet cenově, co nejníž.
R: I  z  Jílového jsou tu lidi, ale asi by  sál 
nenaplnili. Začínali jsme na stokoruně. Ale 
pak jsme trochu prozřeli. To  opravdu ne-
šlo. Spousta lidí nám řekla, že jsou nadšení 
a rádi, že to vůbec někdo dělá. 

A Vás to pořád baví?

R. P.: My jsme vždycky hrozně naštvaný, ale 
on se vždycky někdo přihlásí, že by  chtěl 
hrát. 
J. V.: Ono, když se to povede, tak jo. Někdy 
ale ty reakce, když se lidi objednávají, nebo 
už místa nejsou… Třeba hodinu před za-
čátkem koncertu Trabandu se odhlásilo 
17 lidí, protože bylo venku hezky. 
R. P: Možná se to  nezdá, ale nějaký čas 
to  zabere a  na  té organizaci dělá několik 
lidí. Třeba Soňa dělá rezervace. My jsme je 
původně vůbec nechtěli.
J. V: Ale, jak bylo nabito a lidi dopředu vo-
lali, že si chtějí rezervovat místa, tak jsme 
si říkali, že přeci tam nebudou stát od pěti. 
R. P: Muselo se to udělat, protože, aby někdo 
přišel jednou a  měl místo a  nedostalo se 
na ty, kteří chodí pořád. Nechceme nikoho 
preferovat, ale tyhle lidi nás fakt drží. 

Hrajete Vy dva na něco?

R. P: Na nervy.
J. V.: Ale kde komu už v  poslední době. J 
Jo, na  vojně jsem asi dvě hodiny zkoušel 
na kytaru. Ale nešlo to. Jako kluka mě lákal 
saxofon. 

Máte nějaké plány na příští rok?

J. V: Obrovský 
R. P: Ale jo, máme. J Zhruba před měsícem 
jsme ještě neměli ani tušení. Teď už ale 
víme, že 24. února zahraje Luboš Andršt. 

Pak tu bude Norbi Kovács s  Radimem 
Zenklem, hráčem na  mandolínu, který 
patří ke  světové špičce. Po  něm je poj-
menovaný i herní styl. A 29. května přijede 
americký bluesman od  Mississippi David 
Ewans. Je držitelem US Blues Grammy 
Awards 2003. Na to se fakt těším. 
J. V: On měl hrát tam na  parníku, ale řekl 
si: Na  Mississippi můžu hrát každý týden, 
ale tady? 

R. P: Příští rok bude spíš bluesový. My si tak 
trochu plníme sny. Říkali jsme si, že tohle 
tu nikdy nemůže být a ono to tu je.

Hlavně bychom chtěli poděkovat i  lidem, 
kteří nám hodně pomáhají s  plakáty, 
úpravou sálu, nošením techniky, rezervací, 
vstupy atd . Všem ještě jednou moc dík!

Děkuji za rozhovor
Jitka Venturová
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inzerce

HLEDÁME PEDIKÉRKU.

Salon Angel Jílové u Prahy hledá posilu do svého týmu na 
1–2 dny v týdnu na pozici pedikérka. Budeme  rádi i za pedikúru 
v kombinaci kosmetika, manikúra či řasy, ale není podmínkou. 

Klientela zajištěna. Nástup od roku 2015. Práce na ŽL. 
Kontak: Anička 739 003 842

Provádím malířské a lakýrnické práce, nátěry
oken ,dveří ,fasád , střech. Ceny malby 29 Kč za m2.

25 let praxe v oboru. Doprava zdarma. 
Jiří Lesák 602 321 662 lesakbohuliby@seznam.cz 

Palivové dřevo, tel.: 603 591 555

Prodáme družstevní byt 3+1/90,43 m2 s lodižií v Hostěradicích 
(Praha-západ). Cena 1,7 mil. Kč. Možnost převodu do osobního 

vlastnictví. Informace na tel.: 739 026 999, 
e-mail: bytove.d@seznam.cz, realitní kanceláře nevolejte.

Plošná a řádková inzerce (ceny bez DPH):

jeden řádek – tučné písmo 30 Kč, další řádek – normální písmo 20 Kč
(jako jeden řádek textu se počítá 40 znaků)

Plošná inzerce

typ rozměr inzerátu cena bez dph
A celá stránka A4 188 x 263 mm 3 500 Kč
B 1/2 stránky A4 188 x 129 mm 1 800 Kč
C 1/3 stránky A4 188 x 84 mm 1 200 Kč
D 1/4 stránky A4 91,5 x 129 mm 950 Kč
E 1/8 stránky A4 91,5 x 62 mm 480 Kč
F jeden sloupec vždy v šířce 58 mm 1 cm2 40 Kč

Při opakování inzerce v dalším vydání JN sleva ve výši 15 %.

Podklady, prosím, posílejte v černobílém PDF v rozměru odpovídajícím velikosti 
inzerátu do uzávěrky čísla na adresu: inzerce@jilove.cz

Děkujeme
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www.kvalitniuhli.cz

vlakové nádraží Jílové u Prahy

prodej paliv 

palivo.borek@seznam.cz

608 474 243241 950 390

koks

kvalitní Ledvické uhlí

3 druhy briket skladem

krbové døevo

všechna naše auta 
s pohonem 4x4

Doprava ZDARMA!    více info na tel.

prodej paliv 

 

  

  

Podlahové topení Giacomini 
se zárukou 25 let.

 

VODOINSTALATÉRSTVÍ TOPA 

VODA-TOPENÍ-PLYN 
KOMPLETNÍ INSTALATÉRSKO-TOPENÁ SKÉ PRÁCE 
MONTÁŽE, SERVIS, HAVÁRIE, STAVEBNÍ ÚDRŽBA 

STROJNÍ IŠT NÍ KANALIZACE 

Tel : 777 145 460 
- MONTÁŽE ROZVOD  VODY, VYTÁP NÍ A PLYNU 
- DODÁVKA SOLÁRNÍCH SYSTÉM  A TEPELNÝCH    

ERPADEL 
 - MONTÁŽE, OPRAVY KOTL  VŠECH ZNA EK 
 - P E ERPÁVACÍ A VODOM RNÉ ŠACHTY 
- REKONSTRUKCE STOUPA EK  A KANALIZACE 
- LOKALIZACE ÚNIK  VODY A JEJICH OPRAVA 
- IŠT NÍ STUDNÍ, SERVIS ERPADEL 

ZEDNICKÉ A OBKLADA SKÉ PRÁCE 
- KOMPLETNÍ ZEDNICKÉ A OBKLADA SKÉ PRÁCE 
- REKONSTRUKCE BYT , PROVOZOVEN, RD 
- SÁDROKARTONÁ SKÉ PRÁCE 
- MALÍ SKÉ PRÁCE 
- FASÁDY – ZATEPLENÍ 
- POKLÁDKA PODLAHOVÝCH KRYTIN 
- ZÁMKOVÉ DLAŽBY, CHODNÍKY, TERASY 
- KOMPLETNÍ STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚDRŽBA 

www.topa.cz, info@topa.cz
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4.990,-

DÁRKOVÉ POUKAZY
Volitelná hodnota poukazů

Různé typy pro různé příležitosti

Platné ve všech  centrech

od

479,-

2.990,- 2.999,-

od

69,-

od

32,-

od

199,-

TIPY NA DÁRKY POD VÁNOČNÍ STROMEČEK

Tato nabídka platí do 31. 12. 2015 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 

Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR

ŠIROKÝ VÝBĚR  
VÁNOČNÍCH HVĚZD, 

RŮZNÝCH BAREV  
A VELIKOSTÍ

Stojan na vánoční 
stromek
pro kmene  
až 11 cm,  
rychloupínací systém

599,-

Aku vrtačka BS 18
18 V/ 1,3 Ah, 2 rychlosti  
0 – 450/ 1600 ot./ min., 
záruka 5 let

2x AKU

Kufr s nářadím Basic
91 dílů, ideální skladba  
pro první vybavení každé dílny

Vánoční stromky v kontejneru
široký výběr, nepoškozené kořeny

V sortimentu také řezané dánské jedle Nordmann!

Široký výběr baněk a ozdob
různá balení, barvy a provedení

+ ZDARMA  
KVADROKOPTÉRA  

V HODNOTĚ  
1.290,- Kč Multifunkční nářadí FME 650 K set

300 W, 10000 – 22000 kmitů/ min., elektronická regulace 
otáček, v kufru, vč. 22-dílné sady příslušenství a adaptérů  
pro řezání a broušení všech běžných materiálů, záruka 5 let

Umělé vánoční stromky
velmi věrný vzhled, snadná montáž a demontáž

www.bauhaus.cz /bauhauscz
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