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Vážení spoluobčané,
začínáte číst další prázdninové číslo třebaňského 
periodika. Jako každý měsíc i tentokrát se s vámi 
podělím o události, které se udály během uply-
nulého měsíce. 
Začátek měsíce července byl ve znamení zahájení 
drobných stavebních prací, které již byly delší dobu 
naplánované a považujeme je za nezbytné. 
Měsíc jsme tedy zahájili realizací chybějícího 
obrubníku kolem krajské komunikace v ulici         
U Kapličky, a to od křižovatky u České Hospody 
směrem ke kapličce. Hromadí se mnoho dotazů, 
proč děláme „zbytečnou“ věc a nevěnujeme 
pozornost raději něčemu užitečnému. Rád bych 
zde upozornil, že se nejedná o věc zbytečnou, nýbrž 
nezbytnou. Bohužel neustálým navyšováním 
nivelety komunikace a změnou jejího sklonu došlo 
k tomu, že většina dešťových vod z ulic Mořinská    
a U Kapličky pravidelně zaplavuje přilehlé 
objekty. O realizaci obrubníků rozhodlo již před-
chozí zastupitelstvo, bohužel na samotnou stavbu 
se dostalo až nyní.
Často diskutovaným tématem je také volba 
materiálu. Myslím, že výběr žulového kamene byl 
ten správný, materiál je kvalitní a výsledné dílo 
vypadá velmi dobře. Věřím, že se nám v budoucnu 
podaří nahradit tímto materiálem více prvků          
v obci a vybudujeme si tak velice pěkná a repre-
zentativní místa.
Likvidace dešťových vod je momentálně velmi 
intenzivním tématem. Na mnoha místech řešíme 
při přívalových deštích problémy se zaplavováním 
objektů z přilehlých místních komunikací. Oslovili 
jsme tedy odbornou �rmu s požadavkem na 
zpracování studie likvidace dešťových vod v celé 
obci. Místa, kde jsou v současnosti největší 
problémy, budeme alespoň provizorně řešit okam-
žitě. 

Krom jiného jsme se také věnovali dočasné opravě 
prašných komunikací asfaltovým obrusem. Obci se 
podařilo získat tento materiál zdarma, a tak 
stavební výbor vytipoval ulice, které je potřeba 
opravit, a ty se snažíme postupně upravovat. 
Realizovali jsme také dopravní značení a nové 
zábrany na lávce. Věříme, že toto opatření donutí 
cyklisty, aby byli ukáznění.
Mezi dobré zprávy jistě patří to, že koncem 
července byla vyhlášena výzva v rámci Národního 
programu Životní prostředí ve Státním fondu 
životního prostředí na výstavbu vodovodů a ka-
nalizací. Rádi bychom se do této výzvy přihlásili 
nejen s projektem II. etapy kanalizace v Hlásné 
Třebani, ale také s projekty na rozšíření vodo-
vodních řadů v obci, na které máme připravenou 
projektovou dokumentaci. Podávání žádostí je 
možné od 1. 11. 2019 a celková výše podpory je 
63,75 % z celkových způsobilých výdajů projektu. 
Věříme, že budeme úspěšní.
Opět byla také vyhlášena dotační výzva na 
podporu zvyšování bezpečnosti nebo plynulosti 
dopravy, kde je možné žádat �nanční příspěvek na 
stavbu chodníku. V červenci jsme absolvovali 
povinnou konzultaci projektu na Státním fondu 
dopravní in�astruktury a jsme připraveni opět 
podat žádost na chodník od prodejny COOP ke 
hřbitovu. Žádosti lze podat nejpozději do 15. 10.  
a výše podpory je až 85 % z uznatelných nákladů. 
Závěrem bych se rád určitě zmínil o velmi úspěšné 
kulturní akci s názvem „Lampionová plavba“. Byl 
to velmi příjemný večer a troufnu si tvrdit, že nebyl 
nikdo, komu by se akce nelíbila. Věřím, že se stane 
opět tradicí, a rád bych poděkoval všem, kteří se 
podíleli na její přípravě.
Vážení spoluobčané, přeji vám příjemné prožití 
druhé poloviny léta.
       
Tomáš Snopek
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 Schůze zastupitelstva obce 
jsou vždy veřejné, konají se 
v pondělí 5. a 19. srpna od 
19.00 hod. na obecním úřadě. 

Svoz tříděného odpadu systé-
mu Econit bude 5. a 19. srpna. 
Jedná se vždy o pondělí.

Zavádí se nový systém 
informačních SMS pro občany 
zdarma. Podrobnosti jsou 
uvedeny dále.

Na webu obce je nový kalendář. 
Podrobnosti jsou uvedeny dále.

HASOFEST bude v sobotu 
10. srpna. Program začíná ve 
14.30 hod. Bližší informace 
jsou uvedeny dále.

Zahrádkáři pořádají 7. září 
výlet do Saska.
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  Zastupitelstvo po půl roce 
složilo účty občanům
V horký letní podvečer 27. června se konalo          
v České Hospodě setkání zastupitelů s ob-
čany. Dříve se taková setkání nazývala 
„veřejnými zasedáními zastupitelstva“, 
nicméně protože každé zasedání zastu-
pitelstva je veřejné a kdokoliv je zván, 
dostala akce název vystihující její účel. 
Starosta Tomáš Snopek v úvodu pre-
zentoval činnost zastupitelstva za prvních  
8 měsíců svého působení. Předseda komise 
pro komunikaci s občany Jiří Krátký 
následně představil průběh strategického 
plánování a architektka Zuzana Kučerová 
seznámila přítomné s architektonicko-             
-urbanistickou studií, kterou v rámci 
strategického plánování zpracovala. Před-
seda �nančního výboru Miroslav Stříbrný 
informoval o stavu hospodaření obce a vol-
ných zdrojích, které má obec naspořeny 
pro rozvojové projekty. Občané pak měli 
možnost klást zastupitelům dotazy. Těší 
nás jak účast občanů, tak jejich pozitivní 
zpětná vazba na práci zastupitelstva.
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Fota Jiří Krátký a Pavel Procházka

Jiří Krátký
zastupitel



Zastupitelé obce v červnu schválili zapojení se 
naší obce do aplikace Mobilní Rozhlas, která 
umožní občanům dostávat zdarma informační 
SMS a informační e-maily. Dosud fungovaly 
informační SMS tak, že občané si mohli zaplatit 
50 Kč za rok a obec jim zasílala informační 
SMS. 
Program, přes který dosud obec textové zprávy 
rozesílá, už nevyhovuje aktuálním potřebám. 
Například neumožňuje zaslat zprávu pouze 
části občanů, kterých se týká. Pokud je 
plánována odstávka elektřiny na Rovinách, 
zprávu obdrží všichni předplatitelé, což zna-
mená zbytečnou zprávu pro větší část příjemců 
a zbytečné náklady pro obec (odeslání každé 
SMS je zpoplatněno). Další problém sou-
časného stavu je ten, že textové zprávy dostávají 
pouze ti, kteří si zaplatí (byť symbolický) 
poplatek. Informační SMS pak nelze využít 
jako spolehlivý kanál v případě krizových 
situací, jako byl například požár třídírny 
odpadů v Letech v loňském roce, kdy bylo třeba 

občany rychle informovat o tom, aby ne-
vycházeli z domů a nevětrali.
Proto se zastupitelé rozhodli systém rozesílání 
informačních SMS změnit. Cílem je, aby se 
textové zprávy dostaly do co největšího počtu 
telefonů v obci a aby tento kanál bylo možné 
využívat i v případě krizových situací.  Na 
základě doporučení okolních obcí (Karlštejn, 
Lety) byla vybrána aplikace Mobilní Rozhlas, 
která umožňuje uživatelům získávat informace 
třemi  způsoby:
                                 SMS zprávy,
                                 informační e-maily,
                                 aplikace pro chytré telefony.
Nový systém dovoluje uživatelům nastavit si 
typ zpráv, který chtějí získávat (např. o kul-
turních akcích či pouze informace o mimo-
řádných situacích).
Máte SMS předplaceny? 
Pokud jste si zaplatili na začátku roku za 
informační SMS, vaše číslo převedeme do 
aplikace Mobilní Rozhlas a budete dostávat 

  Obec připravuje nový systém informačních SMS zdarma
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zprávy jako dosud. Protože však k telefonním 
číslům ve staré databázi nemáme přiřazena 
jména majitelů, budete dostávat všechna 
oznámení. Doporučujeme vám proto se re-
gistrovat do Mobilního Rozhlasu, jednak si 
můžete nastavit, jaké typy zasílaných zpráv 
chcete odebírat, a také se přihlásit k odběru            
e-mailů. Pokyny k registraci najdete níže. Bude-
te-li mít zájem vrátit část poplatku ve výši 25 Kč, 
navštivte obecní úřad.
Nejste dosud registrováni k odběru SMS či 
e-mailů?
K odběru SMS zdarma a odběru e-mailů se 
můžete jednoduše registrovat na internetové 
adrese:
h�ps://hlasnatreban.mobilnirozhlas.cz.
Registrace vám zabere maximálně 2 minuty 
času. Jediný povinný údaj, který je třeba zadat, 
je jméno a příjmení. Poskytnutí dalších údajů 
(adresa a datum narození) je zcela dobrovolné. 
Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Pokud 
nemáte přístup k internetu, navštivte obecní 
úřad, kde vám s registrací rádi pomohou.

Na web obce jsme přidali sdílený kalendář, 
který obsahuje termíny svozů odpadů, kulturní 
akce či jednání zastupitelstva a výborů. Můžete 
si jej vložit do své aplikace (Outlook, Google 
kalendář či jiné). Pokud vyvážíte odpad 1x za 14 
dnů, nebudete muset každé pondělí přemýšlet, 
jestli je to „správné“ pondělí. Uvítáme jakékoliv 
náměty na vylepšení. Kalendář najdete na: 
h�ps://www.hlasnatreban.cz/kalendar.

  Na webu najdete
nově obecní kalendář

V průběhu srpna dojde ke změně způsobu 
rozesílání SMS ze stávajícího systému do 
Mobilního Rozhlasu. Zasílání informačních     
e-mailů plánujeme spustit v průběhu podzimu.

Jiří Krátký
předseda Komise pro komunikaci s občany

Jiří Krátký
předseda Komise pro komunikaci s občany



  ROZHOVOR SE ZASTUPITELEM PANEM 
TOMÁŠEM PŘIBYLOU

Vážený pane Přibylo, 
kandidoval jste úspě-
šně do obecního za-
stupitelstva, mohl byste 

se, prosím, obyvatelům obce a čtenářům Zpra-
vodaje představit? 

Jste místopředsedou kontrolního výboru. Co je 
náplní práce kontrolního výboru a na čem v sou-
časné době pracujete?

Proč jste se rozhodl vstoupit do komunální po-
litiky? Čeho chcete dosáhnout, co byste rád změnil 
nebo ovlivnil?

Vystudoval jsem strojní fakultu na ČVUT           
a v současnosti pracuji pro nadnárodní che-
mickou společnost jako koordinátor klíčových 
projektů. Do Prahy jsem se přestěhoval v době 
studií ze severomoravského města Opavy a prá-
vě v této době jsem začal navštěvovat i Hlásnou 
Třebaň. Jezdili jsme sem na chatu mého spo-
lužáka. Už tenkrát jsem si tuhle část údolí 
Berounky oblíbil a před 14 lety jsme se do 
Třebaně přestěhovali. V současnosti zde žiji se 
svou ženou Zdenkou a dvěma dětmi Natálkou  
a  Davidem. 

Do komunální politiky jsem se rozhodl 
vstoupit, protože se chci aktivně podílet na 
rozvoji obce. Za posledních 14 let se v Hlásné 
Třebani a Rovinách zvýšil počet obyvatel na 
dvojnásobek a na takový nárůst obec nebyla 

připravena. Za posledních 10 let zde bylo 
odvedeno spoustu práce, ale ještě více práce je 
před námi. Kromě již probíhajících projektů, 
jako jsou vodovody, kanalizace, nová lávka, mi 
zde například chybí bezpečné pěší propojení 
jednotlivých částí obce, vybudování sportovně- 
-společenského prostoru, zklidnění dopravy      
v obci atd. Ve svém zaměstnání často cestuji,       
a tak mohu čerpat inspiraci jak z České re-
publiky, tak ze zahraničí. Nápadů je hodně a nej-
dou všechny realizovat během jednoho vo-
lebního období. Naštěstí současné zastu-
pitelstvo pracuje ve velké shodě, a proto dou-
fám, že spoustu společných představ se nám 
podaří uskutečnit nebo alespoň připravit k ná-
sledné realizaci.

Práce kontrolního výboru není na první pohled 
vidět. Když bych to měl shrnout, tak kon-
trolujeme práci druhých, a to včetně hlídání na-
stavených nebo zastupitelstvem dohodnutých 
termínů. Zkraje roku jsme byli dost za-
neprázdněni inventurou obce, na základě které 
vyplynula některá doporučení ke zlepšení pro 
nadcházející roky. Naštěstí jsme neshledali 

Vážení čtenáři,
pokračujeme v seriálu rozhovorů s členy zastupitelstva obce. Jak jsme slíbili v minulém čísle, přinášíme 
nyní rozhovor s panem Bc. Tomášem Přibylou.
V příštím Zpravodaji plánujeme zveřejnit rozhovor s panem Ing. Miroslavem Stříbrným, předsedou 
�nančního výboru. 
                                                                                            Pavel Procházka

vedoucí redaktor
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Práce v zastupitelstvu mi zabírá více času, než 
jsem na začátku předpokládal, ale díky podpoře 
rodiny a částečné pracovní �exibilitě se to 
zvládat dá. Abych řekl pravdu, nejvíce času jsem 
si schopný vyšetřit po večerech na služebních 
cestách a tak co nejméně omezovat rodinu.

 Jedním z mých velikých koníčků je přístrojové 
potápění. V současnosti se ale více věnuji své 
druhé zálibě, a to turistice. Baví to i zbytek 
rodiny, a tak máme dobrou příležitost trávit 
volný čas společně. Nejvíce mi asi přirostly          
k srdci Jeseníky a to možná i proto, že zatím 
nejsou tak masově navštěvovány jako další 
české hory.

Ano. O tom, že zde žije spousta aktivních lidí, 
kteří se zapojují do dění v obci, se psalo již           
v předešlých příspěvcích mých kolegů. Proto 
bych chtěl poděkovat i těm, kteří s námi sdílí své 
názory, ať už pozitivní či negativní. Ne všechno 
se totiž povede hned na první pokus, a proto je 
pro nás zpětná vazba důležitá. Tak ať se nám tu 
dobře žije.

Jak se Vám daří skloubit práce pro obec s vlastním 
zaměstnáním a rodinou? 

Jaké máte koníčky a zájmy? Jak Vás tyto záliby 
ovlivňují?

Chtěl byste čtenářům a obyvatelům obce něco 
vzkázat? 

 Děkuji za rozhovor.
         Za redakční radu se tázala Klára Kovaříková

žádné zásadní nedostatky, což potvrdil i ná-
sledující audit ze Středočeského kraje. Pořád je 
ale co zlepšovat.



V obci máme dvě velká a dvě menší sběrná 
místa tříděného odpadu. Je možné na nich 
odložit plast, papír, sklo, nápojové kartony 
(TetraPack), plechovky, kuchyňské oleje, drob-
nou elektroniku a textil. Jsem velice rád, že je 
využíváte. Prosím pouze o dodržování ukládání 
jednotlivých druhů odpadu do příslušných 
kontejnerů. Tento odpad se dále třídí na tří-
dicích linkách a nesprávný odpad třídění kom-
plikuje.
Nedávno byly přidány další kontejnery na papír 
a sklo. Do konce prázdnin by měl přibýt ještě 
kontejner na plechovky.
Dále prosím, abyste ukládali odpad přímo do 
kontejnerů. Zvláště u papíru je nutné krabice 
rozřezat. Pokud to neuděláte, zůstává odpad 
mimo kontejner a velkou část kontejneru za-
ujímá vzduch. Prosím, udržujte pořádek kolem 
kontejnerů. Pokud máte odpad, pro který není 
umístěn kontejner, je možné se domluvit na 
obecním úřadě, kam jej odložit. V žádném 
případě jej nenechávejte u kontejnerů nebo 
jinde v obci.
Dne 28. 9. 2019 opět proběhne svoz velko-
objemového a nebezpečného odpadu za OÚ     
a na návsi na Rovinách. Posekanou trávu, listí, 
shnilé ovoce vám v pytlích odvezeme. Na 
Rovinách bude 28. 9. 2019 přistaven také 
kontejner na tento odpad. Větve též odebíráme 
a štěpkujeme. Štěpka je potom zájemcům k dis-
pozici.
Na závěr mám jednu prosbu. Stále se nám 
nedaří najít na Rovinách vhodné místo na 
umístění kontejnerů na tříděný odpad. Musí 
být dostupné pro odvozovou techniku a nejlépe 
mimo krajskou komunikaci. Uvítáme každý 
dobrý nápad na vhodné místo pro tyto kon-
tejnery.
                                                      Vnislav Konvalinka 
                                                                 místostarosta

V září vstupujeme do pátého roku fungování 
naší ČOV. Až na malé poruchy je provoz 
stabilní. Všechny kontroly provozu, které se 
musí provádět, jsou v pořádku. Kvalita vy-
pouštěné vody vyhovuje předepsaným para-
metrům.
Spíše nás trápí, že ne všichni bydlící v okolí 
kanalizace jsou připojeni. Navržená kapacita je 
vyšší než skutečně využívaná. Připojit se na 
kanalizační řad je určitě lepší než se starat            
o vyvážení jímky nebo provoz malé ČOV. Podle 
vyhlášky každý z nás vyprodukuje průměrně 
cca 35 m³ odpadních vod ročně. Při ceně 
stočného kolem 60 Kč/m³ se jedná o 2 150 Kč 
ročně. Za tuto cenu vám jímku nikdo nevyveze. 
U malé ČOV sice tyto náklady odpadají, ale 
každý majitel se o provoz musí starat, nechávat 
pravidelně dělat rozbory vyčištěných vod nebo 
jednou za dva roky kontrolu autorizovaným 
inspektorem. Z provozu vznikají kaly, které se 
musí likvidovat. To vše něco stojí. Zkuste si 
sami porovnat, jaké náklady jsou s každým 
způsobem řešení odpadních vod spojeny, 
nejenom �nančně, ale i časově. Chci věřit, že 
nikdo nepoužívá nelegální způsob vypouštění 
do povrchových vod, většinou na sousední 
pozemek nebo do dešťové kanalizace.
Na stávajících trasách naší splaškové kanalizace 
oslovíme letos na podzim všechny nepřipojené 
a budeme požadovat doklad o legálním způ-
sobu likvidace odpadních vod. Kdo má jímku, 
měl by mít doklad o vyvážení, kdo má malou 
ČOV, měl by mít doklady dané povolením 
(rozbory vypouštěných vod nebo kontrolu  
autorizovaným  inspektorem). 
Velice rádi uvítáme všechny, kteří se rozhodnou 
na naši kanalizaci připojit. Každý další při-
pojený nám pomůže pro hodnocení provozu, 
které musíme každý rok předkládat pos-
kytovateli dotace Státnímu fondu životního 
prostředí.
                                                      Vnislav Konvalinka
                                                                 místostarosta 

Kanalizace
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  Dočasná oprava povrchu komunikací
Obec získala v minulých dnech zdarma vrchní 
asfaltovou vrstvu z probíhající rekonstrukce 
komunikace mezi Mořinou a Bubovicemi. 
Jedná se o tzv. obrus, který bude využit pro 
zpevnění některých ulic především z důvodu 
omezení prašnosti. Jedná se o úpravu do-
časnou, která probíhá formou rozprostření 
materiálu z obrusu na zpevněný zhutněný 
podklad a jeho následného zaválcování. Po 
zaválcování bude na povrch použita asfaltová 
emulze, aby se omezilo uvolňování recyklátu. 

Úprava bude probíhat v těchto ulicích: 
    ohyb  ulice  Na Klouzavce   
    část  ulice  Luční  od  ulice  Karlštejnská k MŠ
    uliceLetovská    
    ulice Na Paloučku
    roh ulic Luční a K Bunkru  
    ulice Pod Svahem  
    ulice V Úvozu

          
Klára Kovaříková

Knihovna vám nabízí k přečtení nově vydanou 
knihu Ivana Klicha VÝLETY PODÉL BE-
ROUNKY. Nabídka je to opravdu pestrá. Ži-
jeme u zajímavé řeky, která vzniká soutokem 
Mže a Radbuzy v Plzni. A protože její jméno se 
zrodilo v 17. století v Plzni, tak i naše putování 
může začít v tomto historickém i moderním 
městě. Pro děti bude jistě zážitek návštěva ZOO 
a svezení se elektrickým vláčkem. Zajímavé je 
také Pivovarské muzeum a další historické 
budovy. Za Plzní začíná přírodní park Horní 
Berounka, kde stojí zřícenina hradu Věžka. 
Všechny cesty jsou značeny. Žlutá značka vede  
k rozcestí Dolanský most a po modré do 
Chrástu, kde je socha gen. Pa�ona, Jana Husa    
a také naučná stezka. Při svém dalším putování 
přijdeme do Liblína, kde je zřícenina hradu 
Libštejn, zámek Liblín s kostelem sv. Jana 
Nepomuckého a skupinami soch v zámeckém 
parku. Tímto opouštíme přírodní park Horní 
Berounka a dostáváme se na území CHKO 
Křivoklátsko, velmi atraktivní oblasti s přírodní 
rezervací Jezírka, se zříceninou hradu Týřov      
a vyhlídkou na Týřovické skály. Křivoklát jistě 
známe všichni, ale připomenu Čertovu skálu, 
ke které se váže pověst o rybáři a jeho krásné 
dceři. Kdo zná povídky Oty Pavla, ví, jak to 
dopadlo s rozestavěným mostem a slibem 
čertovi. Pokocháme se vyhlídkou na hostinec  
U Rozvědčíka, navštívíme pamětní síň Oty 
Pavla a mnoho dalších zajímavostí. A už jsme se 

dostali do Nižboru, v němž najdeme zámek ze 
13. století, ve kterém se každoročně pořádají 
koncem roku zahrádkářské výstavy. Na zámku 
je stálá expozice o životě Keltů. V nedaleké obce 
Stradonice totiž leží největší a nejznámější 
keltské oppidum v Čechách. Jste-li nadšení 
cyklisté, můžete se vydat na cyklotrasu Po 
stopách českých králů. A už jsme dorazili až do 
Berouna, našeho okresního města. Myslím, že 
není nutné ho představovat. Kdo by měl zájem 
o bližší informace, vše se dozví v Muzeu 
Českého krasu. A jsme téměř doma. Tetín je 
velmi stará obec s dlouhou historií. Stojí v ní 
zámek, kostel a zajímavostí je, že se v čele zámku 
nacházejí hodiny, které v celou hodinu hrají 
„Nad Berounkou pod Tetínem“. V Tetíně je i na-
učná stezka. Karlštejn je naše sousední obec,     
a proto jistě všichni víme, co za poklady nám 
může nabídnout. A tak můžeme ještě po-
kračovat přes naši obec do Řevnic, Černošic, 
Radotína a Lahovic, kde se vlévá Berounka do 
Vltavy. Každá z těchto obcí může turistům a vý-
letníkům něco zajímavého poskytnout. Pokud 
jste vodáci a chtěli byste si sjet Berounku, 
knížka upozorňuje, kde a jak si vypůjčit loď         
a kde a jak přenocovat. Myslím, že to je hezká        
a poučná knížka a pro prázdninové výlety 
přímo určená. 

          
Hana Kornalská 

 Nabídka obecní knihovny



 Činnost Městské policie 
Řevnice v obci

Netradiční lampionová plavba – Berounka 2019

Na dodržování pořádku v obci dohlíží od 
začátku roku 2019 na základě smlouvy Městská 
policie Řevnice. Do Hlásné Třebaně vysílá 
většinou jednočlennou hlídku. Strážníci 
kontrolují kromě jiného veřejný pořádek 
nepravidelnou hlídkovou činností, kontrolují 
bezpečnost a plynulost silničního provozu, 
měří rychlost projíždějících vozidel obcí a re-
gulují dopravu. Dohlíží na dodržování obecně 
závazných předpisů obce. Úkoly obecní policii 
zadává starosta Hlásné Třebaně. 
V červnu 2019 se strážníci zaměřili na zakázané 
stání vozidel v okolí jezu řeky Berounky a na 
dodržování zákazu jízdy cyklistů stezkou pro 
pěší – přes lávku. Dále řešili dva případy volně 

se pohybujících psů blokovou pokutou. Do-
hlíželi na dodržování obecních vyhlášek a kon-
trolovali chatové oblasti. Zajistili také bezpečný  
průběh  „Královského  průvodu”.        
                                  
                                                         Klára Kovaříková
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Dne 20. července 2019 se na Berounce v Hlásné 
Třebani konala netradiční lampionová plavba. 
Námětem k této letní akci byla obdobná plavba, 
pořádaná již v červenci roku 1991 spolkem 
DICK. Tento spolek tehdy sdružoval místní 
mládež a  v té době zakládal novodobé tradice 
dalších akcí jako Staročeské máje či Masopust. 
Před dvaceti osmi lety se skupina devíti plavidel 
doprovázených centrálním vorem vydala proti 
proudu řeky Berounky směrem na louku k hor-
nímu jezu.  
Cílem letošní akce bylo oživit zaběhnutý ste-
reotyp tradičních letních akcí, jakými jsou 
Královský průvod či Slavnosti trubačů. Měli jsme 
v úmyslu uvést v život novou rodinnou akci. 
Znovuvzkříšení lampionové plavby se zde pří-
mo nabízelo. Zvažovali jsme, zda zahajovat 
plavbu odpoledne, aby se mohlo účastnit více 
dětí, nebo až později k večeru, kdy měla být 
světélka plavidel na Berouce mnohem pů-
sobivější.
Výsledkem byla netradiční lampionová plavba, 
kterou jsme zahajovali v 19.00 registrací 
plavidel na louce pod karlštejnským jezem. 
Samotnou plavbu odstartoval výstřel z cen-
trálního voru, který sloužil rovněž i jako plo-
voucí občerstvení. Bezmála 40 tradičních i ne-
tradičních plavidel se následně vydalo směrem 
k louce u dolního jezu. Pro dětské účastníky 
byla vložena doprovodná soutěž, kdy děti měly 
možnost na čtyřech stanovištích potkat vod-
níky, piráty či víly, od kterých po splnění úkolů 
získávaly barevné kamínky. Tyto kamínky pak 
na voru směňovaly za svítící náramky. Kdo 
posbíral všechny určené náramky, toho čekala    
v cíli sladká odměna.
V cíli bylo možné se rovněž posilnit u po-
jízdného občerstvení a společně si u táboráku 
opéci vuřty. Po úplném setmění byl z voru 
uprostřed Berounky odpálen malý ohňostroj. 
Přesto, že většina plavidel byla nádherně i ná-
paditě vyzdobena, nejlepší mohl být pouze 
jeden.
Jako nejlépe vyzdobená byla vyhodnocena 
pirátská loď manželů Kuželových, nej-
originálnějším plavidlem se stalo Safari paní 
Procházkové a v soutěži kostýmů nejlépe 
zabodovali manželé Perneckých se svým 

mnohá další plavidla, jako Nezkrotný plameňák 
Petra Šimáčka, Narko Barko, Bublina, K2, 
Slávisti, H2O, Trosečníci, Titanic, Garvis, 
Pokooma, Halci, Slavičí piráti, Barka, Prasečák, 
Plameňáček, Bouře a mnozí další.
Byli jsme velice potěšeni nejen hojnou účastí 
plavidel, jejich výzdobou, ale i počtem pěších 
účastníků, kteří lodní konvoj doprovázeli od 
samotného startu až po cíl.  Početné obe-
censtvo se sešlo i na lávce, odkud mohlo 
sledovat společné zapálení plovoucích leknínů 
štěstí. 
Jménem kulturního výboru obce bych velice 
rád poděkoval všem, kteří se na zajištění akce 
podíleli, ať jsou to konstruktéři našeho cen-
trálního plavidla Honza Kalhous, V láďa 
Dohnal a další stavitelé, záchranáři, hasiči, tak 
naši hudebníci Jitka Švecová, Iva Matějková       
a Ivan Nesler, kteří se na řece starali o hudební 
doprovod a skvělou náladu. Velké díky však 
patří především vám všem, kteří jste vyzdobili 
své plavidlo a vypluli s námi či jste si přišli užít 
atmosféru letního sobotního večera po břehu. 
Věříme, že jste si plavbu užili a že se příští rok       
v  létě opět na Berounce sejdeme. 
Všem občanům, kteří mají své příbytky podél 
řeky a které mohla naše plavba vyrušit z jejich 
klidu, se omlouváme za vyrušení.  

Za říční plavební společnost obce Hlásná Třebaň 
Miroslav Stříbrný 

Poznámka redakce: V příštím čísle Zpra-
vodaje se dozvíte v rozhovoru s panem 
Stříbrným zajímavosti o první plavbě v roce 
1991. Připravujeme i další zprávy z historie 
naší obce.

A nyní ještě z pohledu aktivní účastnice paní Jitky 
Švecové, členky výše uvedené kapely. 
Kolem sedmé hodiny odpolední se začaly 
srocovat skupinky dětí s rodiči a se svými 
plavidly.  Lucka Batíková  nestačila vydávat 
„plavenky“ a lampiony, jaká byla překvapivá 
účast. To jsme opravdu ani trošku neočekávali. 
Celkem 40  plavidel, kdo by to řekl, a co bylo 
diváků na břehu. Paráda. A náš úžasný  vor byl  





již připraven. Naše tříčlenná kapela se pěkně 
usadila a za zpěvu „Už vyplouvá loď John B” 
jsme vypluli vstříc  dobrodružství. Bylo to něco 
neskutečně pěkného. Mirek odpálil dělobuch   
a dal povel k vyplutí.  Odplouvalo se za hla-
sitého pokřiku a mávání velkého množství 
diváků. Vláďa Dohnal se bravurně ujal své 
funkce kapitána voru „Máňa“. Sledoval rej na 
vodě a musel několikrát i zastavit motor, aby 
nedošlo ke srážce.  Všem nástrahám se mistrně 
vyhýbal. Byl skutečně šikovný. A Mirek Stříbrný 
měl plné ruce práce s točením piva, limonád, ani 
nestačil dírkovat  „plavenky“. Ale stačil s námi    
i zpívat.  Až jsme se divili, jak jsou kluci báječní  
a hlavně zruční. Od nás dostali oba jedničku.    
A my jsme pořád zpívali a hráli. Snažili jsme se 
vymýšlet písničky s tématem vody. Napadlo 
jich nás docela dost. A přitom jsme stále 
sledovali, co se děje. Děti hledaly kamínky, aby 
splnily své úkoly, a loďky přejížděly z místa na 
místo, byla to pěkná skrumáž. A hurá  k voru, 
kde dostávaly za splněný úkol svítící náramky. 
Byla u toho velká legrace. Každý se snažil být     
u voru první, a tak  se musely opatrně objíždět. 
To bylo správné rejdění.  Pomalu se stmívalo     
a lodičky se rozsvěcovaly.  Bylo to neskutečně 
hezké, jako kdyby po Berounce plavaly svět-
lušky. Obdivuhodná byla i nazdobená plavidla, 
ty nápady, nádhera. Plavba plynula pomalu        
a okolo půl jedenácté se nám podařilo doplout   
k dolnímu jezu. Když jsme podjížděli most, tak 
jsme s údivem zpozorovali, že most je plný 
diváků, kteří na nás nejen pokřikovali, ale svítili 
i baterkami. Je fajn, že tato akce přilákala takový 
ohromný počet diváků. Na lodích bylo okolo 90 
účastníků a diváků určitě přes sto. Tak velký 
zájem nás moc potěšil. Ještě se musím zmínit     
o dvou plavcích, kteří nás provázeli po celou do-
bu. Jirka Černý a Dominik Štíbr – obdivuhodný 
výkon. Ani nebyli zmrzlí, Berounka prý je do-
cela teplá. Správní sportovci.  Při vyhodnocení  
i naše hudební seskupení dostalo pochvalu za 
hudební produkci.  Však jsme se snažili a hráli    
a pěli až do konce akce. To nás moc a moc 
potěšilo. Musím touto cestou poděkovat nejen 
naší obci, hasičům, ale  i všem, kteří se této akce 
zúčastnili. Byl to opravdu bezva nápad, všichni 
jsme se náramně pobavili a vzpomínky na akci 

nám už trvale zůstanou. I po organizační 
stránce všechno dopadlo na výbornou. Dalo to 
jistě dost práce, ale vše se povedlo a moc se nám 
všem líbilo.  Tak ještě jednou velký dík a pře-
jeme si ještě hodně takovýchto vydařených 
akcí. 

Jitka Švecová  



Srpen 2019

Fota Michal Knor
Další fotogra�e budou k dispozici na facebookovém pro�lu obce.
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Na žádost Zdravotnické záchranné služby 
vyslalo operační středisko v pátek 28. 6. 2019 ve 
12.16 hodin naši jednotku do ulice V Úvozu, 
kde se nacházela osoba v bezvědomí. Jednotka 
vyjela 5 minut od nahlášení události a dojela na 
místo jako první, 5 minut před příjezdem první 
posádky Zdravotnické záchranné služby. Ihned 
byla zahájena resuscitace a bylo použito 
přístroje AED. Resuscitace byla prováděna cca 
25 minut. Bohužel lékař následně konstatoval 
smrt dané osoby.        

 Tomáš Snopek

Kromě běžného pravidelného výcviku jed-
notky SDH se snažíme, aby jednotliví členové 
mohli získávat zkušenosti u profesionálních 
kolegů. Pro dva členy jednotky se podařilo 
domluvit stáž na stanici HZS v Berouně. Luděk 
a Petr odsloužili jednu řádnou dvaceti-
čtyřhodinovou směnu. Poslední červnový 
pátek se připojili k výjezdové směně C. Krátce 
před sedmou hodinou ranní převzali společně  
s kolegy službu od předcházející směny, po 
společné snídani se seznámili s výjezdovými 
prostředky a jejich vybavením. 
První výjezd čekal naše kolegy hned ráno. K na-
hlášenému požáru lisu na kov v kovošrotu           
v Loděnici vyjely jednotky HZS Beroun a SDH 
Loděnice, Vysoký Újezd. Hasiči na místě 

HASIČI 
Zásahy 

Stáž třebaňských dobráků v Berouně

Hasili požár. Zasahovali u autonehody. 



Klára Kovaříková

zasahovali pomocí pěnotvorného zařízení 
PRO/pak. K ochlazování byl nasazen jeden D 
proud a stroj hasiči proměřovali termo-
kamerou, aby se ujistili, že je řádně uhašený.  Po 
návratu na stanici se začal společně připravovat 
oběd. Část jednotky pak vyjela na pomoc vlaš-
tovkám uvězněným v igelitovém pytlíku ve 
třetím patře obytného domu, hasiči také 
doplňovali nádrže vodou a materiál po před-
chozích výjezdech. 
Poslední výjezd na této směně byl v 16.25. Na 
dálnici D5 km 2 směr Praha (Praha-západ) 
vyjely jednotky k nahlášené dopravní nehodě 
několika osobních aut se zraněním. Šlo o neho-
du čtyř osobních automobilů, které zablo-
kovaly pravý jízdní pruh. Z vozidel unikaly 
provozní kapaliny, které jednotky zasypaly 
sorbentem, a  u  aut se odpojily autobaterie. 
I přesto, že se jednalo o začátek letních prázd-
nin, skončila tato směna bez dalších zásahů. 
Luděk s Petrem si odvezli řadů nápadů a zku-
šeností, které předají v jednotce a uplatní bě-
hem místních zásahů. 
„Na stáži pro mě bylo největším přínosem, že jsem 
viděl, jak pracuje profesionální jednotka. Její 
souznění, každý ví, co má v danou situaci dělat. 

Předposlední červencovou sobotu proběhla 
první brigáda na bunkru v ulici U Bunkru             
v Hlásné Třebani. Během dne se podařilo zcela 
odkrýt granátový skluz a jednu střílnu. Čás-
tečně povolil i samotný vchod do objektu. Ná-
letové křoviny odstranili pracovníci obce již 
předchozí den. Podmračený a částečně deštivý 
den neodradil desítku nadšenců, aby se za 
pomoci sbíjecích kladiv pokusili prokousat 
osmdesát let starým betonem. Za dvěma 18kg 
těžkými kladivy se vystřídali pánové z Hlásné 
Třebaně včetně zastupitele a předsedy kul-
turního výboru Michala Knora a pamětníka, 

který se do bunkru pokoušel dostat již před pa-
desáti lety a zavzpomínal: „Byli jsme desetiletí 
kluci. Tenkrát jsme neměli takové vybavení jako 
dnes. Kladívkem a majzlíkem jsme se tu trápili celý 
den a zvládli jsme jen malou dírku. Jsem rád, že tu 
dnes můžu být.“ Dorazila i mladá rodina z místní 
části Rovina a milovníci těchto obranných 
staveb až z Mělníka, kteří výzvu o pomoc 
zaznamenali na Facebooku. Svými znalostmi    
a silami přispěl Aleš Crha ze Zadní Třebaně, 
který již několik takových objektů veřejnosti 
zpřístupnil. Nemalou měrou pomohl i bez-
prostřední soused bunkru, pan Ing. Jiří Kroc, 

Zajímavé bylo, jak jednotka funguje v rámci 
,volného času‘ při pohotovosti. Navíc jsme viděli 
přímo v praxi proud ,D‘, kterým jsme nově 
vybaveni,“ řekl nám po návratu ze stáže Luděk. 
„Do své činnosti nás profíci zapojili a byli jsme jim 
rovnocennými partnery. Při zásahu jsme nemuseli 
jen koukat přes rameno,“ ocenil Petr. 
Na další stáže se členové JSDH chystají do 
Řevnic s vlastním výjezdovým autem a do 
Berouna se určitě vrátí i další kolegové z jed-
notky. 

Bunkr z 30. let minulého století se začíná odkrývat 
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Další fotogra�e budou k dispozici na face-
bookovém pro�lu obce.

Klára Kovaříková

který poskytl nezbytnou elektřinu. Během dne 
se zastavovali i další obyvatelé obce a turisté a o 
probíhající práce se zajímali. Krátkou vydatnou 
dešťovou přeháňku využili brigádníci k obědu, 
kdy pod narychlo napnutou plachtou ogri-
lovala dámská část nadšenců doma připravené 
maso a chutnala i domácí bábovka. Odstraněný 
beton bude nejprve umístěn do pískovny než 
nalezne své uplatnění. Objekt byl součástí tzv. 
Pražské čáry, vnější obrany Prahy. Po zabrání 
Československa nacistickým Německem v roce 
1939 bylo rozhodnuto o likvidaci těchto 
pevnůstek, aby se zabránilo jejich použití v pří-
padném vojenském povstání. Ta třebaňská však 
nebyla jako některé zničena, ale byla zalita 
betonem  kvůli  blízkosti  civilních  staveb. 
Další brigáda proběhne v sobotu 3. srpna. 
Zájemci o pomoc se mohou přihlásit již nyní 
na: zpravodaj@hlasnatreban.cz. 



Železná vrata se otevřela a my opět sjížděli do 
lomu Velká Amerika. Přestože jsem byl v lomu 
už mnohokrát, vždy se mi zatají dech, je to 
opravdu krásný pohled. Nedivím se �lmařům, 
že stále dokola využívají lomu jako kulisy. 
Tentokrát s námi přijelo i pět kamarádů, kterým 
se svíral žaludek i z jiného důvodu. Po 
tříměsíčním snažení totiž nastal den jejich 
závěrečných zkoušek. Jejich úspěšné složení 
znamená stát se certi�kovaným potápěčem.
Vše začalo už v pátek příjezdem do lomu a stav-
bou stanu. I když letos trápí opět celé Čechy 
sucho, nás ze všeho nejvíc děsil déšť. Je již 
pravidlem, že kdykoli se sejdeme na lomu, tak 
prší alespoň jeden den. Tentokrát pršelo v so-
botu i v neděli. Chcete-li zalít zahrádky v nej-
parnějších vedrech, tak stačí říct: „Objednám si 
na víkend Ameriku.“
Velké snažení našich budoucích kolegů po-
tápěčů vyvrcholilo ponorem na zkoušku. Voda 
byla sice trochu zakalena, ale všichni to zvládli 
na jedničku. Pak ještě trochu teorie a už mohli 
požádat radu starších potápěčů o přijetí do 
cechu potápěčského. Na kolena a odříkat pří-
sahu, nezbytné polití vodou a už máme pět 
dalších členů. Po splnění očekávaného kurzu se 
jen grilovalo masíčko, povídalo. Radost nových 
potápěčů byla nepřehlédnutelná.
Tak zase na podzim nebo na Silvestra do-
poledne s Hagen divers na Ameriku.
                                                                        Jiří Krejčí

Červnová Amerika s potápěči – 22.– 23. červen 2019
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Člověk si zpravidla pro život klade cíle. Některé jsou velké, některé ještě větší. Některé narůstají do obřích 
rozměrů a dotýkají se doslova nebes. Před několika lety se do Hlásné Třebaně přestěhoval s rodinou                   
i extrémní himálajský horolezec Pavel Burda (37let). Svůj doposud nejvýznamnější výstup podnikl v létě 
loňského roku, kdy společně s dalšími pěti kamarády vylezl na obávanou pákistánskou osmitisícovku Nanga 
Parbat, přezdívanou též „hora Zabiják“. Stal se tak jedním z prvních Čechů, kteří devátou nejvyšší horu 
světa (8126  metrů nad mořem) zdolali. 

Jak se v Hlásné Třebani ocitne himálajský ho-
rolezec? 

 Které hory jste doposud zdolal?

Jak vznikl nápad na výstup na Nanga Parbat?

Kdo vás k horolezectví přivedl?

V nedalekých Dobřichovicích jsem hrával léta 
1. ligu volejbalu a čím jsem tu byl častěji, tím se 
mi tento kraj začal líbit více a více. Ani nevím 
proč, ale jednoho dne mi moje současná žena 
Vendula poslala inzerát na pozemek zde ve 
Třebani v ulici Na Paloučku. Přijeli jsme se na 
něj v jeden sychravý prosincový den podívat       
a počasí navzdory to byla láska na první pohled. 
Narodil jsem se sice v malém městě (Litomyšl), 
ale od studií jsem pobýval v Praze a návrat do 
pohodovějšího životního rytmu malého města 
mi v hlavě prostě zrál už delší dobu. A tohle byl 
první zásadní krok pro vysněnou změnu. 
Představa rodinného života někde na Žižkově 
mě opravdu děsila.

Když jsem v roce 2015 vystoupal na nepálskou 
osmitisícovku Manaslu (8163 metrů nad 
mořem), považoval jsem to za splnění velkého 
snu a naplnění veškerých podobných ambic. 
Právě v ten rok jsme mimochodem kupovali 
pozemek ve Třebani. Je pravda, že po výstupu 
přišlo uspokojení a přemýšlení, co dál. Měl jsem 
splněno a naprosto zmizel ten hlad po něčem 
dalším. Mimochodem s námi ve Třebani bydlí 
zlatý retrívr pojmenovaný právě Manaslu. Rok 
2016 byl každopádně po deseti letech ex-
pedičně odpočinkový. V tu dobu se mi navíc 
narodil syn, takže jsem měl o zábavu postaráno. 
V roce 2017 jsme se první jarní den stěhovali do 
nového domu Berounce nadohled. A postavení 
domu jsem oslavil nejdříve svatbou a posléze  
sobeckou sólo svatební expedicí do hor 

Po návratu z Kavkazu jsem hned další rok odjel 
do Íránu na Damavand, nejvyšší asijskou sopku, 
malinko vyšší než Elbrus. A pak to šlo tak nějak 
samospádem, byl jsem třikrát na Ťan-Šanu, 
dvakrát na Pamíru, třikrát v Himálajích, i na 
Kavkaz jsem se vrátil, do Číny jsem zavítal a tak 
dále. Teď už to nebylo jen takové oťukávání.           
S jídlem rostla chuť. Dnes mám slezené dvě 
osmitisícovky, tři sedmitisícovky a pár dalších 
zajímavých nižších kopců, z nichž by každý byl   
v Evropě zdaleka nejvyšší, ale v Asii mohou být 
rády, že mají vůbec jméno. 

U nás doma nikdo nikdy nikam nelezl, takže       
v tomto jsem vzor neměl. Ale dlouhodobý po-
zitivní vztah k přírodě, touha po vrcholných 
sportovních výkonech a nezdolná duše do-
brodruha mě přivedla do světa vysokých hor. Se 
skutečnými horami mimo alpský svět jsem se 
poprvé setkal v roce 2007, kdy jsem jako čerstvý 
absolvent vysoké školy z prvních výplat našetřil 
na třítýdenní zájezd na Kavkaz. Výstup na 
Elbrus jsem v tu dobu považoval za jed-
noznačně své maximum a nejvyšší bod, kam 
kdy vystoupám. Jak hluboce jsem se mýlil, jsem 
měl  poznat  v  následujících  letech.

Rozhovor s horolezcem panem Pavlem Burdou



v Kazachstánu. Domů jsem se  vracel s vidinou 
minimálně malé rodinné pauzy, než zazvonil 
telefon. „Nanga, staví se česká expedice, jedeš?“ 
Nanga není jen hora, pro horolezce a do-
brodruhy je to symbol! Historie jeho dobývání 
je neuvěřitelně pestrá a krutá, dost možná jde          
o nejnebezpečnější osmitisícovku. To přeci 
nejde, abych jel, žena v tu dobu čekala druhé 
miminko. Její velkorysost byla v tu chvíli 
neuvěřitelná a tím se ve mně probudil medvěd, 
který potřeboval nažrat. 

V Pákistánu jsme strávili pět týdnů, z toho asi 
čtyři lezením, týden doprava a pochod do 
základního tábora. Nanga je osiřelá hora, kvůli 
její nechvalně známé úmrtnosti a náročnosti se 
k ní moc expedic nehrne. Týden jsme se pře-
krývali s korejskou skupinou, ale pak byla hora 
už jen pro nás. Kontrast k většině osmi-
tisícovek s Everestem v čele. Ještě že nás bylo 
deset, aspoň měl člověk dojem, že tam není 
sám, i když na takových horách stejně pomoc 
od nikoho čekat nemůžete. Před samotným 
vrcholem jsme postavili čtyři výškové tábory 
(4900 m, 5900 m, 6800 m a 7200 m) a postupně 
lezli výše, jak počasí, laviny a vyčerpání dovolily. 
Strmý ledový terén se míjí s místy, kde přelézáte 
namrzlé skály či se brodíte po pás v hlubokém 
sněhu, do toho mlha, sněžení, vítr, mráz a všu-
dypřítomné padající kameny a lavinky. A vy čím 
dál více chápete, proč na tenhle kopec nikdo 
moc neleze a proč se mu přezdívá „hora 
Zabiják”. Je dílem náhody, zkušeností, horo-
lezeckého umu a ctižádosti, že nás nakonec šest 
stálo na vrcholu a v plném počtu jsme se i vrátili 
domů. Do té doby se na vrchol podívalo jen pět 
Čechů, všechno legendy, Rakoncaj, Jaroš, 
Holeček, Hrubý, Nežerka. Jen z nejvyššího 

tábora jsme šli k vrcholu celou noc a trvalo to 
celé 17 hodin a pak devět zpátky do stanu. Asi to 
není pro každého, drtivou většinu času během 
expedice jen trpíte, z fyziologického hlediska 
umíráte zaživa a říkáte si, co všechno si 
dopřejete, až se vrátíte domů. A příště jedete 
znovu. To už je mnoha lidem sakra těžké 
vysvětlit, proč nejedu třeba radši pod slunečník 
na Jamajku.

Pákistán jsem navštívil poprvé. Přestože, kromě 
Afghánistánu, jsem měl možnost dříve cestovat 
všemi sousedními zeměmi. Pákistán je jiný. 
Mentalita lidí originální, komunikace s vámi 
jako cizincem je všelijaká, koukají na vás jako 
byste právě přiletěl z Marsu. Styl oblékání a ku-
chyně v mnoha ohledech originální. Životní 
podmínky, ve kterých ti lidé žijí, jsou z pohledu 
Evropana tristní, militarismus na každém 
kroku, Tálibán asi taky dělá svoji propagandu 
dobře. Při cestě k Nanze jsme projížděli městem 
Abbo�abad, řidič nám ukazoval místo, kde stál 
dům, kde se po roce 2001 skrýval Usáma Bin 
Ládin. V zemi měli v době naší návštěvy volby, 
prý svobodné, tak snad aspoň nepřinesou 
občanskou válku. Na dovolenou zajímavá 
země, pro život nepředstavitelná. Příroda je ale, 
patrně díky tomu, že je v tak neorganizovaném 
koutě světa, stále velmi divoká, liduprázdná                
a kouzelná.

Absolutní horolezecká nirvána. Už teď vím, že 
nic víc v horolezecké kariéře Nangu nepřekoná. 
Takový kopec na zeměkouli není, patrně ani 
obávaná K2. Víte, já o Nanze od dětství snil, teď 

 Jak taková expedice probíhá?

 Jaké jsou vaše dojmy z cestování a tamní kultury?

 Jak celou akci s odstupem jednoho roku hodnotíte? 
Co Vám výstup na osmitisícovku dává a co vám 
bere?
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Co takhle založit v Hlásné Třebani klub Ex-
trémního alpinismu? 

Co takhle nějaká přednáška s promítáním  v Hlás-
né Třebani? 

 Kam povedou vaše kroky dobrodruha příště? 

Jak se na takové extrémní akce dá v prostředí 
Hlásné Třebaně připravovat? Tady velehory 
zrovna nemáme…

Lze vůbec skloubit takto extrémní koníček s nor-               
málním životem, resp. s rodinným životem? Máte 
dvě malé děti… 

Ne, nikdy a ani za nic! Stačí, že ohrožuju sám 
sebe touhle kratochvílí, nemusím do toho tahat 
další neklidné duše dobrodruhů.

To by šlo, potřebuju promítačku, mikrofon a 
plátno a nejlépe sokolovnu nebo tak něco. 
Věřím, že by se spoluobčanům tohle mohlo 
líbit. Včas dáme vědět. 

Teď je ve hře Afghánistán, pohoří Hindúkuš. 
Příští rok na podzim. Gigantický Nošak, 

Ale máme tu krásné lesy a solidní kopce na 
běhání! A velehory, do kterých jezdím, vlastně 
nemáme ani tady v Evropě, takže ani vlastně 
nejsem přesvědčený, že mi občasné výlety do 

Alp nějak zásadně pomáhají. Sportuju prak-
ticky denně, od Karlštejna po Černošice znám 
na lesních cestách každou šišku, do práce do 
Prahy jezdím pravidelně na kole, hodně posi-
luju a příležitostně plavu v Berounce. Je nade 
mnou bič, že když polevím, tak v mém věku 
bude nesmírně těžké se vrátit. Běhání s če-
lovkou v únoru v minus deseti po celém dni         
v práci navíc utvrzuje morálku. A odjíždět na 
expedici bez bezvadné fyzické a psychické 
připravenosti je skoro sebevražda. Velkou roli              
v přípravě hrají i těžce nabyté zkušenosti z před-
chozích výletů.

Zpravidla nedá. Téměř každý extrémní horo-
lezec rodinu nemá, nebo se mu rozpadla. 
Samozřejmě zejména jeho vinou, hory sa-
motné za to nemůžou. Jsem v tomto spíše 
výjimka a nesmírně si za to zejména své ženy 
vážím. Jediné, co manželku v zásadě zajímá, je, 
abych se vrátil domů. Možná spíše abych kopec 
vylezl a vrátil se v pořádku domů, protože pak 
hrozí, že se tam budu chtít co nejdříve vrátit, což 
by třeba v případě Nangy už byla malinko ruská 
ruleta. Ona ví, že občas do těch hor jezdit mu-
sím nebo mít minimálně tu možnost tam jet. 
Třeba mě to časem i přestane bavit a budu raději 
klidně zahradničit, ale tohle si musím rozhod-
nout sám. Zatím ten hlad po nebetyčných 
vrcholcích asijských velehor v sobě mám, a do-
kud funguje zdraví a držím fyzickou kondici na 
solidní úrovni, tak jedeme dál. Výzev je pořád 
dost. A že mám dvě malé děti? To je sa-
mozřejmě obrovský dar a štěstí! Z pohledu 
horolezce ale spíše nesmírná komplikace. Není 
nic víc než mít krásnou, šťastnou zdravou 
rodinu, ale pokud se chcete věnovat ex-
trémnímu himálájskému horolezectví, tak je to 
pro vaši mysl problém netušených rozměrů                      
a musíte se s tím naučit buď pracovat, o což se 
zatím snažím, nebo to znamená, že je se vším 
konec. 

už se hodlám jen odměňovat a všechno už je 
navíc, hlavně přežít. Výstupy mi dávají pocity 
absolutní seberealizace v mužském světě. Berou 
mi čas s rodinou, což je velká daň.

Nekonečné stoupání hned nad C1

7492 m, divočina v divočině. Je pravděpodobné, 



 Za redakční radu se tázala Klára Kovaříková

Je 20. července 2018, 6 českých horolezců je postupně na vrcholu!!! Pavel Burda pózuje se sovou pro 
štěstí, oblíbenou hračkou malého synka

že se ještě i o nějakou osmitisícovku za pár let 
znovu pokusím, ale jestli bude jedna nebo více, 
to skutečně nevím. Vlastně ani nemusí jít o le-
zení na kopce, máme tu třeba namátkou severní 
a jižní pól. Ale vše má stejný jmenovatel, stojí to 
mraky peněz, vybíráte skoro celou dovolenou, 
riskujete hodně a získáte krátkodobé uspo-
kojení. Jak se říká „všechna sláva, polní tráva".    
K tomu rodina nesmí být na druhé koleji, takže 
uvidíme. Udělat dětem krásné dětství, to je teď 
moje bezprostřední vysoká hora, kam se svou 
úžasnou  ženou společně  každý den stoupáme. 
 

Zlověstné dunění lavin bylo každodenním koloritem



Musím se s vámi podělit o svůj zážitek z pen-
dolina.  Rozhodli jsme se, že si uděláme výlet na 
zámek Moravský Šternberk a pojedeme pen-
dolinem do Olomouce a pak dále budeme 
pokračovat lokálkou až na místo.  Kamarád 
Ríša Votík nám zajišťoval jízdenky a místenky. 
Večer mi volal, že je docela plno a že mu nabízejí 
místa ve vagonu matky s dětmi nebo tichý 
oddíl. Neměli jsme tušení, o čem je řeč, a tak 
nám zablokoval místenky v tichém oddílu, 
protože jsme se domnívali, že bychom mohli 
děti rušit.  V Praze jsme nastoupili do našeho 
vagonu, pěkně se usadili a  povídali si o tom, co 
nás asi čeká. Vtom nás okřikli nějací lidé, jestli 
víme, kde jsme. Na to jsem odpověděla, že ano, 
že sedíme ve vlaku. Ale reakce byla jiná, než 
jsme čekali – že tady se nesmí mluvit. Poučili 
nás, že v tomto oddílu se nesmí nejen mluvit, 
ale ani používat  žádné výdobytky této doby, 
např. telefony apod.  A že musíme jen šeptat.  
To už nás dostalo. Vtom  přichází průvodčí a ve-
ze vozík s novinami.  Zkontroloval vše a šeptem 
mi povídá, jaký tisk chceme. Otočím se na vedle 
sedící Zdenu a ptám se jí, co chce. Pan průvodčí 
se najednou ke mně naklonil a šeptem mi 

povídá, potichu mladá paní. Chtělo se mi děsně 
smát, ale bála jsem se. Tak jsem opatrně brala 
různé noviny, abych náhodou nešustila, a po-
dávala ostatním. Byla jsem z toho úplně hotová, 
musela jsem znovu zadržovat smích, ale stále 
jsem se bála. Dokonce jsem šla i po špičkách na 
toaletu, abych nevzbudila ostatní cestující, kteří 
spali.  A pozor přátelé, mlčela jsem 2 hodiny       
a 10 minut až do Olomouce. Jen jsem  četla a če-
tla. Musela jsem se hodně překonávat, abych tu 
svou pusu udržela v klidu. Poučení pro toho, 
kdo rád hovoří: nikdy si nekupujte místenky do 
tichého oddílu, je to děsivý. Nikdy na to ne-
zapomenu. 
                                                                  Jitka Švecová

 
Milí sousedé, chataři i další čtenáři Zpravodaje. 
V letošním roce uplyne již 20 let, kdy započala 
přestavba bývalé budovy Jednoty na hospůdku. 
Po předcházejících peripetiích, které ostatně 
provázejí každou stavbu, měli majitelé objektu 
již od prvopočátku přesnou představu, co            
z koupeného objektu vybudují. Stavělo se své-
pomocí, o víkendech, o dovolených. Majitelé 
přitom docházeli do svých dosavadních za-
městnání. Když byla stavba dokončena, měla 
už paní majitelka v hlavě představu, jak budou 
vypadat interiéry. Již dávno totiž chtěla, aby 
hospůdka sloužila nejen jako hospůdka, kde se 
budou scházet místní, chataři i přespolní, ale 
také jako místo, kde se budou konat setkání         
i vážnějšího charakteru. A to se myslím po-
dařilo dokonale. Lidem se otevřelo místo, kde 
se mohli dobře najíst a napít, posedět ve stylově 
a s vkusem paní Bobkové vlastním zařízené 

restauraci a v případě hezkého počasí využít 
zahrádku s příjemným výhledem na celou 
náves. K  hospůdce se v dalších letech podařilo 
místním vybudovat na návsi i dětské hřiště, 
hřiště na nohejbal, a to pak opravdu rovinská 
náves ožila. Po dvou letech provozování ale 
původním majitelům docházeli síly, jelikož oba 
měli stále svá původní zaměstnání. Získali ale 
za sebe velmi dobou náhradu, která v jejich 
započaté práci pokračovala. Po mnoha pří-
jemně strávených letech je ale teď na hospůdce 
vyvěšeno oznámení o plánované rekonstrukci, 
která má začít 4. září. Doposud nikdo kromě 
jejích nových majitelů neví, o jakou re-
konstrukci se vlastně jedná, a nikdo nechce 
spekulovat. Tak nám všem pravidelným náv-
štěvníkům nezbývá nic jiného než jen čekat       
a snad se optat, co bude s naší rovinskou ho-
spůdkou dál? Bude snad konec sousedského 
setkávání???
Na přání bývalé majitelky M. Bobkové napsala 
Lenka Vítovská
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Silný zážitek z pendolina

Z REDAKČNÍ POŠTY

 Hospůdka Na Návsi slaví výročí



Redakce Zpravodaje požádala majitele Hospůdky Na Návsi o informaci. Ochotně vyhověli, 
sdělení uvádíme.

 Hospůdka Na Návsi – Poslední 
objednávka: 1. září 2019
Místní obyvatelé stejně jako naši věrní hosté náš 
Rodinný penzion s restaurací – Hospůdku Na 
Návsi za těch necelých 18 let jistě velmi dobře 
znají. Ano, dne 8. 7. 2019 to bylo přesně 17 let 
od chvíle, kdy k nám zavítali první z vás. A vzhle-
dem k tomu, že se v dnešní době informace šíří 
opravdu velice rychle, nám dovolte, abychom 
vše uvedli na pravou míru a byli k vám, našim 
hostům, upřímní – dne 1. září 2019 si u nás 
můžete objednat naposledy. Z naší strany nejde 
o vrtoch, rozmar či snad nerozhodnost, jelikož   
v kruhu rodinném jsme vše pečlivě zvážili a do-
šli k závěru, slovy sportovní terminologie, že na 
vrcholu kariéry se má skončit se ctí, a my by-
chom rádi tuto naši a svým způsobem i vaši 
životní kapitolu se ctí a hrdě zakončili. 
Velmi si vážíme toho, že jste vy, naši hosté, celou 
tu dobu stáli při nás a (snad) rádi jste se k nám 
vraceli. Byli jsme rádi součástí vašich životních 
okamžiků, které se časem proměnily ve 
vzpomínky, vždyť jsme společně zažili mnohé – 
svatby, křtiny, narozeniny i mnohonásobné 
vítání královské družiny. Ti z vás, kteří nás 

dobře znají, vědí, že jsme si vždy zakládali na 
osobním přístupu, rodinné atmosféře, tra-
dičních hodnotách a především – poctivé do-
mácí české kuchyni. A přesto nebo možná právě 
proto, že pro nás ty nejvzácnější hodnoty 
představuje rodina a zdraví, jsme se po zralé 
úvaze rozhodli této velkolepé životní kapitole 
de�nitivně sečíst účet k 1. září 2019. 
Věříme, že naše rozhodnutí pochopíte. 
Děkujeme, že jste vy, naši věrní hosté, byli naší 
součástí, velmi si toho vážíme. Zároveň bychom 
rádi poděkovali všem svým kolegům, doda-
vatelům, brigádníkům, zkrátka všem, s nimiž 
jsme za celou tu dobu spolupracovali, za všech-
ny bychom rádi jmenovali alespoň Obec 
Hlásná Třebaň a Rovina, její představitele            
a obyvatele.
Děkujeme a přejeme vám všem jen to nejlepší    
a nejlahodnější koření života, budeme rádi, 
když na nás budete vzpomínat s hřejivým 
pocitem v  srdci – totiž v břiše. 

Ivana, Jiří, Jakub a Lukáš Martinovi  
Rodinný penzion s restaurací – Hospůdka Na 
Návsi

Na trati 171 Praha – Beroun nebyla do uzávěrky 
zveřejněna žádná výluka. Podle zkušeností však 
přibývají další výluky, které nejsou oznamovány 
s dostatečným předstihem.

Doporučujeme proto sledovat aktuální situaci 
na nádražích a webových stránkách Českých 
drah h�ps://www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-
provozu/.
Další zdroj aktuálních informací je h�ps://cs-
cz.facebook.com/Trat171/.

Uzavírka silnice v Černošicích
Trvá  úplná uzavírka krajské silnice ll/115, 
nyní v úseku od Havlíčkovy ke Smetanově. Tato 
poslední etapa potrvá do 31. 8. 2019. Do  města 
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platí zákaz vjezdu nákladních vozidel nad 3,5 
tuny  vyjma  místního  zásobování. 

Zdroj: webové stránky Černošic

Úplná uzavírka silnice mezi Řevnicemi a 
Mníškem pod Brdy
V období od 1. srpna do 30. prosince 2019 bude 
uzavřena komunikace z Mníšku pod Brdy do 
Řevnic v obou směrech z důvodu sanace 
záchytného systému na silnici II/116 Řevnice.

Zdroj: h�p://www.zpravyzmnisku.cz.

DÁLNICE D5
Na dálnici D5 začala na konci května 1. etapa 
opravy vozovky, a to v levém jízdním pásu v úse-
ku od dvacátého km do poloviny patnáctého 
km. V této části je proto dálnice částečně uzav-
řena a doprava je provizorně vedena v prostoru 
pomalého jízdního pruhu a odstavného pruhu. 
Doprava je vedena dvěma pruhy na Prahu a dvě-
ma na Plzeň. První etapa podle informací ŘSD
ČR  skončí  v  červenci  a  plynule  na  ni  naváže 

druhá etapa, která bude zahájena 7. července     
a potrvá do 10. srpna. Opravy se budou týkat 
stejného úseku dálnice, tentokrát ale bude 
uzavřen levý jízdní pruh v levém jízdním pásu            
a současně část pravého jízdního pruhu. Pos-
lední etapa v uvedené části dálnice začne podle 
informací ŘSD ČR 10. srpna a skončí 28. září.  
V té době nebude průjezdný pravý jízdní pruh    
a odstavný pruh levého jízdního pásu. Navíc od 
10. do 24. srpna bude uzavřen levý výjezd a ná-
jezd exit 18 (ulice Koněpruská). Objízdná trasa 
povede přes Beroun k exitu 22 (Králův Dvůr). 
Od 15. do 22. září bude uzavřen levý výjezd 
exit14 (U Zabitého). Objízdná trasa povede po 
silnici II/605 směr Vráž.

Zdroj: www.mesto-beroun.cz.

Aktuální uzavírky a omezení na silnicích zjistíte 
např. na h�p://www.dopravniinfo. cz.

         
Pavel Procházka

srpen 2019
LETNÍ KINO ŘEVNICE

Podrobné informace jsou k dispozici na www.kinorevnice.cz a www.facebook.com/kinorevnice.



Beroun

Kulturní akce v okolí - srpen 2019

1.–30. 8.           LETNÍ KINO �RLŠTEJN– Letní kino promítá vždy v pátek. Plné 
                             vstupné je 80 Kč, snížené je 40 Kč. Program je uveden na 
                             www.mestyskarlstejn.cz. 
7. 8. a 14. 8.     Večerní putování hradem Karlštejn s překvapením. Vydejte se na
                             putování hradem Karlštejn. Budete seznámeni s historií hradu, 
                             soukromými a reprezentačními prostorami císaře Karla VI. Budou
                             představeny také karlštejnské pověsti. Prohlídky začínají vždy ve středu
                             ve 20.00, 20.30 a 21.00 hodin, délka je 60 minut, plné vstupné je 230 Kč,
                             snížené 170 Kč.
10. 8.                   Hudební festival Dixieland. Louka u lávky pro pěší, Dobřichovice,
                             od 14 hod. Vstup zdarma. 
10. 8.              1. závod Crazy nafukovaček. Rodinná zábava pro celou rodinu. 
                             U Srubu, Lety, od 11 hod., vstupné je 150 Kč.
16. a 17. 8.       Noční scénické prohlídky hradu Karlštejn. Projdete nejvýznamnější 
                             okamžiky 62 let života a vlády císaře a krále Karla IV. Začátek v 19 hod.,
                             délka 180 minut, plné vstupné je 250 Kč, snížené je 160 Kč.
17.–18. 8.         Černošická mariánská pouť. Koncert Vlasty Horvátha, jarmark,
                             pohádky pro děti, sousedské setkání na návsi před kostelem.  Začátek 
                             od 9 hod., Komenského ulice a okolí kostela.
31. 8.              VINAŘSKÉ SLAVNOSTI. Zámek Dobřichovice, prezentace vín,
                             degustace, živá hudba na nádvoří a malý hudební festival na nedalekém
                             ostrově, bohatý program pro děti. Pořadatel: Město Dobřichovice a Český 
                             archiv vín h�p://www.ceskyarchivvin.cz/ Vstupné 80 Kč, od 11 do 24 hod. 
31. 8.                   Bronfest – půldenní hudební minifestival. Začátek v 15.30 hod. 
                             Am�teátr u Hostince Káji Maříka, Mníšek pod Brdy, Skalecká 124.
31. 8.                   Hradozámecká noc – každoroční Hradozámecká noc na Karlštejně,
                             kdy se hrady a zámky otevírají i po setmění. 
                             Od 19.30 hod., délka 240 minut.

3. 8.                      Závodí Fest, multižánrový hudební festival na břehu Berounky. 
3. 8.                      Komentované prohlídky výstavy Acháty a křemeny, krása skrytá 
                              v kamenech, Muzeum Českého krasu. 
5.–24. 8.            Janka Řeháková: Doteky světla – obrazy, Holandský dům, 
                              vernisáž 5. 8. v 17 hod.
6. 8.                      Den s geologem v muzeu, jeskyni a na nalezišti zkamenělin, 
                             Muzeum Českého krasu. 
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7. 8.                     55. klubový večer Modrýho Berouna, Kemp Na Hrázi. 
8. 8.                     BeKuLe, pohádka v zahradě Muzea berounské keramiky, od 18 hod.
8. 8.                     Hrátky za muzejními vrátky, hravý program pro děti i dospělé, 
                            Muzeum Českého krasu.
11. 8.                  BeKuLe, pohádka v zahradě Muzea berounské keramiky, od 18 hod. 
12.–18. 8.        Letní hokejový příměstský tábor HC Berounští Medvědi. 
17. 8.                  Hrátky za muzejními vrátky – hravý program pro děti i dospělé,
                            Muzeum Českého krasu. 
19. 8.–4. 9.      Soutěžní 3D výstava na téma Fantastický svět Karla Zemana, 
                             Muzeum berounské keramiky. 
20.–25. 8.        Intenzivní kurz trénování paměti – přednášející Iva Stluková, 
                            Městská knihovna Beroun, 17–19 hod. 
20. 8.                  Den s paleontologem, Muzeum Českého krasu. 
22. 8.                  BeKuLe, pohádka v zahradě Muzea berounské keramiky, od 18 hod.
22. 8.                  Výtvarný workshop s akademickou malířkou Lucií Crocro 
                            v geoparku, Muzeum Českého krasu, 14–17 hod.
24. 8.                  Den s geologem, Muzeum Českého krasu. 
25. 8.                  BeKuLe, koncert na Náměstí J. Barranda, od 18 hod.
25. 8.                  Kouzelná školka, Michalovi mazlíčci, pořad pro děti, 
                            Letní kino Beroun, od 15 hod.
31. 8.                  Komentované prohlídky výstavy Acháty a křemeny, krása skrytá 
                            v kamenech, Muzeum Českého krasu. 
30. a 31. 8.      Berounský drak 2019 – tréninky, dětský den, Probouzení berounského 
                            draka, závody, závod o Starostenský pohár města Berouna, 
                            bohatý doprovodný program, Kemp na Hrázi 

3. 8.                     Kulturní léto – rockový Královák VII. Hrají: Rapete, No Heroes, 
                            Znouzecnost, Black Hill, Insania, Bugr. 
                            Areál zámku v Králově Dvoře, od 18 hod.        
10. 8.                  Hradní slavnosti Králův Dvůr. Areál zámku v Králově Dvoře, od 10 hod.
17. 8.             Kulturní léto – Black Day a taneční party DJ Burdy. Písničky skupiny 
                            Oceán a Depeche Mode revival. Areál zámku v Králově Dvoře od 19 hod.
18. 8.                  Dětské odpoledne s kouzelníkem, skákadly, soutěžemi a diskotékou
                            Oldy Burdy. Areál zámku v Králově Dvoře, od 14 hod.
23. 8.                  8. ozvěny aneb Modrej Královák 2019. 
                            Areál zámku v Králově Dvoře, od 18 hod.
24. 8.                  Městské slavnosti 2019. Michal Hrůza s kapelou, Prague Queen, 
                            Michael Foret & ForetGump. Areál zámku v Králově Dvoře, od 14 hod.

Miloslava Snopek

Králův Dvůr
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