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12.45    Rovina náves – k průvodu  
zahraje Třehusk

13.30   Přesun do Třebaně k lávce
14.00   Sraz masek a zahájení průvodu  

u lávky – doprovod Třehusk

15.30  Dětský karneval v sokolovně 
16.00   Zabijačkové hody a Masopustní rej 

masek v prostoru před sokolovnou 
a vedle ní – hraje Třehusk

17.00  Vyhlášení nejlepších masek
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MASOPUST, Hlásná Třebaň a Rovina
Sobota 8. 2. 2020



Vážení spoluobčané a sousedé,
první měsíc nového roku je za námi, jaro se blíží 
mílovými kroky a sněhu jsme si ještě neužili. Dob-
rou zprávou je, že je to pro nás všechny ekonomicky 
výhodné, tou horší zprávou je, že tím trpí matka 
příroda.

Leden se nesl v duchu reakcí na provedené změny, 
které pocítila většina z vás. Tou první byla změna 
formátu a designu našeho pravidelného Zpravodaje. 
Byl jsem plný očekávání, jak tuto úpravu přijmete. 
Musím uznat, že jsem zaznamenal mnoho reakcí, 
a to jak negativních, tak i pozitivních. Pozitivní však 
zcela převládly, což těší nejen mě, ale také celý tým, 
který se na změně časopisu podílel. 

Dostalo se k nám i mnoho věcných připomínek, 
kterými se jistě budeme zabývat, a pokusíme se náš 
měsíčník dovést k dokonalosti.

Druhou změnou, která se týká náš všech, je zvý-
šení poplatku za svoz komunálního odpadu. Myslím, 
že důvod, proč jsme museli poplatky navýšit, byl do-
statečně vysvětlen v minulém čísle. Uznávám, že jsem 
se opravdu obával reakcí od vás občanů.  Jsem rád, že 
většina z vás důvody chápe, a věřím, že vaše motivace 
k odpovědnému odkládání, třídění a kompostování 
odpadu zůstane i nadále velká. Jen důsledným na-
kládáním s odpady můžeme docílit toho, aby cena 
za odpady dále nerostla.

Milí sousedé, v měsíci únoru nás čeká již tradič-
ní akce s názvem Masopust. Těším se, že se na akci 
s většinou z vás jistě potkám a společně s vámi, ob-
čany Rovin a Hlásné Třebaně, si užijeme masopustní 
veselí.

Tomáš Snopek
starosta obce
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INFORMACE Z ÚŘADU

PŘEDSTAVUJEME: PRACOVNÍ 
SKUPINA PRO KOMUNIKACI 

Poté, co jsme vás v loňském roce na strán-
kách Zpravodaje seznámili se všemi členy 
a  členkou zastupitelstva obce, představí 
se vám v této rubrice  každý měsíc činnost 
jednoho výboru či pracovní skupiny zastu-
pitelstva. První na řadě je pracovní skupina 
pro komunikaci s občany, pro kterou se vžila 
zkratka KOKO.

PRACOVNÍ SKUPINA PRO 
KOMUNIKACI S OBČANY (KOKO)

5 členů: Jiří Krátký (předseda), Tomáš 
Snopek, Tomáš Hanč, Pavel Procházka,  
Petr Polanecký, Michal Knor (do 12/2019)

19 zasedání v roce 2019

Pracovní skupinu pro komunikaci s občany zřídili 
zastupitelé hned po svém zvolení na podzim 2018. 
V zastupitelstvu panovala shoda v tom, že je nut-
né, aby obec intenzivněji komunikovala s občany. 
Členové KOKO se s chutí pustili do práce, už v roce 
2018 se sešli 3x, v roce 2019 dokonce 19x.

Snahou KOKO je poskytovat přehledné a kvalitní 
informace o dění v obci občanům a chatařům. Pova-
žujeme za důležité přizpůsobit způsob komunikace 
všem skupinám obyvatel, takže jsme zřídili jak nové 
komunikační kanály (Facebook, informační e-maily 
a letáky), tak usilovali zlepšit existující (web, SMS, 
Zpravodaj). Snažili jsme se také zlepšit formu ko-
munikace a vytvořili nové logo a vizuální styl obce. 
Představíme vám jednotlivé aktivity blíže.

NOVÝ WEB
Největším dosud zrealizovaným projektem  
KOKO byl nový web obce (www.hlasnatreban.cz). 
Nový web vytvořil zcela zdarma Tomáš Hanč, kte-
rý se ve svém profesním životě právě tvorbou webů 
a on-line marketingem zabývá. Obec tak jednak 
ušetřila desítky tisíc korun a má správu nového webu 
plně pod kontrolou. Tomáš věnoval velké úsilí nejen 
formě, ale také obsahu nového webu – aktualizoval 
a do srozumitelnějších formulací přepsal mnoho 
stran textů.

FACEBOOKOVÝ PROFIL
Založili jsme oficiální profil obce. Počet sledujících 
postupně narostl až na číslo 248. Formou událostí 
propagujeme kulturní akce v  obci, upozorňujeme 
na  jednání zastupitelstva a zápisy z něho, sdílíme 
aktuality a fotografie z dění v obci. Nejúspěšnějším 
příspěvkem byla zpráva o vzducholodi nad Třebaní 
v  lednu 2020, která oslovila celkem 1260 lidí, 
nasbírala 40 lajků a 14 sdílení. 

https://www.facebook.com/hlasnatreban/.

T E X T:  J I Ř Í  K R ÁT K Ý
F O T O : P R AC O V N Í S K U P I N A P RO KO M U N I K AC I
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INFORMACE Z ÚŘADU

INFORMAČNÍ SMS A E-MAILY 
Pomocí aplikace hlasnatreban.mobilnirozhlas.cz se 
můžete registrovat k odběru bezplatných informač-
ních SMS a e-mailů. Těší nás, že máme už 463 re-
gistrovaných uživatelů, což představuje více než 51  % 
obyvatel obce. Informační SMS jsou klíčové v přípa-
dě krizových situací, jako byla v loňském roce havárie 
na řece Berounce, kdy je třeba okamžitě informovat 
obyvatele. Můžete si libovolně zvolit, jaké typy zpráv 
chcete dostávat (kulturní akce, informace z úřadu 
atp.). 

Stáhnout si také můžete mobilní aplikaci „Zlepšeme 
Česko“, do které vám zprávy z mobilního rozhlasu 
budou chodit.

Vyzkoušeli jsme také rozesílání informačních  
e-mailů, v letošním roce budeme dále ladit nastavení 
tohoto kanálu – zda posílat e-maily např. jednou 
za týden se souhrnem posledních zpráv a nadchá-
zejících akcí, či jinak. Budeme rádi za vaše názory 
a zpětné vazby!

VIZUÁLNÍ STYL OBCE

Aby byla komunikace obce i  vizuálně jednotná, 
abyste na první pohled poznali, že se jedná o dopis, 
leták či plakát obce Hlásná Třebaň, vytvořili jsme 
ve spolupráci s externím grafikem a zastupitelům 
ke schválení předložili návrh loga obce, šablon do-
kumentů, návrhy plakátů na významné kulturní 
akce a další prvky vizuálního stylu. Do nového ka-
bátu jsme převlékli i Zpravodaj. Jsme velice rádi, že 
jsme mohli na novém stylu obecního Zpravodaje 
intenzivně spolupracovat se členkami redakční rady 
Zpravodaje na společných jednáních KOKO a re-
dakční rady. Na základě zpětných vazeb k lednovému 
číslu Zpravodaje upravíme řádkování tak, aby se 
na stránku dostalo více textu.

INFORMAČNÍ LETÁK
V létě 2019 jsme do všech schránek distribuovali 
informační leták „Komunikujme spolu“, ve kterém 
jsme vám představili všechny možnosti komunikace 
s obcí a důležité kontakty v okolí.

CO PLÁNUJEME
V loňském roce jsme všechny možné způsoby ko-
munikace nastavili. V letošním roce budeme nadále 
pokračovat v informování občanů, novinek a změn 
už zdaleka tolik nechystáme. 

Máme v plánu vydat v letních měsících speciální 
číslo Zpravodaje, které bude distribuováno zdar-
ma do všech domů a zejména chat v obci. Shrneme 
v něm všechny důležité informace o dění v obci, 
které by měli vědět i chataři. 

Je pro nás důležité, abyste byli s komunikací s obcí 
spokojeni. Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu, ať 
už bude pozitivní, nebo kritická, uvítáme náměty 
na zlepšení.

Byli bychom velmi rádi, kdyby se do práce v KOKO 
zapojili další lidé z  obce. Místo Michala Knora, 
který byl členem skupiny do konce roku 2019, nám 
v týmu chybí zástupce Rovin. Velmi uvítáme, když 
se do týmu zapojí další rovinští i třebaňští aktivní 
občané. Pojďte s námi zlepšovat komunikaci v obci. 

Pro zapojení se do týmu, náměty či zpětnou vazbu, 
prosím, pište na koko@hlasnatreban.cz. 
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NOVÉ VYHLÁŠKY OBCE 

Zastupitelstvo schválilo dvě nové obecně  
závazné vyhlášky obce Hlásná Třebaň, které 
platí od 1. 1. 2020:

•  č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území obce Hlásná Třebaň;

•  č. 2/2019 o poplatku za komunální odpad.

Texty vyhlášek jsou k dispozici na webových strán-
kách obce v části „Úřední deska“.

Komise pro komunikaci a  redakce Zpra-
vodaje pro vás připravily dvě následujicí  
pomůcky:

T E X T:  PAV E L P RO C H Á Z K A

KALENDÁŘ SVOZŮ ODPADU,
JAK TŘÍDIT ODPAD
Kalendář, který zpracoval Tomáš Hanč, je uveden 
dále. Termíny svozu nebezpečného a velkoobjemo-
vého odpadu nebyly dosud stanoveny.

Na vloženém listu je popsán způsob třídění odpadu. 
Pomůcku společně vytvořili Lucie Batíková a Tomáš 
Hanč.

VÝBĚR POPLATKŮ NA ROVINÁCH

Občané a chataři z osady Rovina mohou využít 
návštěvy pracovnice obecního úřadu v sobotu  
21. března 2020 od 10.00 do 11.30 hodin v Restau-

raci Chalupa, kdy zde bude vybírat poplatky za psy 
a likvidaci odpadů na rok 2020. Platba kartou nebude 
možná.

T E X T:  O B E C N Í Ú Ř A D H L Á S N Á T Ř E B A Ň
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STATISTIKA OBYVATEL V OBCI

Počet obyvatel v obci k 31. 12. 2019:    1056
Odstěhovaných v roce 2019:                      28
Narozených v roce 2019:                              10
Zemřelých v roce 2019:                                   4
Počet cizinců žijících v obci:                         16

Počet obyvatel v roce 2019 vzrostl o 32.

Nejčastější jména:  Jiří, Jan, Tomáš, Jana,  
Petr, Pavel, Martin, Jakub, Václav, Hana,  
Kateřina

T E X T:  J A N A P E C H A RO VÁ

KALENDÁŘ SVOZŮ ODPADU
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HLÁŠENÍ ZÁVAD
T E X T:  PAV E L P RO C H Á Z K A 
O B R Á Z K Y P Ř E V Z AT Y Z W E B O V ÝC H S T R Á N E K O B C E 

Vážení spoluobčané, obec zavedla nový  
způsob hlášení závad.

Zjištěnou závadu můžete nahlásit na webu obce v sekci 
Úřad /Zapojte se/ Nahlásit závadu či nedostatek.
Nemusíte tak volat na obecní úřad či starostovi.

INFORMACE Z ÚŘADU
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PŘEHLED ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE 
ŘEVNICE V NAŠÍ OBCI

TAJEMNÁ VZDUCHOLOĎ NAD 
TŘEBANÍ UŽ NENÍ ZÁHADA

T E X T:  K L Á R A KO VA Ŕ Í KO VÁ

T E X T:  M I L O S L AVA S N O P E K ,  J A N H O V O R K A
F O T O : O B Č A N É A C H ATA Ř I  Z  H L Á S N É T Ř E B A N Ě 

PŘEHLED ZA PROSINEC 2019
Kromě běžné pravidelné činnosti se strážníci vě-
novali i kontrolám osob a vozidel na příjezdových 
lesních cestách kvůli možným krádežím vánočních 
stromů. 

Účastnili se mikulášských oslav a v závěru měsíce 
zajišťovali bezpečnost účastníků průvodu z Rovin 
ke kapličce do Hlásné Třebaně. 

Všichni strážníci se podíleli na pokojném průbě-
hu vánočních svátků, jakož i na klidném průběhu 
silvestrovských oslav. 

I v prosinci museli řešit volný pohyb psů. Tři psi 
byli po odchycení vráceni majitelům. 

PŘEHLED ZA ROK 2019
Strážníci vystavili 9krát vyrozumění o oznámení 
podezření ze spáchání přestupku. V rámci příkaz-
ního řízení uložili 16 pokut v hodnotě 3 800  Kč 
a řešili 15 případů volného pohybu psů, kteří byli 
vráceni majitelům. V obci se strážníci v uplynulém 
roce zaměřili především na parkování vozidel v ulici 
U Kapličky a na dodržování zákazu vjezdu cyklistů 
na lávku přes Berounku.

„Mami, podívej se, nad námi lítá UFO!!!“

Už je tomu tak, že nad Třebaní od  konce roku 
2019 lítá krásná a tajemná vzducholoď. Nejprve byla 
spatřena nad Karlštejnem a později si zalétla i nad 
naší Třebaňku a jen tak si lítala a nikdo nevěděl, co 
to je. Ve dne byl slyšet jemný zvuk motoru a občas 
vidět, jak přistává na poli na Plovárně. Děti i dospělí 
se zvídavě ptali, co to je a kde se vzala? Večer tajemně 
svítila, až si představivost každého z nás tvořila sci-fi 
teorie o existenci jiné umělé inteligence.

INFORMACE Z ÚŘADU  ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ
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ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

Odpovědi na vaše otázky měl pro mě místosta-
rosta Karlštejna pan Janis Sidovský. Prostřednic-
tvím vzducholodi probíhají měření v rámci doho-
dy o  měření kvality ovzduší v  městyse Karlštejn.  
„Podrobná pozemní měření již proběhla a výsledky 
jsme zveřejnili na besedě ke kotlíkovým dotacím 
v našem městyse. I v tomto případě výsledky, jak-
mile je obdržíme, zveřejníme na našich webových 
stránkách a prostřednictvím Mobilního rozhlasu“, 
říká pan Sidovský.

Jak jsem dále zjistila, vzducholoď zeleno-bílé barvy 
je dálkově řízená, pohybuje se od 40 do 500 metrů nad 
zemí a monitoruje škodliviny v ovzduší. Vzducho-
loď má 12 metrů na délku a 3 metry na šířku a řídí ji 
specializovaný tým odborníků z ČVUT a Ústavu pro 
životní prostředí na Přírodovědecké fakultě UK vedený 
panem RNDr. Janem Hovorkou PhD. Pan doktor Ho-
vorka mi poskytl svůj nedávný rozhovor pro iDNES.
CZ, z něhož pro vás vybírám pár zajímavostí. Jsou 
opravdu pozoruhodné. 

V době smogových situací se pozornost lidí zamě-
řuje na průmyslové znečišťovatele a dopravu. Tým 
výzkumníků pod vedením Jana Hovorky ale upo-
zornil na problematická domácí topeniště. Pomocí 
měřicí vzducholodě přišli na to, že i jednotlivé kotle se 
špatným spalováním způsobí silné znečištění ovzdu-
ší v celé obci. Účinky znečištění se totiž kumulují. 
„Představa, že jakmile se kouř rozplyne, zmizí i jeho 
zdravotní účinky, je mylná. Ohroženy jsou zejména 
děti,“ řekl pan Hovorka v rozhovoru pro iDNES.cz. 

MĚŘENÍ KVALITY OVZDUŠÍ 
NA KARLŠTEJNĚ A V HLÁSNÉ TŘEBANI

Balonet vzducholodě je plněný heliem, do pohybu 
ji uvádějí vrtule a klapky na křídlech. Trasa letu je 
předem určena a kontrolována počítačem a dohledem 
pilotů. Přístroje na vzducholodi měří každou vteřinu 
počet a velikost velmi jemných částic v ovzduší, které 
je člověk schopen vdechnout. Vzducholoď měří kon-
centrace škodlivin v ovzduší v různých výškách nad 
obcí. Tím se zjistí síla přízemní vrstvy vzduchu, v níž se 
shromažďují spaliny z komínů rodinných domů, které 
pak vdechují lidé. Tenká vrstva znamená rychlý vzrůst 
koncentrací škodlivin. To je typické právě pro obce 
v údolí, jako jsou Karlštejn nebo Hlásná Třebaň. Sa-

mozřejmě, výsledné koncentrace škodlivin záleží také 
na počtu komínů a množství zplodin, které vypouštějí 
do ovzduší. Výsledky měření budou zobecněny pro 
podobné typy obcí v ČR. Měření se provádí v rámci 
projektu TH02030238 „Metodika experimentálního 
stanovení emisní mohutnosti vybraných zdrojů aerosolu“ 
financovanho Technologickou agenturou ČR.

RNDr. Jan Hovorka, Ph.D. pochází z Mladé Bole-
slavi, kde také výzkum prováděl. Vystudoval fyzikální 
chemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy 
a během doktorského studia se zaměřil na výzkum 
zdrojů atmosférických aerosolů. Od roku 2004 je ve-
doucí Laboratoře pro studium kvality ovzduší v Ústavu 
pro životní prostředí na Přírodovědecké fakultě UK. 
Žije už dvacet let v Zadní Třebani a působí mimo jiné 
i jako zastupitel. Budeme se tedy těšit na výsledky, 
které městys Karlštejn již brzy zveřejní. Výsledky se 
totiž týkají i naší obce, kdo a jak ekologicky topí, nebo 
naopak ničí naše ovzduší. 

Děkuji zejména panu RNDr.  Janu Hovorkovi 
Ph.D. za poskytnutí odborných informací do našeho 
článku. Pan Hovorka přislíbil přednášku s veřejnou 
diskuzí o výsledcích měření i o osvětě ekologického to-
pení u nás ve vsi. Přednáška by se měla konat ve druhé 
polovině února. Občané budou včas informováni o dni 
a místě konání zejména Mobilním rozhlasem. Sledujte 
také webové stránky a Facebook obce i vývěsky. 

Děkujeme také všem občanům, kteří nám poskytli 
fotografie vzducholodě. 
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BUĎTE VIDĚT

HASIČSKÉ SRHNUTÍ ROKU 2019

V listopadovém čísle Zpravodaje jsme uve-
řejnili stejnojmenný článek naší redaktorky 
Lucie Batíkové. Bohužel řada lidí při svých 
pochůzkách po komunikacích v obci stále 
nedbá na označení reflexními prvky.

Zákon to sice v  obci nepřikazuje, nicméně péče 
o vlastní bezpečnost by měla být přednější. Často 
jezdím autem za tmy po naší obci. Ve světlech re-
flektorů se náhle objeví postava nebo postavy v čer-
ném či tmavém oblečení, v němž splývají s temným 
okolím. Velmi často je jedná o děti. Kdo jede příliš 
rychle, což je v naší obci ve tmě takřka běžné, má 
problém se osobám náhle vyhnout. 

Milí sousedé, dovolte nám, abychom se 
s vámi podělili o souhrn zpráv a činnosti 
našeho sboru a jednotky z minulého roku. 

Třetí pátek v lednu se konala v České Hospodě vý-
roční valná hromada SDH Hlásná Třebaň. Okamžik 
k rekapitulaci činnosti hasičského sboru za uplynulý 
rok.  A tak jsme si připomněli společný ples dvou 
Třebaní, pálení čarodějnic, 13. ročník Hasofestu, 
drakiádu, zpívání u stromečku či společné sousedské 
setkání a promítaní filmů v naší zbrojnici. Zhodnotili 
jsme také svoji zásahovou činnost, která byla v minu-
lém roce nadprůměrná. Za rok 2019 nám byl poplach 
vyhlášen celkem 17x. Většinou se jednalo o technic-
kou pomoc například s odstraněním padlých stromů 
či čerpáním zatopených sklepů. Čtyřikrát jsme pak 
vyjeli k požáru a jednou jsme byli záchrankou po-

Kdo má na sobě reflexní prvky, nejlépe blikající, je 
vidět z dostatečné vzdálenosti. Rozumný řidič se 
situaci včas přizpůsobí.
Proto znovu naléhavě připomínám závěr článku 
Lucky Batíkové:

„Teď už víte, proč je dobré reflexní prvky 
nosit nejen mimo obec, ale i v obci. Řiďte 
se heslem ‚Vidět a být viděn’. Používejte re-
flexní prvky v každé situaci, kdy je snížená 
viditelnost, a chovejte se na komunikaci tak, 
aby se vám nic nestalo. Lepší svítit jak vá-
noční stromeček než mít svíčky nad sebou.“

 

žádáni o pomoc s resuscitací pacienta. Vyhodnotili 
jsme také jarní činnosti našeho kroužku Plamínků, 
který se bohužel na podzim nepodařilo otevřít. 

Zbrojnici navštívila prťata z mateřské školky 
Hlásek, s naší technikou jsme pak navštívili také 
děti z MŠ Hlásná Třebaň. Aktivní jsme byli při 
pravidelném výcviku a školení členů jednotky, ce-
lodenních brigádách i obecních sběrech velkoobje-
mového odpadu. Pomáhali jsme také při kulturních 
akcích organizovaných ostatními spolky v okolí. 
V květnu jsme již tradičně zařídili dovoz a stavbu 
máje pro konání staročeských májů, v červenci pak 
zajišťovali bezpečnostní dohled nad velmi úspěš-
nou lampionovou plavbou. Pořídili jsme mnoho 
nového vybavení. Pro pořádní kulturních akcí jsme 
zmodernizovali naše grily, obstarali nové várnice 
na svařák a opravili poničené sety a lavice pro vaše 
pohodlí. 

T E X T:  PAV E L P RO C H Á Z K A

T E X T:  S DH H L Á S N Á T Ř E B A Ň
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Pracovali jsme také na modernizaci dílny, abychom 
mohli patřičně pečovat o rostoucí množství specia-
lizované hasičské výbavy. Historicky významná byla 
repase naší ruční požární stříkačky, na kterou jsme 
dostali dotaci z nadace Agrofert, a dále pak nákup 
lodního motoru k našemu člunu, a to díky financím 
poskytnutým z Nadace ČEZ.  Byli jsme také úspěš-
ní s žádostí o dotaci u Středočeského kraje, a tak 
jsme mohli pro naši jednotku pořídit nové ruční 
radiostanice. 

S novou stříkačkou jsme se letos také zúčastnili 
dvou sportovních klání v požárním sportu, na kte-
rých jsme obsadili 3. a 1. místo.

Všechny nás nesmírně těší podpora každého z vás 
a přízeň obecního úřadu. Váš zájem o námi pořádané 
události motivuje většinu členů! Věříme, že se i v le-
tošním roce základna 54 aktivních lidí s průměrným 
věkem 21 let rozšíří. Do budoucna se koncentruje-
me na zásahovou činnost, konkrétní společenské 
události s významem pro děti, popularizaci hasičů, 
prevenci a nyní i sport. 

Pracovní schůze a  výcvik sedmnácti statečných 
hasičů zásahové jednotky probíhají v novém roce 
vždy v úterý od 18.30 hodin, sportovní průprava pak 
v neděli po osmé večer. Přijďte rozšířit naše řady!

DEGUSTACE JABLEK

V sobotu 18. ledna proběhla v České Hospodě 
degustace jablek. 

Zúčastnili se jí i zástupci ústředí z Berouna, a to pan 
Sedláček, předseda revizní komise, pan Průcha, mís-
topředseda, a paní Venkrbcová, jednatelka. Dále jsme 
na naší degustaci uvítali zástupce obcí z blízkého 
i vzdálenějšího okolí. Celkem bylo 30 přítomných, 
z toho 23 degustátorů. Ochutnávalo se 29 druhů 
jablek od pěstitelů z našeho regionu. Hodnotilo se 
známkami od 1 do 9, přičemž devítka byla nejlepší. 
Pan Taraba z Drahlovic, který je známý pomolog, 
degustaci vedl a jenom on věděl, které jablko se právě 
ochutnává. 

Naše kráječky Marta Částková a Dana Rutová se 
měly co ohánět, aby stíhaly krájet jablíčka na ochut-
návání a rohlíky na zajedení, a roznašečky Pavla 
Boháčková a Marcela Konšelová se hodně naběhaly, 
aby všem degustátorům včas donesly správné číslo 
jablka. Až na územní radě v Berouně výsledky hod-
nocení zpracují, seznámíme vás s nimi v příštím 
vydání Zpravodaje, abyste se jimi mohli inspirovat 
při případném zakoupení nového stromku. Pan Prů-
cha z územního sdružení na závěr všem poděkoval 
za přípravu a průběh degustace. Velmi se mu u nás 
líbilo. Poděkování patří i paní Janě Kratochvílové, 
která se zajišťováním jablek a místa konání měla 
nejvíc starostí. Myslím, že naše organizace odvedla 
kus dobré práce.                              

T E X T:  H A N A KO R N A L S K Á
F O T O : J I T K A Š V E C O VÁ 
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HAGEN DIVERS – ZAPOMENUTÉ 
PODZEMÍ V KRUŠNÝCH HORÁCH  
T E X T:  J I Ř Í  K R E J Č Í
F O T O :  J I Ř Í  K R E J Č Í

Pokračování reportáže potápěčů z Hlásné 
Třebaně z prosincového čísla Zpravodaje

V České republice nemáme moře, ani rozsáhlé jes-
kynní systémy. Čeho ale máme hodně, jsou staré 
zatopené doly. Bohužel většina z nich byla uza-
vřena a vstupy zasypány. Nám se však podařilo 
najít propadlinu starého dolu a z ní se pak dostat 
do podzemí. Propadlina vzniká tak, že staré štoly 
blízko povrchu země se propadnou a odkryjí vstup 
do hlubších částí štol. Z tohoto prostoru se dá vejít 
do důlního díla. Někdy stačí vyvrácený strom, který 
odhalí tajemné, dávno zapomenuté spleti starých 
chodeb. Naše skupina potápěčů Hagen DIVERS 
začala hledat štoly v severozápadní části Krušných 
hor. 

Mnoho lidí se domnívá, že jméno Krušným ho-
rám daly tvrdé podmínky života v této části Čech. 
Není se čemu divit, časté mlhy, vítr, kamenitá země 
a dlouhé zimy k tomuto jménu přímo vybízejí. Není 
to ale pravda. Jméno „Krušné“ vzniklo ze staročes-
kého slova „krušit“ neboli dolovat. 

Z historických pramenů víme, že první zmínky 
o důlní činnosti v této oblasti jsou již z 12. století. 
Velký rozmach těžby pak nastal mezi 16. a 19. sto-
letím. Nejvíce se zde těžil cín, stříbro, měď a v 19. 
a 20. století pak smolinec (ruda obsahující uran). 
Map starých dolů je jen velmi málo anebo jsou ulo-
žené ve veřejnosti nepřístupných archivech důlních 
společností. 

Ve  spolupráci se speleology protahujícími se 
kdejakou dírou, hledajícími spící netopýry se nám 
podařilo objevit propad do důlního díla na těžbu 
cínu. V suchých částech prochodili kluci několik 
hodin a nenašli konec, jen další štoly nebo závaly. 

Bohužel vstup je v  nadmořské výšce kolem 
1000 m.n.m., což z hlediska potápění přináší trochu 
problém s dekompresí. Další potíž je dostupnost, 
původní staré cesty už zmizely a většinu okolních 
ploch tvoří horské louky. Ovšem nejde o krásné, 
rovné louky, porostlé zelenou trávou, ale o horské 
kamenité, poseté dírami, větrem polámanými keři 
a stromy. Tedy ani terénním autem téměř nedo-
stupné. Speleologům je hej, vezmou si batoh, lano 
a jdou, potápěčská výbava je však mnohem větší 
a hlavně těžší. Trvalo nám několik dnů připravit 
cestu dolů. Martin s Petrem museli navrtat do stěn 
dolu mnoho děr na šrouby pro lanovku, která nám 
pomáhá spustit a vytáhnout výstroj. 
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Čekal nás totiž nejen transport všech věcí k propad-
lině, ale také sestup propadlinou, pak u vstupu asi 
10metrový sestup po laně do hlubší části propadlé 
štoly, přes suť a kamení, výstup o patro výš, potom 
po kamenech spadlých ze stropu do dolu k další što-
le. Tam znovu sestup po laně asi 30  m kolmo dolů 
až k vodě. Konečně dne 6. 7. 2019 první pořádný 
ponor. Jeden ponor na zkoušku jsme již absolvovali 
v minulém roce, ale byl to jen takový krátký, 20mi-
nutový, seznamovací – měl ukázat, co nás čeká. 

Od roku 1850, kdy byla těžba ukončena a důl 
se postupně zatopil, se nikdo do  této části ne-
podíval. Byli jsme první, kdo po 169 letech zno-
vu klesal do tmavé hloubky přes spadlé výdřevy 
a kameny. První ponor byl naplánován do hloubky 
30  m. Po obou stranách svážné štoly se rozbíhají 
boční těžební štoly. Upevnil jsem buben s vodicí 
linkou na starý trám v hloubce 30  m a vystoupal 
o 2  m výš. Zaplaval jsem do štoly na pravou stra-
nu. Vstup do štoly je v hloubce 28  m a  je téměř 
zavalený spadlou výdřevou, ale s trochou námahy 
se dá protáhnout. Plaval jsem asi 30  m, když jsem 
si uvědomil, že štola stoupá, byl jsem v hloubce  
22  m. Uplaval jsem dalších 70  m, štola pokračovala 
dál a dál. Až na zpáteční cestě jsem si uvědomil, že 
jsem proplaval do vyššího patra a že štola je spojená 
se štolou o patro výš. To se v dolech stává často, žíly 
těžené rudy se sbíhají a rozbíhají do všech stran. 
Vrátil jsem se zpět do sestupové štoly a plaval jsem 
na druhou stranu. Tam žádná výdřeva není. Štola je 
vysekána v tvrdé žulové skále.  Plaval jsem 200  m, 
konec jsem neviděl. Bohužel směs v lahvích ubývala 
a musel jsem se vrátit. 

Při výstupu na nás padal kal, který se uvolnil ze sta-
rých trámů, do kterých narážely námi vypouštěné 
bubliny. Bylo to, jako když sněží. Je to krásné, ale 
pro focení to nejhorší. Začal jsem stoupat a přidal 
se k Martinovi, který na mě čekal v sestupné štole. 
Společně jsme pak doplavali k hladině. 

Při prvním pokusu jsme dosáhli hloubky  
30  m a prohlédli si malé části dvou bočních štol. 
Předpokládaná hloubka dolu je asi 150  m. Délka 
štol se nedá odhadnout, mohou vést kilometry.

Bohužel v  roce 2019 se už další ponor ne- 
uskutečnil, velké sucho zavinilo, že voda klesla asi 
o 6  m a nelze doplavat k sestupné štole, museli 
bychom přejít po starých, rozpadlých a shnilých 
prknech, které tvoří strop štoly pod námi. Musí-
me počkat na jaro, až tání sněhu a déšť štolu opět 
zaplní. 

Čas, který jsme nemohli věnovat k potápění, 
jsme využili k mapování suché sestupové části. 
Zaměření se ujal Pepa s Martinem. Mapu pak vy-
tvořil Pepa. Těšíme se na jaro, až voda opět stoupne 
a dovolí nám se opět potopit do nebezpečného, ale 
krásného podzemí.
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JAK JSEM SE V OSMDESÁTI 
VYPRAVILA DO ČÍNY   
T E X T:  H A N A KO R N A L S K Á
F O T O : N ATA L I A KO R N A L S K Á

Pokračování – 3. díl

Další ráno začalo sportovním vystoupením kocoura 
Zephyra, který mi přistál elegantním skokem v po-
steli. Asi mě chtěl připravit na další dobrodružství 
dnešního dne. Počasí nám přálo, takže nic nebráni-
lo tomu, abychom vyrazily za poznáním, tentokrát 
do Chrámu nebes. Chrám nebes se nachází v histo-
rické části Pekingu a se Zakázaným městem patří 
mezi nejvýznamnější památky. Dokonce i městská 
doprava Pekingu ho má jako logo na svých předplat-
ních kartách. Vnučka pro nás vypůjčila audioguide, 
a tak jsme celý výklad slyšely v češtině. Ústřední síň 
Chrámu nebes je stavba 37,5 m vysoká, ze vzácných 
dřevin a údajně na ni nebyl použitý žádný hřebík. 
Jsou tam sloupy čtyř ročních období a dvanácti 
měsíců. Celá tato stavba včetně parku se vztahuje 
k symbolům. 

Císařský trůn byl umístěn na nejvyšším místě 
a představoval císaře jako prostředníka mezi ne-
bem a zemí. Po jeho obvodu nalezneme 360 (čínský 
rok měl 360 dnů) bílých sloupků. Počty ostatních 
elementů odpovídají magickému číslu 9 a jeho ná-
sobkům. 

V centrální části nedaleko oltáře se nachází Zeď 
ozvěny. Je to kulatá stěna o průměru 65  m, a když 
k ní přiložíte ucho, uslyšíte šepot z protilehlé strany 
zdi. Oltář nebes byl určený k obětem. Další budova 
je Síň modliteb za dobrou úrodu, zde se císař mod-
lil, aby se vydařil rok a bylo dost jídla. Je to bohatě 
zdobená síň se zlatomodrým trůnem. Pokladnice 
nebes je další z krásných staveb, zde byly ucho-
vávány tzv. tablety nebes, měsíce, předků, hromů 
a blesků a hvězd. Od Síně modliteb k Pokladnici 
nebes ujdete 360  m, a tak vlastně jdete celý symbo-
lický rok po cestě zvané Most červeného schodiště. 
Na nádvoří jsou v určitých vzdálenostech kameny. 
Když si na některý stoupnete, uslyšíte ozvěnu třeba 
i 3x, ale bohužel bývá tam tolik lidí, co to zkouší, 
že neslyšíte nic. Zeď kolem celého Chrámu nebes 
je postavená ze dvou částí. 
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Opět symbolizuje spojení nebes a země do  jed-
noho nerozlučného celku. Park je velmi rozsáhlý, 
má 267 ha a roste v něm víc než 4 tisíce cypřišů. 
Stromy jsou zasazeny v pravidelných odstupech 
a proti jiným parkům je tento park velmi strohý. 
Císař do něho chodil meditovat a květinová výzdoba 
by ho rušila. Najdou se v něm ale i velmi přívětivá 
zákoutí, kam chodí Číňané, jako do všech parků, 
cvičit, hrát a bavit se. V roce 1998 byl Chrám nebes 
zapsán do seznamu světového kulturního dědictví 
UNESCO. 

Po tomto opravdu výživném kulturním zážitku 
jsme se opět vrhly do víru velkoměsta. Jelikož jsme 
se nacházely v historické části Pekingu, vydaly jsme 
se opět do Hutongu, kterým jsme ale tentokrát je-
nom procházely, a pokračovaly jsme dál směr Qian- 
men (Čianmen). Je to pěší hlavní historická ulice 
z roku 1368. Středem ulice vede jednosměrná kolej, 
po níž občas projede historická tramvaj, většinou 
s dětskými pasažéry. Na dolním konci pěší zóny 
je ulička plná různých obchůdků s rozmanitým 
zbožím. Ulička je poměrně úzká, proto byla plná 
turistů. Koupila jsem si vějíř a opravdu se mi hodil 
na dalších výpravách. Až budu dřít doma na zahrád-
ce, tak se mi taky může hodit, třeba na odhánění 
much. Největší zájem jsem měla o obchody a kiosky 
s potravinami. 

Takovou různorodost barev, chutí a  tvarů jsem 
ještě neviděla. Objevila jsem tam i  obchůdek 
Praque Czech a v něm se pekly trdelníky. Voněly 
a vypadaly stejně jako ty u nás, ale neochutnala 
jsem. Měla jsem jazyk a chutě připraveny na jiné 
laskominy. Být v Číně a neochutnat švába nebo 
jinou smaženou havěť se mi zdálo nemožné. Proto 
když jsem zahlédla první kiosek s tímto sortimen-
tem, tak jsem k němu zamířila a nestačila se divit, 
co všechno se dá jíst. Po důkladné prohlídce jsem 
zvolila škorpiona, ten se mi zdál velmi nebezpeč-
ný se svým zahnutým ostnem. „Když už, tak už,“ 
řekla jsem si a šla do toho. Po prvním opatrném 
ochutnání jsem zjistila, že je to lepší, než to vy-
padá, a nabídla jsem jednoho i vnučce. Na špejli 
byli tři. Taky ho ochutnávala velmi opatrně, ale 
zjistila, že je opravdu docela dobrý. Pochopitelně 
mě vnučka u pojídání této exotiky vyfotila a fot-
ku poslala rodině. Reakce na sebe nedala dlouho 
čekat a syn napsal „mami, už ode mne nedostaneš 
nikdy pusu“. Ale kecal, pusa už byla. Byl rád, že 
jsem jim neemigrovala. Tyto exotické pochout-
ky můžete dostat i do kornoutu a popřípadě si je 
můžete ještě do něčeho namáčet. 

Ochutnaly jsme i  jiné, méně exotické potra-
viny. Ve velkém se tam prodávají v páře vařené 
knedlíčky plněné zeleninou, masem, rybou, prostě 
podle chuti. Myslím, že vegetariáni mají opravdu 
velký výběr zeleniny. Líbilo se mi, že všude bylo 
čisto, že prodavači pracující s jídlem nosí rukavice, 
a kdo jídlo připravuje, nosí ještě roušku. V této 
ulici jsou i obchody s oblečením známých zna-
ček, ale mezi nimi jsou i kavárny, kiosky, prodej-
ny s čínským zbožím, prostě všehochuť. Pomalu 
jsme došly k Domu hedvábí. Patrová budova plná 
štůčků hedvábných látek všech možných barev 
a vzorů. K dispozici je i krejčovský salon, kde si 
z  vybrané látky můžete nechat ušít šaty. Mají 
i krásné hedvábí na pánské obleky. Už jsme byly 
z dnešního dne unavené, já navíc zase naplněná 
dojmy z neznámého prostředí, a tak jsme si sedly 
do zahrádky u Starbucks kavárny. Daly jsme si 
kapučíno a čerstvě vylisovanou zelenino-ovocnou 
šťávu, chvíli poseděly a sledovaly cvrkot kolem 
sebe. Zjistila jsem, že čínské děti jsou vychované, 
že se umí chovat u stolu a že je rodiče dovedou 
napomenout, když zlobí, a dohlížejí na  to, aby 
neobtěžovaly hosty.
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 Viděla jsem je v restauracích, na ulici, ve vlaku 
i v parcích s rodiči i prarodiči. Určitě se najdou 
i výjimky, ale měla jsem asi štěstí. Napomenutí 
jsou důrazná, ale bez zvyšování hlasu a děti na to 
kupodivu reagují. Jelikož jsme byly značně uondané 
a metro bylo poměrně daleko, vnučka zavolala taxi. 

Chvíli jsme musely čekat, protože unavených a taxi 
chtivých turistů tam bylo více. Ale stálo to za to. 
Přijelo elektro taxi Alfa Romeo, uvnitř bílá kůže. 
V něčem takovém jsem nikdy neseděla, natož jela. 
Vlastně jsem ho ani nikdy neviděla. V každém taxi 
je pro každého pasažéra balená voda, kterou tam 
může hned vypít, nebo si ji vzít s sebou. Je v ceně 
jízdného. Pochopitelně jsem se nechala s autem 
vyfotit, abych se měla doma čím chlubit. Na zá-
věr této části mám ještě jednu perličku, o kterou 
se s vámi chci podělit. Když jsme dorazily domů, 
přítel vnučky nás pozval na večeři. Ne daleko, je-
nom do restaurace v areálu domů, kde bydlí. Hezké 
posezení u vody, teplý večer. Dostala jsem jídelní 
lístek v čínštině i angličtině a při prostudování jsem 
pochopila, že tam mají boloňské špagety. Tak jsem 
si je nechala objednat a v duchu jsem si říkala, že 
jsem jim ušetřila nějaký ten yuan za večeři. Vnučka 
měla lososa (ryby občas jí, i když jinak žádné maso), 
její přítel si dal steaky, k tomu jsme dostali teplou 
vodu, ta se podává v restauraci téměř ke každému 
jídlu, a zase nějaké čerstvé ovocné šťávy. Později 
jsem se vnučky zeptala, kolik večeře stála. Kdybych 
se neptala, byla bych spokojená, ale kdo je zvěda-
vý, moc se dozví. Ty moje špagetky stály přes pět 
set v přepočtu na koruny. Jejich jídlo kolem dvou 
stovek. Další poučení. V Číně si nedávejte evropské 
jídlo, je opravdu hodně drahé.

Příště Velká čínská zeď.

CESTOVÁNÍ
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PŘEDNÁŠKA HLÁSNOTŘEBAŇSKÉHO 
HOROLEZCE PAVLA BURDY
T E X T:  M I L O S L AVA S N O P E K
F O T O : A RC H I V PAV L A B U R DY,  J I T K A Š V E C O VÁ A  J I Ř Í  K R ÁT K Ý

V nedělní podvečer 5. ledna 2020 se v nových 
prostorách hasičské stanice sešla skupina 
nadšených sousedů z Hlásné Třebaně a Ro-
vin, aby si přišla poslechnout „dechberoucí“ 
povídání o výstupu na jednu z obávaných 
„osmitisícovek“ – horu Nanga Parbat v da-
lekém Pákistánu.

Pavel Burda, hlásnotřebaňský občan, žije v naší 
vesnici a málokdo asi tušil, že je velkým vyzna-
vačem horolezectví. A  to nejen horolezectví 
po „normálních“ horách typu Krkonoše, Tatry 
nebo Alpy, ale Pavel se svými kamarády zdolává 
především asijské velehory. Doposud stál dokonce 
na dvou vrcholech přesahujících osm tisíc metrů 
nad mořem.
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Pan Krátký ze zastupitelstva přednášku domluvil 
a hasiči tradičně zajistili teplíčko a malé občerstve-
ní. Nutno říci, že v nové moderní zbrojnici je pěk-
ně útulno. Starosta obce přivítal všechny občany 
a uvedl přednášejícího.

Na přednášku dorazilo asi 50 občanů včetně 
několika dětí. Pavel představil sebe i svojí rodinu 
a krátce popsal svůj život a milovaný koníček – 
hory a lezení po nich. Přednáška se týkala výstu-
pu na velehoru Nanga Parbat (8126 m.n.m.) ležící 
v západní části Himálaje v Pákistánu. Hora je sice 
„až“ devátá nejvyšší hora na světě, ale řadí se mezi 
nejnebezpečnější a technicky nejsložitější. Hoře se 
přezdívá „Zabiják“, a to zejména proto, že do první-
ho úspěšného zdolání v roce 1953 zemřelo na jejích 
svazích skoro 40 horolezců a další léta taky nebyla 
příliš milosrdná.

Pavel nám po  krátkém úvodu promítl asi 
40minutový dokument o této expedici z léta roku 
2018 a všichni, včetně větších dětí, užasle sledovali 
nástrahy nejenom Pákistánu jako země, ale hlavně 
samotné hory. Původním plánem devítičlenné ex-
pedice (včetně známého Pavla Béma) bylo vystoupat 
na vrchol po dvou různých cestách, ale vzhledem 
k často padajícím lavinám na jedné z nich se celá 
skupina spojila na společné výstupové trase (Kin-
shofferova cesta prostoupená prvně roku 1962). 

Na vrchol hory se nakonec dostalo 6 horolezců 
z této expedice: Pavel Burda, Pavel Kořínek, Rado-
van Groh, Pavel Bém, Lukáš Dubský, Tomáš Ku-
čera. Tím se expedice zařadila jednoznačně mezi 
nejúspěšnější české himálajské expedice všech dob 
a není známo, že by kdy v historii stanulo na vrcho-
lu Nanga Parbat více horolezců z jedné expedice!  
Také jsme si mohli „osahat“ pravou horolezeckou 
botu, ve  které Pavel celou expedici absolvoval. 
Po filmu následovala žhavá diskuse, během níž 
občané Pavla zasypali hromadou všemožných do-
tazů. Pavel neúnavně odpovídal na všetečné otázky 
našich občanů a za to mu patří velký dík. Všem 
se to moc líbilo. Nejvíce přednáška zaujala Jitku 
Švecovou, která se stále ptala a ptala a ptala. Možná 
že v příští expedici bude i naše Jíťa. 

S  Pavlem Burdou se 
ale na  dlouho neloučí-
me. Jelikož je to mladý 
odvážný muž, chys-
tá se letos v  létě opět 
do  Pákistánu, jak nám 
odtajnil svůj plán dal-
ší expedice. Můžete se 
tedy těšit na rozsáhlejší 
rozhovor, který nám 
Pavel po skončení expe-
dice poskytne.  Přislíbil 
odpovědět na zapeklité 
otázky a odkryje nám jis-
tě všechny krásy i úskalí 
především himálajského 
horolezectví a  zážitky 
z nové expedice.

CESTOVÁNÍ
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VÁNOČNÍ KONCERT  
SBORU SLAVOŠ   
T E X T:  PAV E L P RO C H Á Z K A
F O T O : A RC H I V H A I G A U T I D J I A N A 

Tělocvičná jednota Sokol Hlásná Třebaň 
za podpory města Beroun a obecního úřadu 
v Hlásné Třebani uspořádala VÁNOČNÍ 
KONCERT Smíšeného pěveckého sboru 
Slavoš Beroun pod vedením a s varhaním 
doprovodem Haiga Utidjiana.

Zhruba šedesát posluchačů, kteří se v sobotu 21. 
prosince sešli v sále sokolovny, si vyslechlo řadu 
písní, zejména vánočních a koled. Někteří známí 
dobří zpěváci, zejména pak zpěvačky, z řad obe-
censtva se postupně přidávali. Závěrečnou koledu 
na vyzvání sbormistra zpívali všichni diváci vstoje. 
Odměnou pro sbor Slavoš byl častý potlesk publika. 
Sbormistr pan Utidjian při loučení zdůraznil, že se 
jedná o první vystoupení sboru v Hlásné Třebani 
a doufá, že se bude opakovat. 

Sbor má bohatou historii. Zpěvácký spolek Slavoš 
byl založen v roce 1861. V současnosti pořádá řadu 
koncertů zejména v předvánoční době. Oblíbené 
jsou tradiční vánoční koncerty při zahájení adven-
tu na berounském náměstí, na hradě Karlštejně 
a v předvečer Štědrého dne ve Svatém Janu pod 
Skalou. Členové sboru mají sborový zpěv jako svého 
koníčka, kterému věnují volný čas.

Na pozvánce bylo uvedeno: „Přijďte načerpat tu 
pravou vánoční atmosféru a oprostěte se od před-
vánočního shonu.“  Soudě podle reakcí posluchačů 
se záměr splnil. Organizátorům a sboru Slavoš se 
patří poděkovat za příjemný večer.

Více informací o sboru můžete získat na webových 
stránkách www.sborslavos.cz.
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Masopust dnes většina z nás vnímá jenom 
jako průvod v maskách, pojídání pochutin 
od místních kuchařek a popíjení alkoho-
lického moku. Ale jaké jsou kořeny této 
tradice?

KDE SE VZAL POČÁTEK MASOPUSTU 
A JAKÝ BYL JEHO VÝZNAM? 
V  současné uspěchané době se čím dál častěji 
setkáváme s mladší generací, která usiluje obnovit 
staré tradice na vesnicích nebo ve městech, kde se 
kdysi masopust držel. První zmínky sahají až do 13. 
století. Je to doba zhruba od Tří králů do Popeleční 
středy, po  které následoval půst, trvající až 
do  Velikonoc. Právě poslední dny tohoto období 
patřily k bujarým oslavám a radovánkám. 

Často se v té době konaly oslavy, svatby, taneční 
zábavy nebo zabijačky. Masopust pak vyvrcholil 
průvodem masek. Průvodu se původně 
nesměla zúčastnit žena a  masky představovaly 
především hospodářská zvířata, jako je kobyla, 
dále medvěda atd. Jejich význam se vztahoval 
především k hospodářství – zaručovaly hojnost, 
úrodu. Každý v  masce musel sehrát u  každé 
chalupy malé představení – podle toho, za co byl 
převlečený. K  dalším oblíbeným maskám patřil 
kominík, bába s  nůší, slaměný, Žid, smrtka, 
Turek a  další. K  průvodu vždy vyhrávala veselá 
kapela a hospodyňky napekly dobroty. Nejčastěji 
se podávají masopustní koláče, boží milosti, 
koblihy, zabíjačkové hody a pečená masa. Pánům 
se podává pravá pálenka na zahřátí.

UKONČENÍ MASOPUSTU
Téměř všude končila masopustní zábava přesně 
o půlnoci v úterý. Tehdy zatroubil ponocný na roh 
a rychtář či někdo z radních všechny vyzval, aby se 
v klidu rozešli domů, protože nastala středa a s ní 
předvelikonoční půst. Někde zakončili o půlno-
ci muziku „pochováním basy“ (symbol toho, že 
v půstu si hudebníci nezahrají), jinde o půlnoci 
pochovávali Baccha. Lidé věřili, že pokud budou 
o masopustu tancovat přes půlnoc, objeví se mezi 
nimi ďábel, často jako cizinec v zeleném kabátě. 
Ke konci masopustu se vázaly pověry, které se nej-
častěji týkaly předpovědí počasí a úrody na další 
rok.

•  Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se udrží 
po celý rok

•  Masopustní úterý či středu fouká vítr, bude větr-
ný celý půst

• Suchý půst znamená úrodný rok
• Masopust na slunci – pomlázka u kamen
• Krátký masopust – dlouhá zima
• Zmrzlý masopust – někdo přijde k úrazu
•  Rybník zamrzlý na masopustní úterý věštil 
 neúrodu až do příštího masopustu

Náš vesnický masopust se koná již 8. února 
2020. Jste srdečně zváni na pořádný fašank 
neboli masopust hlásnotřebaňský a rovin-
ský. Chcete-li masopustní průvod přivítat  
a otevřít i svá vrata, pohostit průvod, prosí-
me vás o včasné nahlášení na obecní úřad,  
aby si vás zaznamenali. Děkujeme. 

MASOPUST A JEHO TRADICE
T E X T:  M I L O S L AVA S N O P E K
F O T O : RO M A N D V O Ř Á K A M I C H A L K N O R 

KULTURA A VOLNÝ ČAS
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Ilustrační fota z loňského masopustu na Rovinách a v Hlásné Třebani.
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čt 6. 2., 19.00-21.30
Kino Řevnice

Natěrač – činohra
Bláznivá komedie o tom, jak neúspěšný herec získá svou novou životní 
roli.

ne 9. 2., 11.00-12.30 
Kino Řevnice 

Princové jsou na draka – činohra

ne 9. 2., 13.00-19.00 
Bear Place, zámek Dobřichovice

Den stolních a deskových her 

st 12. 2., 19.30 
Bear Place, zámek Dobřichovice

Pocta Zuzaně Navarové – Jazz Elements

pá 14. 2., 20.00 
Bear Place, zámek Dobřichovice

Oldies Party – 70., 80. a 90. léta

so 15. 2., 19.30 
sál U Kafků, Lety

Sokolský ples Lety

so 15. 2., 19.30
Lidový dům, Řevnice

Myslivecký ples Řevnice

ne 16. 2., 15.00 
Bear Place, zámek Dobřichovice

O pyšné čarodějnici – loutkové divadlo

pá 21. 2., 19.00 
Bear Place, zámek Dobřichovice

Degustace moravského vína

so 22. 2., 15.00 
Bear Place, zámek Dobřichovice

O neposlušných kůzlátkách – loutkové divadlo

ne 23. 2.
sokolovna, Zadní Třebaň

Dětský karneval

út 25. 2., 19.00-21.30
Fürstův sál, Dobřichovice

Nezmaři 
Koncert legendární folkové skupiny. 
19.00-19.30 vystoupí dětská dobřichovická kapela Dobi Boys.

so 29. 2., 15.00 
Bear Place, zámek Dobřichovice

Kouzelník Čáry Kluk 
Představení kouzelníka.

Tipy redaktorky
čt 13. 2., 17.00 
Club Kino Černošice 

Diskuse s Jaroslavem Duškem
Pořádá Spolek přátel černošické školy. Počet míst je omezen, proveďte si 
tedy prosím co nejdříve rezervaci na www.zscernosice.cz/spolek-pratel-
skoly, ať máte svá místa zajištěna. Celý výtěžek akce bude věnován na 
Fond Černošic. Hosté se budou moci zeptat známého herce a obyvatele 
Černošic na cokoliv. Vstupné 200 Kč.

KULTURA A VOLNÝ ČAS

KULTURNÍ A JINÉ AKCE V OKOLÍ
P Ř I P R AV I L A M I L O S L AVA S N O P E K
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MASOPUST – pokračují masopustní veselice v okolních městech a vesnicích. 
Převážnou část doprovází kapela Třehusk. Tak zavítejte na tradiční zimní oslavy.

so 1. 2, Srbsko Masopust 

ne 16. 2., Tmaň III. Tmaňský masopust 

so 22. 2. Zadní Třebaň XXXI. Poberounský masopust
Sousedské posezení 

so 22. 2., Černošice 32. Mokropeský masopust 

so 29. 2. Neumětely Neumětelský masopust

so 29.2. Všeradice Všeradický masopust

KINO ŘEVNICE / ÚNOR 2020

pá 1. 1. 13.30  Cesta za živou vodou

  15.30 Tlapková patrola: Vždy ve střehu

  17.30 Vlastníci

  20.00 Malé ženy

st  5. 1. 20.00 Tenkrát podruhé

pá  7. 1. 17.30  Jumanji: Další level (dabing)

  20.00  Na nože

so 8. 1. 13.30  Tlapková patrola: Vždy ve střehu

  15.30  Fanny a pes

  17.30  Králíček Jojo

  20.00  Modelář

st  12. 1. 20.00  Joker

pá  14. 1. 17.30  Tlapková patrola: Vždy ve střehu

  20.00  Příliš osobní známost

so  15. 1. 13.30  Dolittle

  15.30  Ledové království II

  17.30  Chlap na střídačku

  20.00  Malé ženy

st  19. 1. 20.00  Parazit

pá  21. 1. 17.30  Vlastníci

  20.00  Modelář

so  22. 1. 13.30  Tlapková patrola: Vždy ve střehu

  15.30  Ježek Sonic

  17.30  Chlap na střídačku

  20.00  Králíček Jojo

ne  23. 1. 16.00  Bolšoj balet živě. Labutí jezero

út  25. 1. 19.30  Radůza

st  26. 1. 20.00   Bídníci

pá  28. 1. 17.30  Ježek Sonic

  20.00  Vidíš měsíc, Danieli

so  29. 1. 13.30 Trollové a kouzelný les

  15.30  Volání divočiny

  17.30  V síti

  20.00  1917

Podrobné informace jsou k dispozici na  
www.kinorevnice.cz  
a www.facebook.com/kinorevnice.
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KULTURA A VOLNÝ ČAS

NE! RADĚJI SALÁT
AU T O R :  P Ř E V Z AT O Z  L E TÁ K U L E S Ů H L AV N Í H O M Ě S TA P R A H Y
P Ř I P R AV I L A :  M I L O S L AVA S N O P E K

Děkujeme, že na nás myslíte a nosíte nám 
k vodě během zimy i v průběhu roku vše-
možné dobroty. Jenže ne všechno, co nám 
chutná, nám dělá dobře. S tím máte určitě 
taky zkušenost. Konkrétně pro naše žaludky 
je nepřítelem pečivo.

Co k tomu říká Záchranná stanice hl m. Prahy  
pro volně žijící živočichy?

 „Ve větším množství je pečivo pro vodní ptáky, jako 
jsou labutě, kachny a další, velmi škodlivé. Ptáci ho 
přijímají s oblibou a preferují ho jako snadno dostup-
ný zdroj energie před jinými druhy potravy. Pečivo 
však nemá velkou výživovou hodnotu – obsahuje pře-
devším sacharidy. Ptáci tak sice mají plné žaludky, ale 
zároveň trpí podvýživou. Chybí jim vitamíny, mine-
rály i stopové prvky z jiné potravy. To je nebezpečné 
zejména pro mláďata, která ke správnému vývoji 
potřebují všechny důležité živiny. Je-li ptačí mládě 
ve vývinu zásobeno pouze pečivem, může to vést až 
k vývojovým poruchám a deformacím peří a kostí 
známým pod pojmem andělská křídla (angel‘s wings). 
Ty mohou způsobit i trvalé poškození a ptáka zcela 
zbavit schopnosti létat.“

KRMIT ANO, ALE SPRÁVNĚ 
Pro labutě, kachny a další vodní ptáky volte vždy 
jen základní potraviny. Vhodné jsou: 
- kukuřice, pšenice, žito, oves a další obiloviny
- nakrájený hlávkový nebo jiný salát
- zeleninové odřezky nebo slupky
-  mražený hrášek nebo kukuřice (rozmražené, 

není nutné vařit)
- ptačí zob
-  případně granule pro vrubozubé ptáky (k zakou-

pení v obchodech s chovatelskými potřebami)

Foto: Thomas Millot (unsplash.com)
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DOPRAVNÍ INFORMACE

VÝLUKY A DOPRAVNÍ OMEZENÍ

VÝLUKY NA TRATI 171 PRAHA – BEROUN 
Do uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje byla ohlášena následující výluka:

Provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že ve dnech 8., 9., 15., 16., 22., 23. a 29. února a 1. března 2020 vždy 
od 8.20 hod. do 18.45 hod. proběhne výluka v rámci modernizace stanice Praha-Radotín. Dopravce České 
dráhy, a.s. proto musí přijmout níže uvedená opatření.

Po dobu výluky je doprava osobních vlaků v úseku Praha hlavní nádraží – Praha-Radotín organizována 
výhradně podle výlukového jízdního řádu.

Vlaky Os 8821, Os 8823, Os 8825, Os 8827, Os 8829, Os 8831, Os 8833, Os 8835, Os 8837, Os 8839, Os 8841,
Os 8843, Os 8845, Os 8847, Os 8849, Os 8851, Os 8853, Os 8855, Os 8857, Os 8859 a Os 8861 jedoucí ve směru 
do Prahy v úseku Praha-Radotín – Praha hlavní nádraží jedou odklonem mimo stanici Praha-Smíchov. 
Cestující pro jízdu do neobsluhované stanice setrvají v odkloněném vlaku, který pokračuje ze stanice Praha 
hlavní nádraží dále ve směru Beroun, příp. mohou využít služeb MHD. Odkloněné vlaky mimořádně obsluhují 
stanice Praha-Krč, Praha-Kačerov a Praha-Vršovice podle výlukového jízdního řádu a na příjezdu do stanice 
Praha hlavní nádraží se u nich očekává navýšení zpoždění asi o 10 minut.

Za úsekem s výlukou se u vlaků očekává navýšení zpoždění asi o 5 až 10 minut.

Podle zkušeností však přibývají další výluky, které nejsou oznamovány s dostatečným předstihem. Stávají se 
bohužel i mimořádné události. Doporučuji proto sledovat aktuální situaci na nádražích a webových stránkách 
Českých drah https://www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/.

Další zajímavý zdroj aktuálních informací je https://cs-cz.facebook.com/Trat171/. 
Aktuální polohu vlaků Českých drah zjistíte například na: https://kam.mff.cuni.cz/~babilon/zpmapa.

OMEZENÍ NA SILNICI II/116
V době konání masopustního průvodu dojde v sobotu 8. února odpoledne k postupnému omezení provozu 
na silnici mezi Rovinami a sokolovnou v Hlásné Třebani. Sledujte prosím webové stránky obce a úřední 
desku u obecního úřadu a přizpůsobte podle toho své cesty automobilem.

Aktuální uzavírky a omezení na silnicích zjistíte např. na http://www.dopravniinfo. cz. 

T E X T:  PAV E L P RO C H Á Z K A



26

ZPRÁVY Z REDAKCE

ZPRÁVY Z REDAKCE

V této rubrice budeme uveřejňovat mimo 
klasických redakčních noticek i zprávy zís-
kané na poslední chvíli.

V loňském roce jsme vás vyzvali k zaslání fotografií 
na téma 
„Dejte nám vědět, kde čtete svůj Zpravodaj“.

Jako první reagovala paní Hana Kornalská, která 
výtisk Zpravodaje pročítala a turistům prezentovala 
v Zakázaném městě v Pekingu. 

Nyní na ni navázal pan Petr Polanecký, který mu-
sel svůj rozečtený listopadový výtisk Zpravodaje 
odložit do písku, protože se staral o vyprošťování 
aut zapadlých v  dunách. Stalo se tak ve Spojených 
arabských emirátech,  v emirátu Abú Dhabí.

Pracovní skupina pro komunikaci ve spolupráci 
s redakcí připravila šablony pro příspěvky do Zpra-
vodaje. Cílem je podstatně zrychlit přípravu do sazby 
i zpracování sazby samotné. 

Tím bude možné i posunout uzávěrku a doplnit ak-
tuálnější zprávy. Šablony budou v průběhu února 
k dispozici na webu obce. Můžete si je také vyžádat 
zasláním e-mailu na redakce.hlasna@seznam.cz.
 

T E X T:  R E DA KC E Z P R AV O DAJ E

DRUHÁ REAKCE NA VÝZVU 
ZPRAVODAJE

ŠABLONY PRO PŘÍSPĚVKY  
DO ZPRAVODAJE

Naše výzva platí i nadále.
Pošlete nám foto na e-mail redakce.hlasna@seznam.cz se souhlasem k zveřejnění. 
Vybrané snímky uvedeme v dalších číslech.
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INZERCE

Veterinární ordinace
MVDr. Zuzana Povýšilová

Pod Svahem 500
Hlásná Třebaň

+420 736 189 882
povysilova@vaszverolekar.cz
www.vaszverolekar.cz

Návštěvy po domluvě:

• vakcinace a odčervení
• stříhání drápků, ošetření análních žlázek a uší
• čipování, vystavení europasu, vyšetření před

cestou
• vyšetření zvířete po poranění osoby
• komplexní diagnostika a léčba onemocnění
• vyšetření krve, moči a stolice
• cytologická a histologická vyšetření
• parazitologická, bakteriologická a

mykologická vyšetření
• sonografické vyšetření dutiny břišní
• chirurgická ošetření a operace
• odstranění zubního kamene a extrakce zubů
• infuzní terapie
• možnost zajištění asanace či kremace
• konzultace a poradenství, preventivní

prohlídky
• možnost výjezdu do domácnosti
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