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Ve čtvrtek 19. března vás seznámíme  
s výsledky měření kvality ovzduší.  
Dozvíte se, jak získat dotaci na výmě-
nu kotle.

Do úklidu Hlásné Třebaně se může 
v sobotu 4. dubna zapojit kdokoliv. 
Ukažte, že vám místo, kde žijete, není 
lhostejné.
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Jaký vzduch dýcháme? Ukliďme společně Třebaň



Vážení spoluobčané a sousedé,
měsíc utekl jako voda a  máme tu další číslo našeho 
Zpravodaje. Je až s podivem, že po loňské zimě, která 
nám někdy dopřála i více sněhu, než bychom chtěli, byla 
letošní zima úplně jiná, spíše připomínající Itálii než naši 
republiku ve středu Evropy. I takto netradiční zima právě 
končí a čeká nás jaro, které bude jistě krásně slunečné 
a vrátí nám dobrou náladu.

Konec ledna a měsíc únor se na úřadě nesly v duchu 
II. etapy kanalizace a prodloužení vodovodních řadů.  
Jak jsem již několikrát psal, snažíme se pro tyto dva pro-
jekty udělat maximum. Poslední lednový den se nám 
podařilo podat žádost o dotaci na Státní fond životního 
prostředí. Podání žádosti předcházelo výběrové řízení 
na případného dodavatele stavby, technický či autorský 
dozor na stavbě. Výběr dodavatele a zmiňovaných profesí 
by nám měl přinést body navíc, které budou jistě potře-
ba při hodnocení žádostí. Vzhledem k tomu, že fond se 
rozhodl žádosti vyhodnotit v rekordním čase, snažíme 
se celý únor promptně reagovat na všechny dotazy a do-
plnění požadované fondem. Dle údajů z Ministerstva 
životního prostředí přišly žádosti ve výši celkem 8,8 mld. 
korun, alokováno je však pouze 2,5 mld. Nezbývá tedy 
nic jiného než doufat. V dubnovém čísle Zpravodaje vám 
přineseme detailnější článek o tomto projektu, tedy jaké 
jsou plánované trasy, náklady apod.

V únoru proběhl také velmi oblíbený masopust. Počasí 
nám přálo a účast masek byla obrovská. Za sebe musím 
říci, že se mi akce velice líbila a již se těším na další se-
tkání s vámi.

Tomáš Snopek
starosta obce
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INFORMACE Z ÚŘADU

JAKÝ VZDUCH DÝCHÁME? 

Zajímá vás kvalita ovzduší v  naší obci? 
Ve čtvrtek 19. března vás seznámíme s vý-
sledky měření kvality ovzduší, které prová-
děla speciální vzducholoď.

V minulém čísle Zpravodaje jsme informovali o měření 
kvality ovzduší, které prováděl se svým týmem RNDr. Jan 
Hovorka, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Kar-
lovy. Ve čtvrtek 19. března 2020 od 18 hodin nám doktor 
Hovorka přestaví výsledky měření nad Hlásnou Třebaní. 
Akce se bude konat v restauraci Česká hospoda. Po pre-
zentaci o kvalitě ovzduší bude bezprostředně následovat 
představení možností dotací na výměnu kotle.

ZÍSKEJTE AŽ 127 500 KČ 
NA VÝMĚNU KOTLE

Zákaz používání starých kotlů se blíží.  
Využijte dotaci až 127 500 Kč a pořiďte si 
nový, úsporný kotel z tzv. kotlíkových dotací. 
Naše obec vám navíc přispěje až 5 000 Kč. 
Ve čtvrtek 19. března se na přednášce dozví-
te, jaké jsou možnosti a jak podat žádost.

Provoz starých kotlů 1. a 2. emisní třídy bude od září 
2022 zakázán. Podle zákona o ochraně ovzduší bude 
hrozit za porušení zákazu pokuta až 50 000  Kč. Emisní 
třída je uvedena na výrobním štítku vašeho kotle nebo 
v jeho dokumentaci. Pokud údaj na štítku není uveden 
nebo kotel výrobní štítek vůbec nemá, je velmi pravdě-
podobné, že nebude splňovat emisní normy. 

Na výměnu starých kotlů je možné získat tzv. kotlíkovou 
dotaci od Středočeského kraje, a to až ve výši 127 500  
Kč. O dotace je velký zájem. Finanční prostředky, kte-
ré má kraj aktuálně k dispozici, vystačí pro 6 730 žá-
dostí, přičemž v polovině února 2020 kraj evidoval již 
5 914 žádostí, takže přibližně 800 žadatelů ještě může 
získat dotaci. Žádost se vyplňuje elektronicky na webu  
www.kr-stredocesky.cz 

Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň usiluje o to, aby se 
zlepšila kvalita ovzduší v obci a chce podpořit občany 
ve výměně starých kotlů. 

„Každý, kdo úspěšně zažádá o kotlíkovou dotaci, dostane 
od obce až 5 000  Kč na náklady spojené s vyřízením dotace. 
Jsme si vědomi, že ne každý v obci umí zpracovat žádost 
o dotaci a vyřídit veškeré formality spojené s vyúčtováním 
dotace, a proto se zastupitelstvo rozhodlo podpořit občany, 
aby o kotlíkovou dotaci včas požádali“, uvedl starosta obce 
Tomáš Snopek. 

Naši občané tak budou moci snáze využít pro adminis-
trativu spojenou s dotací služeb specializovaných firem. 

Detailní informace o možnostech kotlíkových dotací, 
o tom, jak žádat a jaké dokumenty je třeba předložit, 
se dozvíte ve čtvrtek 19. března v České hospodě hned 
po prezentaci výsledků měření kvality ovzduší.

T E X T:  J I Ř Í  K R ÁT K Ý

KOLIK PENĚZ JE MOŽNÉ ZÍSKAT NA NOVÁ 
ZAŘÍZENÍ?

Tepelné čerpadlo – 80 % výdajů, až 127 500 Kč 
Kotel na biomasu (automat) – 80 %, až 127 500 Kč 
Kotel na biomasu (ruční přikládání) – 80 %, až 107 500 Kč 
Plynový kondenzační kotel – 75 %, až 102 500 Kč

KVALITA OVZDUŠÍ A KOTLÍKOVÉ 
DOTACE

Čtvrtek 19. 3. 2020 od 18.00 
Restaurace Česká Hospoda, Hlásná Třebaň

CO JE MOŽNÉ Z DOTACE UHRADIT?

Nový kotel či zdroj včetně nákladů na instalaci
Novou otopnou soustavu
Rekonstrukci otopné soustavy 
Projektovou dokumentaci

Obec podpoří úspěšné žadatele částkou až 5 000 kč na administraci dotace.
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INFORMACE Z ÚŘADU

Zapojte se do celorepublikové akce „Ukliďme 
Česko“ a ukažte, že Vám místo, kde žijete, 
není lhostejné. 

Do úklidu Hlásné Třebaně se v sobotu 4. dubna může 
zapojit kdokoliv. Sraz je v 9.00 hodin u obecního úřadu.
Rukavice a pytle budou zajištěny.

Během dopoledního sousedského setkání se bude-
me snažit vyčistit od PET lahví, odpadků a plastů okolí  
Berounky, okolí silnic a stezek, které obec protínají.  
Podíváme se i na černé skládky v širším okolí Třebaně.

Místní sbor dobrovolných hasičů pro všechny účast-
níky připraví na závěr celé akce občerstvení u hasičské 
zbrojnice. Na konci akce vyhodnotíme nejbizarnější od-
padek. Foťáky s sebou . Přijďte a užijte si pěkné jarní 
dopoledne.

V loňském roce se do úklidu v Hlásné Třebani zapojilo 
pět desítek lidí. Podařilo se odpadem naplnit cca 50 pytlů 
o objemu 110 litrů. V celé České republice proběhlo té-
měř 4 000 úklidů, při kterých bylo odklizeno 2 612 tun 
odpadu.

MÁTE TIP NA MÍSTO, KTERÉ 
POTŘEBUJE UKLIDIT? 

Dejte nám o něm vědět!  
obec@hlasnatreban.cz, +420 311 681 101

statistiky zpracovány k 11.11.2019www.UklidmeCesko.cz

Rok 2019 v číslech Česká republika

3 895
úklidů

157 163
dobrovolníků

2 612 tun
odpadů odklizeno

17 700
pneumatik

2 100 ohlasů v Médiích

UKLIĎME SPOLEČNĚ TŘEBAŇ 
T E X T:  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ
F O T O : P E T R P O L A N E C K Ý

ČINNOST MP ŘEVNICE V LEDNU 2020

V měsíci lednu 2020 se strážníci mimo běžnou pra-
videlnou činnost věnovali i kontrolám osob a vozidel.

Zaměřili se především na okolí hřbitova, kontrolu 
nemovitostí a rekreačních objektů a na stav dopravního 
značení. 

V rámci dozoru nad dodržováním pravidel silnič-
ního provozu strážníci odhalili celkem 37 dopravních 
přestupků. V 32 případech bylo vystaveno vyrozumění 
o oznámení podezření ze spáchání přestupku (23x Řev-
nice, 8x Všenory, 1x Hlásná Třebaň). 

V obci řešili strážníci jeden případ volného pohybu 
psa, po odchycení vrácen majiteli. 

V  lednu nebyla v obci uložena žádná bloková pokuta. 

Strážníci se věnovali prevenci kriminality a v rámci 
pravidelných setkání navštívili starostu obce na úřadu. 

Městská policie Řevnice má uzavřenou smlouvu o čin-
nosti nejen v Hlásné Třebani, ale působí také v okolních 
obcích. V samotných Řevnicích, Letech, Všenorech, Jílo-
višti a Černošicích. Od ledna 2020 se v naší obci strážníci 
vyskytují častěji: původních 10 hodin týdně se navýšilo 
na 14 hodin v týdnu. 

Kontakty na Městskou policii Řevnice: 
+420 775 718 588, mp.revnice@revnice.cz

T E X T:  K L Á R A KO VA Ŕ Í KO VÁ
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OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ A LISTIN BUDE  
PROVÁDĚNO VÝHRADNĚ V TYTO DNY:

Pondělí a středa od 8.00 do 17.00 

Kulturní a sociální výbor se ujal své práce v novém 
obsazení, a to v docela hojném počtu (devět členů) krát-
ce po ustanovení Zastupitelstva obce po volbách 2018. 
Pestré složení je dáno nejen věkovým rozpětím, ale také 
různorodou profesní a životní zkušeností. Potěšující je také 
zastoupení obou částí naší obce a dále také fakt, že i přes 
docela náročnou práci je fluktuace minimální: během roku 
na členství rezignoval pouze jeden člen a naopak jsme získali 
dva nové…

Naším cílem bylo navázat na činnost svých předchůdců, 
a kromě tradičních akcí podpořit i akce nové. Zde se však 
sluší poznamenat jednu důležitou skutečnost: bez našich 
místních organizací, spolků a dobrovolníků by kulturní 
život v naší obci nefungoval. Kulturní výbor sice pomáhá 
vytvářet podmínky a snaží se věci koordinovat, ale většina 
akcí je organizována právě těmito spolky. Mezi ty nejaktiv-
nější patří místní Sbor dobrovolných hasičů, Sokol a Český 
červený kříž. Díky jejich zápalu a nadšení jsme tak mohli 
navštívit tradiční akce, jakou jsou mimo jiné plesy, čaroděj-

nice, Máje, Hasofest, dětské dny, svatomartinský průvod, 
Mikulášské besídky a Drakiádu. Samotný kulturní výbor 
pak zorganizoval tradiční předvánoční Zpívání u kapličky, 
Masopust a znovuobnovenou tradici lampionové plavby 
netradičních plavidel po Berounce. Kromě toho jsme také 
pořádali jarní a podzimní akci pro naše seniory, kdy jsme 
navštívili vybraná divadelní představení. 

Mě osobně potěšilo větší zapojení Rovin do několika akcí 
a stává se tak pomalu novou tradicí, že se zahájí na návsi 
na Rovinách a po hezké procházce se pak spojíme s přáteli 
v dolní části obce, kde pak společně pokračujeme ať již 
zpíváním koled, či veselým masopustním průvodem.

V sociální oblasti právě nyní řešíme otázku, jak oslovit 
a získat více našich seniorů pro naši pečovatelskou službu, 
která jim může pomoci v jejich životní situaci. Pokud o ně-
kom ze svého okolí víte, dejte nám prosím vědět.

Závěrem bych rád vyzval všechny spoluobčany, kteří 
mají zájem a nápady, aby se s námi spojili. Společně určitě 
dokážeme zase o něco pozvednout kulturní život v naší obci!

Od 4. března 2020 nabízí Obecní úřad Hlásná Tře-
baň novou službu pro občany – ověřování listin a podpisů 
(vidimace a legalizace). Legalizací se ověřuje, že žadatel listi-
nu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo pod-
pis na listině uznal za vlastní. Vidimací se ověřuje, že opis 
nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.

PŘEDSTAVUJEME: KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ VÝBOR 

NA OBECNÍM ÚŘADĚ OVĚŘÍME PODPISY A LISTINY 

T E X T:  M I C H A L K N O R

ZPRÁVY Z KNIHOVNY

V polovině února jsme dostali z kladenské knihovny 
další výměnný soubor knih. Z obecních peněz bylo v loň-
ském roce zakoupeno 32 knižních novinek. Knížky se také 
průběžně odepisují. Letos bylo odepsáno 175 zastaralých 
nebo poškozených výtisků. Jedná se o knihy, které se ně-
kolik let nepůjčují a není o ně zájem. Kladenská knihovna 
přivezla i několik knížek pro děti a naše knihovna nové 
dětské knížky rovněž zakoupila. Bohužel se však téměř 
nepůjčují. Loňského roku jsme si z Kladna vypůjčili cel-

kem 391 knih. Knihovnu navštívilo 86 čtenářů, kteří si 
vypůjčují knížky i pro rodinné příslušníky. Takže počet 
čtenářů v obci je vyšší. Nezávazně se přijďte do knihovny 
podívat. Pokud vám nevyhovuje z pracovních důvodů 
otevírací doba knihovny, zavolejte na moje telefonní číslo 
603 397 831 a dohodneme se na čase. V případě, že by byla 
knihovna ve výpůjční den zavřená (nemoc, návštěva lékaře, 
volno), vám pošlu SMS, abyste nevážili zbytečnou cestu. 
Těším se na vaši návštěvu.

T E X T:  H A N A KO R N A L S K Á
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MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Mateřská škola Hlásná Třebaň Zápis dne 14. května 2020 od 14.30 do 17 hodin.
Veškeré informace jsou na přiloženém plakátu zápisu. Plakát bude včas 
vyvěšen na obecních vývěskách i na školce v průběhu měsíce dubna i května 
2020.

Mateřská školka Hlásek Zápis dne 13. května 2020 od 15 hodin.
Školka má téměř naplněnou kapacitu pro velký zájem. V případě zájmu 
neváhejte školku kontaktovat (www.skolyhlasek.cz)

Mateřská škola Karlštejn Zápis bude teprve zveřejněn na webových stránkách školy.
Sledujte www.skolakarlstejn.cz

Mateřská škola Zadní Třebaň Zápis proběhne dne 12. května 2020.
Mateřská škola Mořina Zápis do MŠ bude teprve zveřejněn na webových stránkách školy.

Sledujte www.zsmorina.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Základní škola Hlásek Zápis proběhne 22. dubna 2020.
Více informací na webu školy – www.skolyhlasek.cz

Základní škola Karlštejn Zápis proběhne 21. dubna 2020 od 15–18 hod.
Sledujte www.skolakarlstejn.cz

Základní škola Zadní Třebaň Den otevřených dveří dne 4. března 2020.
Zápis proběhne dne 7. dubna 2020.

Základní škola Řevnice Den otevřených dveří dne 16. března 2020 (přiložený plakát). 
Zápis proběhne dne 2. dubna 2020 od 14–19 hodin.
Náhradní termín dne 23. dubna 2020.

Základní škola Dobřichovice Zápis proběhne dne 21. dubna 2020 od 14–19 hodin.
Základní škola Mořina Zápis do ZŠ bude teprve zveřejněn na webových stránkách školy.

Sledujte www.zsmorina.cz

Základní škola Všenory Zápis proběhne dne 21. dubna 2020.
Základní škola Černošice Den otevřených dveří dne 11. března 2020.

Zápis proběhne dne 2. dubna 2020 od 14–19 hodin.

K zápisu potřebujete: OP, rodný list dítěte, přihlášku. 

ZÁPISY DĚTÍ DO ŠKOL
P Ř I P R AV I L A M I L O S L AVA S N O P E K

Milí rodiče, s blížícím se jarem se konají zápisy 
do  okolních školek a škol. Nyní si můžete zapsat 
termíny, kam a v jaký termín vezmete své ratolesti 
k zápisu. Každá škola má svá pravidla, která najdete 
na webových stránkách. Nebojte se své dítko přihlásit 
do  více škol a školek, není daným pravidlem, že se 
dostane do té, kterou jste mu vybrali. Zároveň se konají 
dny otevřených dveří, během nichž se do  škol můžete 
podívat a zjistit, jak fungují. 

Nejbližší termín dne otevřených dveří je ve  škole 
Zadní Třebaň – 4. března 2020 a Řevnice – 16. března 
2020. Naše obec má rámcovou smlouvu se základní 
školou v Řevnicích. Tam také chodí do  školy nejvíce 
žáků z naší obce. V obci máme státní mateřskou školu  
(www.mshlasnatreban.cz) a soukromou školku a školu 
Hlásek (www.skolyhlasek.cz). Do  obou škol dochází též 
děti z naší vesnice.

INFORMACE Z ÚŘADU
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY 
Doporučujeme sledovat webové stránky škol, do kterých chcete své děti přihlásit. Větší ZUŠ mají na webových 
stránkách on-line pořadník času pro vaše děti k zápisům. Kritéria přijetí vašich dětí do ZUŠ má každá škola jiná. 

Základní umělecká škola Řevnice Termín bude upřesněn v květnu 2020 na webových stránkách školy.
www.zus-revnice.cz

Základní umělecká škola 
Dobřichovice 

Termín bude upřesněn v květnu 2020 na webových stránkách školy.
www.zusdobrichovice.com

OSVĚTOVÁ BESEDA V rámci ZUŠ Dobřichovice funguje na stejné adrese i tzv. OSVĚTOVÁ 
BESEDA, která pořádá pravidelně kurzy hudebního, výtvarného umění, kurzy 
cizích jazyků pro děti i dospělé. Zápis bude též upřesněn v květnu 2020. 
Sledujte pro další informace www.obdobrichovice.simplesite.com

Základní umělecká škola Beroun Talentové zkoušky a zápis proběhnou dne 1. – 5. června 2020.
www.zusberoun.cz

Základní umělecká škola Černošice Termín bude upřesněn v květnu 2020 na webových stránkách školy.
Dětská lidová muzika Notičky 
Řevnice

Zápis zde není, v případě zájmu se prosím obraťte na vedení školy Notiček, 
děti přijímají v průběhu roku.
www.noticky.cz

Veškeré informace o zápisech vám ještě připomeneme v měsíci dubnu a květnu před plánovanými zápisy do škol.  
Tyto informace jsou převzaté z webových stránek škol nebo na základě e-mailové komunikace s řediteli škol osobně.

INFORMACE Z ÚŘADU



Vynášení Morany symbolizuje konec zimy.  
Vítání jara je však spojeno i s dalšími očistnými 
rituály.

I když to při pohledu z okna nevypadá příliš 
aktuálně, blíží se jarní období, a s ním i tradice 
vítání jara. Jarní rituály v našich končinách po-
cházejí především ze starých pohanských zvyků. 
Loučení se zimou a vítání jara bylo pro naše 
předky významnou událostí a i v dnešní době je 
vhodné nějakým rituálem ukončit období zimy 
a přivítat jaro.

MORANA A JEJÍ TRADICE
Starodávný pohanský zvyk vynášení Morany 

(Moreny, Mořeny, Mařeny neboli smrtky) se na mnohých 
místech zachoval až do  dnešních dnů. Ke  zhotovení 
symbolické ženské postavy – Morany se používaly 
a používají již nepotřebné větve, sláma apod. Tuto 
ženskou figuru pak většinou mladé a svobodné ženy 
nastrojily do starých šatů a na krk jí navlékly náhrdelník 
z bílých vyfouknutých vajíček. Některé Morany se zdobily 
zase náhrdelníkem z prázdných ulit šneků. V některých 
oblastech se Morana ozdobila i stuhami. Dominantními 
barvami, ve  kterých je figurína smrtky oblečena, 
jsou černá a bílá. Nazdobená a oblečená Morana se 
poté nastrčila na  tyč a za  zpěvu obřadních písní byla 
vynesena z vesnice. Za vesnicí pak byla vhozena do vody, 
do příkopu, spálena nebo zakopána do země. Morana je 
symbolem nejen zimy, ale také nemoci, smrti, dlouhých 
tmavých nocí a vůbec všeho, co lidem škodí. Po vhození 
Morany do vody nebo příkopu se pak všichni zúčastnění 
vrátili zpátky do vesnice. Symbol zničení Morany není 
o jejím znehodnocení, ale spíše o jejím odesláním zpět 
do  podzemní říše, do  podsvětí. V Lužici se smrtka 
oblékala do košile člověka, který zemřel ve vesnici jako 
poslední, a byla ozdobena do  závoje poslední nevěsty. 
Nesením figury, po  níž ostatní po  ní metali kameny 
a klacky, byla pak pověřena nejzdatnější dívka z vesnice. 
Jakožto pozdější přídavek k Moraně se na  Moravě 
a ve Slezsku oblékal i Mařoch – mužská figura. Tu zase 
připravovali chlapci a mladí muži z vesnice. 

Zvyk vynášení smrtky z vesnice je starým pohanským 
zvykem. První zmínka o tomto rituálu pochází roku 
1366. Z tohoto zápisu vyplývá, že tento obyčej byl velmi 
oblíben. Popěvky doprovázející vynášení smrtky byly 
v době rozmachu křesťanské víry odsouzeny jakožto 
pověrečné a kněžím bylo přikázáno, aby všem, kdo se 
těchto zvyků účastní, zakázali přístup ke  svátostem, 
dokud jim arcibiskup nestanoví vhodnou pokutu. Rituál 
vynášení Morany se však v průběhu času i tak zachoval, 
jeho důležitost však postupně upadá a v 19. století již 
mívá jen podobu mládežnických her. 

Podle lidové tradice se rituál vynášení smrtky 
konává obvykle na „Smrtnou neděli“, to je dva týdny 
před Velikonocemi.

Pokud máte rádi staré zvyky a rádi byste se jich 
zúčastnili, neváhejte zajet 28. 3. 2020 do neda-
lekých Dobřichovic. Tam se koná již 7. ročník 
této hezké soutěže. Místo konání je u Lávky 
prof. Karla Lewita od 13.00 hodin. Hodnotí se 
originální zpracování, umělecký dojem, zvláštní 
uznání může získat výtvor, který bude zvláště 
charakteristický pro obec nebo místo. 

MORANA
T E X T:  M I L O S L AVA S N O P E K
F O T O : P Ř E V Z AT O Z  W E B U D O B N E T U

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ
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Po  Vánocích jsme začali pomalu zlehýnka. Některé 
děti si prodloužily vánoční prázdniny spojené s poby-
tem na horách, proto v průběhu ledna ve školce vládla 
komornější atmosféra. S chřipkovou epidemií jsme se 
popasovali také statečně, a tak už jsme v únoru zase 
v plné polní.
Začátek ledna jsme společně zahájili s velmi oblíbenou 
tradicí Tří králů. Školka byla doslova zaplněna Melicha-
ry, Baltazary a Kašpary. Známou píseň My tři králové 
jsme si zpívali ještě měsíc poté.
V lednu k nám do  školky zavítal pan Vondráček se 
svým divadlem Basta Fidli a jeho kouzelnými loutkami 
s pohádkou o námořníkovi Čepičkovi. Chtěli jsme ho 
překvapit, a tak jsme ho uvítali jako piráti a mořské 
panny. Atmosféra byla fantastická a celý den jsme si to 
moc užili. Ani paní kuchařka nezahálela a připravila 
nám samé pirátské a mořské dobroty. Ulovila nám čer-
stvého lososa z moře a připravila jednu lepší pirátskou 
pomazánku než druhou.
Celý leden jsme se snažili přivolat paní Zimu. Lákali 
jsme jí na sněhuláky, které jsme vyráběli z různých ma-
teriálů, protože na zahradě žádný sníh letos ještě nebyl. 
Staráme se o naše ptáčky na zahradě, plníme jako každý 
rok krmítka, vyrábíme si vlastní lojové koule a pak je 
rozvěšujeme v okolí školky.

Naše děti moc rády pečou, tak jsme jedno únorové dopo-
ledne strávili pečením lineckých srdíček pro naše blízké. 
Nezahálíme ani s masopustem, rádi navazujeme na tra-
dice, které se dodržují v naší Hlásné Třebani a Rovi-
nách. I naše děti se rády účastní akcí ve vesnici, právě 
třeba masopustního průvodu. Každý rok jim vždy udělá 
radost, když ve školce pečeme koblihy a pořádáme ma-
sopustní rej spojený se soutěžemi a vyráběním. Letos 
budeme soutěžit o nejdelší jitrnici.

ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 
HLÁSNÁ TŘEBAŇ
T E X T:  KO L E K T I V M Š H L Á S N Á T Ř E B A Ň
F O T O : L E N K A M I H A L Í KO VÁ 

SPOLKY A ORGANIZACE
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ZÁSAHY HASIČŮ

HASIČSKÝ PLES DVOU TŘEBANÍ

POZVÁNKA NA SCHŮZI ZAHRÁDKÁŘŮ

Dne 28. 1. 2020 byla jednotka povolána k likvidaci 
padlého stromu v ulici Na Klouzavce. Smrk padl po ne-
nadálém poryvu větru a zasahoval do komunikace, která 
byla v daný okamžik neprůjezdnou. Hasiči strom zlikvi-
dovali za pomoci motorové pily.

Dne 7. 2. 2020 povolalo operační středisko hasiče 
k pomoci při vyhledávání pohřešované osoby do obce 
Lety. Hasiči na místo vyjeli se dvěma automobily a po pří-
jezdu na místo společně s ostatními hasiči prohledávali 
okolí řeky Berounky směrem k Dobřichovickému kempu. 
Po zhruba hodině od začátku vyhledávání byla jednotka 
velitelem zásahu poslána zpět na základnu a místo si 
převzaly jednotky Policie ČR. 

Dne 10. 2. 2020 do našeho kraje dorazila bouře Sabine. 
I přes relativně klidný průběh bouře v naší obci, museli 
hasiči vyjíždět k celkem dvěma událostem. V pondělí  
10. 2. vyjížděli hasiči k nahlášenému požáru trafostanice 
v ulici K Zámku. Hasiči na místo vyjeli v počtu 7 osob 
s cisternou Scania a velitelským automobilem. Po pří-
jezdu k události bylo zjištěno, že se jedná o padlý strom 
na vedení a trafostanici, který začínal hořet. Strom byl 
poražen a stržen z trafostanice, na zemi uhašen. Jednotka 
zasahovala společně s profesionálními kolegy z Řevnic.

Druhý den pak hasiči vyjeli k likvidaci plechové garáže 
v ulici K Berounce. Při poryvu větru garáž ulétla a za-
stavila se o plot a obydlí souseda. Garáž byla rozřezána 
motorovou rozbrušovací pilou. 

Po třetí v řadě spolu sbory dobrovolných hasičů obou 
Třebaní uspořádaly reprezentační ples. Letos prvně 
na levém břehu Berounky, v místní sokolovně. Ačkoli 
termín kolidoval s pololetním víkendem, návštěvnost byla 
úžasná. Místa k sezení se ještě před desátou hodinou vy-
prodala, a tak se opozdilí návštěvníci stavěli po příchodu 
rovnou na parket. V okolí neznámá kapela Harmonie nás 
po rozpačitém začátku nadchla širokou paletou skladeb 
a žánrů. Tančilo se až do ranních hodin.

Organizačně méně náročnou událost, navíc podpo-
řenou silami obou sborů, hodnotíme kladně. Věřím, že 
úroveň dalšího plesu ještě poroste, a proto už nyní na něj 
srdečně zvu nejen tradiční příznivce, ale i taneční páry, 
které si prozatím nechaly událost ujít.

Výbor organizace zve na 63. výroční členskou schůzi Českého svazu zahrádkářů v Hlásné Třebani, která se koná 
v sobotu 28. 3. 2020 od 10.00 hod. v České Hospodě („NA RŮŽKU“).

T E X T:  T O M Á Š S N O P E K

T E X T:  M A RT I N T U Č E K



V listopadu jsme Vás informovali o „Baletkách 
na ledě“, neboli partě nadšených hokejistů z naší 
obce, kteří v březnu odletí hrát hokej do Kanady.

Hokejový tým HC Baletky, jehož součástí jsou 
i „třebaňaci“, budou reprezentovat ČR na  hokejovém 
turnaji Carha Hockey WORLD CUP v kanadském 
Vancouveru a Richmondu.
Carha Hockey World Cup se koná 23. 3. – 7 .4. 2020  
a hostiteli jsou kanadská města Richmond a Vancover.
Turnaj začíná za  necelý měsíc, a proto u nás finišují 
přípravy na  tento amatérský hokejový svátek. Všichni 
hráči pravidelně trénují na ledě dle svých možností, a to 
2 – 3x týdně. Většina hráčů si také vylepšuje svůj fyzický 
fond ve fitness centrech. Snažíme se udělat maximum 
pro to, abychom v konkurenci dalších týmů celého světa 
uspěli co nejlépe. Do Kanady náš tým odlétá 28. 3. 2020. 
Organizátorem celé akce bylo již zveřejněno rozlosování 
turnaje, tedy jaké týmy budou spolu hrát. 
Náš tým se střetne v základní skupině iPlayhockey hrané 
v Richmondu 30. 3. 2020 v 16.45 hod. místního času 
s týmem Fat Bastards (FIN). Dalším dnem pro nás bude 
1. 4. 2020 v 9.30 hod., kdy nastupujeme do boje s týmem 
Mr. Taxi (FIN) a posledním zápasem skupiny bude zápas 
2. 4. 2020 v 18.30 hod. s týmem Dangleberries (CAN). 

Jestli postoupíme do  semifinále a finále je předčasné 
soudit. Každopádně budeme bojovat a vy nám držte 
palce! O průběhu celé hokejové akce v Kanadě, přípravy, 
cesta a průběh celé akce Vás budeme informovat 
po  skončení turnaje v květnu 2020 v dalším vydání 
Zpravodaje.

Držte nám palce! Tým HC Baletky

HC BALETKY ODJÍŽDĚJÍ 
NA HOKEJOVÝ TURNAJ DO KANADY
T E X T:  PAV E L Š T YC H A ,  M I L O S L AVA S N O P E K
F O T O : PAV E L Š T YC H A 
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Masopust na Rovinách začínal na konci Černé skály, kde 
se masky z Hlásné Třebaně a Rovin sešly, aby společně 
vyrazily směrem k návsi. Počasí nám přálo a kapela nás 
hezky doprovázela na naší pouti. Cestou byla ještě krátká 
zastávka u sousedů a pak až na návsi, kde bylo také při-
praveno bohaté občerstvení od našich milých sousedů. 
Hudba hezky hrála, tančilo se, povídalo... Atmosféra byla 
příjemná a přátelská. Z Rovin se průvod vydal na cestu do 
Hlásné Třebaně, kde se obě části obce setkaly a průvod 
pak dál pokračoval společně.

KULTURA A VOLNÝ ČAS

MASOPUST ZAČAL NA ROVINÁCH
T E X T:  M A R I A N A PAV L O VÁ
F O T O : M I C H A L K N O R
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Masopustní veselice se konala v sobotu 8. 2. 2020. Sraz byl 
na Rovinách, kde se sešli Roviňáci a za doprovodu kapely 
Třehusk se pomalu vydali k lávce, kde jsme na ně čekali my 
Dolňáci. Postupně jsme se přesunuli k první zastávce ke 
Kratochvílům, kde bylo již vše připraveno. Hned se začal 
nalévat svařák pro nás dospěláky, dětem byly nabídnuty 
koblížky, placičky, plněné rohlíčky a také výborné řízečky. 
Však se také po všem jen zaprášilo.  Průvod pokračoval 
dále, a to ke starostovi obce Tomáši Snopkovi. Přivítal 
nás coby „kněz“. Moc mu to slušelo. Já jsem se hned při-
hlásila ke zpovědi, ale bylo mi řečeno, že tolik času nemá. 
No teda! Masopust Filda požádal o svolení k masopustní 
veselici a po příslibu, že budeme slušní, nám toto právo 
bylo přiděleno. A pak se všichni vrhli ke stolům, které se 
též prohýbaly pod různými dobrůtkami. Chlapi se sou-
středili u stolku s kořaličkami. A starosta naléval ostošest. 
Třehusk nám k tomu pěkně vyhrával. Dokonce vyhlásil 
dámskou volenku, a tak šel starosta z náruče do náruče. 
Radost pohledět! Další zastávka byla u bývalého starosty 
Vnislava Konvalinky. Zde na nás čekaly stoly plné koblížků. 
Během krátké doby však všechny zmizely. Všem nám moc 
chutnaly, měli jsme „nebe v hubě“. Pak se Ajka chopila 
nalévání kořalek. A hned ji obklopili chlapi. 

I zde Třehusk vyhlásil dámskou volenku, a tak starosta 
chtě nechtě musel do kola. Nejdříve s Ajkou a pak i s námi 
ostatními holkami. Všichni jsme udělali kolečko, aby 
nám neutekl, protože se o to pokoušel. Byla u toho velká 
legrace. Další zastávka byla u paní Novákové, která jako 
panenka už koukala z okna. Plný parapet jednohubek, 
česnekových, moc dobrých, a též různé přípitky. Ilča mezi 
námi pobíhala s tácem a všem nabízela. Dokonce se za-
prášilo i po čokoládové bábovce. Hned naproti nás vítali 
Císařovi. A opět pochoutky, přípitky, no prostě jak to 
má být.  A nato zastávka u Kunců. Na zahrádce dva stoly 
plné dobrot – a hlavně těch kořalek! To bylo zase něco 
pro chlapy. Starosta Sokola Vláďa pobíhal s plným tácem 
a všichni připíjeli na podařený masopust. A Třehusk hrál 
a hrál a zase se tancovalo. Hlavně Vláďa a Jiřinka (on to 
byl vlastně Jířák), to byla ale podívaná.  Vláďa s ní točil, 
jako kdyby byl mistr světa v tanci. A pak moje očekávaná 
zastávka u Snopků, na kterou se vždy moc těším, protože 
Jarda každým rokem pro mě připraví lahvinku, někdy 
i dvě.  Ani letos nezklamal a lahvinka byla již připravena. 
Společně ji pak vypijeme, aby se nám šlo pěkně domů. 
I zde bylo mnoho pochoutek pro všechny, sladké, slané 
a hlavně nepřeberná řada kořaliček. 

KULTURA A VOLNÝ ČAS

MASOPUSTNÍ VESELICE
T E X T:  J I T K A Š V E C O VÁ
F O T O : M I C H A L K N O R
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Každý, co kdo chtěl, slivku, hruštičku, fernet i whisku až 
po Key rum. A pro nás tradičně bílé suché vínko. A průvod 
se vydal na další zastávku. U Mirka Štíbra nás čekalo velké 
překvapení. Protože byl Mirek pracovně odvolán, připravil 
nám u plotu „masopustní samoobsluhu“. Legrační nápad, 
ale báječný. A tak jsme si nalejvali dle libosti a ochutná-
vali vše, co tam bylo. Hlavně děti si pochutnuly na ovoci. 
Pokračovali jsme k předposlední zastávce u Polaneckých. 
Ti měli mimo jiné připraveny kávovary, což přišlo hodně 
lidem vhod. A vařilo se a vařilo, trošičku jsme se museli 
zdržet, protože to nešlo tak rychle. Ale káva byla vynikající 
a moc nám přišla k chuti.  Třehusk nepřestal vyhrávaa, 
a tak nálada byla čím dále veselejší. Poslední zastávka 
u Slavíků. Okrojovaná Lidka nás vítala chlebem a solí, 
kamarádka nalejvala kořaličku a my ďobali, co tam bylo. 
A pak Lidka přinesla dva pekáče výborného masa a uzené. 
Musím říct, že jsme se kolem nich nahrnuli, jedli a jedli a za 
chvilku bylo vše pryč, i když toho bylo požehnaně.  Maso 
bylo vynikající a naše bříška velmi spokojená. I zde se opět 
tančilo a zpívalo.  A hurá zpátky k sokolovně, kde pro nás 
hasiči připravili zabijačkové hody. Jelítka, jitrnice, polévku, 
ovar – vše velmi dobré. Pro nás ženy vínko a pro chlapi 
kořalku. Třehusk vyhrával až do 18,00 hod. Tancovalo se 
a zpívalo, prostě veselí, jak má být. Výborná nálada.  Kolem 
17.00 hod. Vladimír Dohnal vyhlásil nejlepší masky. Na 
3. místě se umístil „zajíček“, ale žádného jsem neviděla, 
ani si nepřišel pro cenu. Na 2. místě jsme byly my Holky 
v rozpuku – Sněhurka a 7 trpaslíků, zlá královna a princ. 

To bylo radosti, však jsem taky běžela pro cenu jako o zá-
vod –  šampaňské a stokorunovou  poukázku na zabijač-
kové pochutiny. Iva Matějková nám ke stolu přinesla tácky 
s jitrnicemi a jelítkami v hodnotě 100 Kč a šampaňské 
jsme hned bouchly a vypily. Velký ohlas a 1. místo získal 
Vláďa Kunc se svojí milenkou „Jiřákem“. Masopust se nám 
opravdu vydařil. Hodně masek a především krásné počasí. 
Všem lidem děkujeme, že dokázali otevřít své domovy 
a pohostit masopustní průvod, organizátorům, našemu 
kulturnímu sdružení, hasičům a hlavně Třehusku, bez 
kterého by se náš masopust neobešel. Tak ještě jednou 
díky a příští rok opět na viděnou.
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AKTIVNÍ DOPOLEDNE V HLÁSNÉ TŘEBANI

 DATUM: 25. 4. 2020

 ČAS: 8.30–13.30 HODIN

 MÍSTO: TJ SOKOL HLÁSNÁ TŘEBAŇ

PROGRAM:
8.30   Ranní snídaně s kávou a čajíkem, zdravými 

dortíky a čerstvým chlebíkem od Milušky
9.00   Hatha Jóga s úžasnou Jarkou Prchlíkovou 

(host)
9.45   Double Tabata v provedení Milušky a Lucky
10.30   Přednáška Karen Damane, Dis. O stravování 

a nutriční poradenství
11.00   Cardio Kickbox pro ženy s energickou Marti-

nou Barchánkovou
11.45   Krátká přestávka
12.00   Vnitřní stabilizační systém (střed těla) se 

Zuzkou
12.30   Závěrečný strečink
13.00   Oběd (fit polévka, salátek)

DODOPROVODNÝ PROGRAM:
–  Možnost individuálního poradenství nutriční tera-

peutky Karen Damane, Dis. Ze společnosti FitBee 
– měření na přístroji In Body (za poplatek 300 Kč)

–  Prezentace bižuterie a šperků z Vídně s možností 
sestavit si vlastní set

–  Aloe Vera stánek
–  Datlovky k ochutnání
A spousta dalších dárků včetně bohaté tomboly!!!!

Cena: 350 Kč včetně snídaně a oběda, samozřejmě 
vlastní kuchyňská tvorba je samozřejmě vítána 
Přihlášky: lmusialova@email.cz

Změna programu vyhrazena!

Rozhovor s Miloslavem Frýdlem, kapelníkem 
poberounské skupiny Třehusk, která doprová-
zela letošní masopustní veselí v Hlásné Třebani. 

Mílo, mohl bys, prosím, čtenářům našeho zpravodaje 
stručně přiblížit, jak je to oblibou masopustních rado-
vánek na Berounsku?

Obliba masopustů jednoznačně roste, rok od roku 
přibývá obcí, které se rozhodly tuto tradici obnovit či 
zavést. Když jsme před jedenatřiceti lety „fašaňk“ znovu-
zakládali v Zadní Třebani, byli jsme s Řevnicemi jediní, 
kdo masopust v našem okolí slavil. Dnes se koná s mírnou 
nadsázkou v každé druhé vesnici. Ale není se vlastně ani 
moc co divit – masopust je velmi vděčný typ zábavy. Lidé 
se mohou odreagovat, vyřádit, „vyblbnout“. Obvykle mají 
i možnost si pochutnat na spoustě dobrot – ideální spo-
jení. A samozřejmě, pro ty, kteří ctí zvyky, tradice, v jejich 

původní podobě, znamená masopust také možnost se na-
posledy povyrazit a pořádně se najíst před čtyřicetidenním 
půstem, který předchází oslavě Velikonoc.

Víme, že Masopust v Zadní Třebani organizujete 
v daleko větším rozsahu, než je ten náš v Hlásné, ale 
když máte takové zkušenosti a takový přehled o ma-
sopustech v regionu, jak se vám líbil ten náš letošní a jak 
jej hodnotíte? 

Na masopustu v Hlásné Třebani jsme hráli mockrát, 
s výjimkou toho loňského dokonce možná na všech, které 
jste tu pořádali. Ten letošní považuji já osobně za nejvy-
dařenější hlásnotřebaňský masopust vůbec. Vyšlo skvěle 
počasí, lidé si to evidentně přišli užít - na Rovinách, i dole 
v Hlásné. Myslím, že tolik masek, jako letos, jste v prů-
vodu nikdy neměli a počet domácností, které připravily 
maškarám občerstvení, byl také rekordní. Bylo to fajn, pod 
začátku až do konce.

MASOPUST OČIMA TŘEHUSKU
T E X T:  M I RO S L AV S T Ř Í B R N Ý 



st 11. 3., od 17.30 
Lety, Sál u Kafků 

Letovská akademie – Ivanka Devátá
Beseda s herečkou a spisovatelkou Ivankou Devátou.
Šarmantní a vtipná dáma Ivanka Devátá navštíví Lety. V sále u Kafků 
se můžeme těšit na smršť jejích historek a postřehů z hereckého, 
spisovatelského i osobního života.

ne 15. 3., od 17.00 
Zámek Dobřichovice – Bear Place

Přednáška A. Šarounové – několik pohledů na raně středověkou kulturu 
našich předků

so 21. 3., od 17.00 
Zámek Dobřichovice – Bear Place

Trvalky pro nezalévané zahrady – přednáška  
skalničkáře Z. Zvolánka, vstupné dobrovolné. 

ne 22. 3., 15.00-15.30
Zámek Dobřichovice – Bear Place

Divadlo ELF – Mikulkovy pohádky

po 23. 3., 19.30-21.30
Zámek Dobřichovice – Bear Place

Gabo Naas /Argentina/ trio a Marta Topferová
Zpěvačka Marta Topferová vystupuje v Dobřichovicích pravidelně se svými 
hosty. Tentokrát pozvala hudební trio s frontmanem Gabo Naasem /
zpěv a kytara/ z Argentiny. Gabo hraje písně ve stylech chacarera, zbama, 
chamamé, gato a vystoupí u nás společně s Davidem Hagenem z Německa /
kontrabas/, Martinem Lannacconem z Argentiny /perkuse/ a samozřejmě se 
zpěvačkou a kytaristkou Martou Topferovou. 
Více na www.gabonaas.com 

čt 26. 3., od 19.30
Zámek Dobřichovice – Bear Place

Dobřichovice pod palbou hloubkařů
Přednáška Filipa Vojtáška, autora knihy „Pod palbou hloubkařů“, na téma 
nálety hloubkařů v Dobřichovicích a okolí v dubnu 1945. Na místě bude 
možné zakoupit podepsanou knihu.

čt 26. 3. – 28. 3.  
Řevnice

Festival Jeden svět – festival dokumentárních filmů o lidských právech
Filmy se budou promítat v řevnickém kině, v Modrém domečku, Meandru, 
Zámečku. Více na www.jedensvet.cz 

so 28. 3., od 13.00 
Dobřichovice

7. ročník slavnosti Morany
Bohatý doprovodný program – Jiří Stivín Kartet, dětský sbor Mifun, dámská 
vokální skupina Cabinet, Tango Jazz Band, Hejblíkovic, taneční studio 
Dobřichovice. Dílničky pro děti – výroba Mařenek, balonů, korálky atd. 
Vyhlášení o nejkrásnější Moranu.

so 28. 3., 15.00-20.00 
U Cibulků – Dobřichovice 

Jarní degustárium u Cibulků – Dobřichovice
Ochutnávka vín 2019 – na zahradě u Cibulků, Na Plzeňce 165, Dobřichovice. 
Ochutnávka vín, pojídání jarních dobrot.

so 4. 3., od 11.00 
Zámek Dobřichovice

Jarní trhy aneb Velikonoční inspirace 
(Vždy týden před Velikonocemi, v sobotu), součástí je malý farmářský trh. 
Projížďky na koních, kovář, divadlo pro děti. 

liché soboty, 8.00-12.00  
Zámek Dobřichovice 
(pod lípou u zámku)

Farmářské trhy
První malý farmářský trh proběhne společně s velikonočním jarmarkem 
4. dubna a dále budou pravidelně od 25. dubna (nebo kdyby ještě hrozily 
mrazíky, pak od 9. května) každou lichou sobotu. Poslední trh bude 
10. (nebo 24.) října 2020. Trh je zrušen 29. srpna, to je zámek a jeho okolí 
zadán pro Vinařské slavnosti. 

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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KULTURA A VOLNÝ ČAS

KINO ŘEVNICE / BŘEZEN 2020

st  4. 3.  20.00  V síti

so 7. 3. 13.30  Frčíme

  15.30 Ježek Sonic

  17.30 V síti (soft-verze)

  20.00 Modelář

st 11. 3. 20.00 Vlastníci

pá 13. 3.  17.30 Ježek Sonic

  20.00 Staříci

so 14. 3. 13.30 Ledové království 2

  15.30  Zapomenutý princ

  17.30 3 bobule

  20.00 Neviditelný

st 18. 3. 20.00 V síti

pá 20. 3. 17.30  Zapomenutý princ

  20.00 1 9 1 7

so 21. 3.  13.30 Princezna zakletá v čase

  15.30  Frčíme

  17.30  Malé ženy

  20.00  Proxima

st  25. 3. 20.00 Srdcová královna

čt 26. 3. 18.30 JEDEN SVĚT. Sea Watch 3

pá 27. 3. 15.00 JEDEN SVĚT. Midnight Family

  17.30 JEDEN SVĚT. The Self Portrait

  20.00 Pro Samu

so 28. 3.  10.00 JEDEN SVĚT. Nomad Meets the City

  14.00 JEDEN SVĚT. Honeyland

  20.00 Tiché místo. část II

ne 29. 3.  16.00 Bolšoj balet. Romeo a Julie

  19.30 Šarlatán

17

30

KULTURA A VOLNÝ ČAS

KINO ŘEVNICE / LEDEN 2020

KINO ŘEVNICE

Opletalova 89, 252 30 Řevnice 
www.kinorevnice.cz

Rezervace: rezervace@kinorevnice.cz

pá 3. 1. 17.30 Trollové a kouzelný les

pá 3. 1. 20.00 Šťastný nový rok

so 4. 1. 13.00 Zakleté pírko

15.00 Špióni v převleku

17.00 Star Wars: Vzestup Skywalkera

20.00 Tenkrát podruhé

st 8. 1. 20.00 Portrét dívky v plamenech

pá 10. 1. 17.30 Zakleté pírko

20.00 Na nože

so 11. 1. 13.00 Ledové království 2

15.00 Star Wars: Vzestup Skywalkera

18.00 Šťastný nový rok

20.00 Cats

st 15. 1. 20.00 Tenkrát podruhé

pá 17. 1. 17.30 Pat a Mat: Kutilské trampoty

20.00 Richard Jewell

so 18. 1. 13.30 Trollové a kouzelný les

15.30 Dolittle

17.30 Vlastníci

20.00 Na nože

ne 19. 1. 18.00 Koncert: Václav Hudeček

út 21. 1. 19.30 Na stojáka: Lukáš Pavlásek

st 22. 1. 20.00 Karel svoboda: Šťastná léta

pá 24. 1. 17.30 Cats

20.00 Na nože

so 25. 1. 13.30 Zakleté pírko

15.30 Špióni v převleku

17.30 Příliš osobní známost

20.00 Králíček Jojo

ne 26. 1. 15.45 Bolšoj balet živě: Giselle

st 29. 1. 20.00 Daleko od Rejkjavíku

pá 31. 1. 17.30 Dolittle

20.00 Příliš osobní známost
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CESTOVÁNÍ

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 – 4. díl

VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ 
Na dnešní den jsem se opravdu těšila. Poprvé jsme 

vyjely z Pekingu, a to hned na jedinou stavbu, která je 
vidět z vesmíru, na Velkou čínskou zeď. Tentokrát jsme 
šly pěšky na autobus, který nás měl dovézt do městečka 
pod zdí. Autobus už měl nejlepší roky za sebou, a tak se 
stalo, že se asi na poloviční cestě porouchal. Počkaly 
jsme na náhradní, ale cesta to byla docela náročná. Au-
tobus byl plný nejen turistů, ale hlavně domácích, kteří 
se vraceli z trhu a nákupy si odkládali na podlahu, takže 
nebylo kam stoupnout, nebo je drželi v úrovni hlavy, a to 
pak vás nákup celou cestu v rytmu jízdy autobusu klepal 
do hlavy a uhnout nebylo kam. Klimatizace nestačila, 
bylo vedro. Konečně jsme asi po 30 km vystoupily z au-
tobusu, trochu se protáhly, koupily jízdenku na další 
autobus, tentokrát ale už jenom z pohodlnosti, neboť 
jsme byly ve vzdálenosti, která se dá k začátku prohlíd-
kové trasy „Zdi“ zvládnout pěšky. Vystoupily jsme pod 
lanovkou, zařadily jsme se do fronty, která se točila 
jako mnohametrový had, a čekaly asi hodinu na nástup 
do lanovky. Cesta lanovkou byla ale úžasná, všechno 
nepohodlí bylo v tu ránu zapomenuto. 

Z výšky lanovky se nám nabízel opravdu nezapome-
nutelný pohled. Vidět toto impozantní dílo na vlastní 
oči je něco jiného než si ho prohlížet na obrázcích. Na-
hoře se nám otevřel nádherný výhled na hřebeny hor, 
po kterých se do dálky táhly části zdi. Čína vynakládá 
velké peníze na opravu svých památek a toto je jedna 
z nich. Velká zeď je přístupná z mnoha různých koutů 
Číny. Tato část, pro nás nejméně namáhavá a nejlépe 
přístupná, z centra Pekingu vzdálená asi 70 km, byla 
jasná volba. Po výstupu z lanovky a kocháním se ne-
zapomenutelnými výhledy jsme se vydaly po kamenité 
cestě, kterou z obou stran lemují zdi se střílnami. Mezi 
nimi jsou ještě různé věže, chodbičky atp. Bylo nádherné 
počasí, v dálce jsme viděly ještě neopravené části zdi, ale 
také mnoho úseků již opravených, ke kterým směřovaly 
další lanovky. Při představě, že jdete po zemi, kde jsou 
pohřbeny statisíce lidí, kteří zeď stavěli, vám přebíhá 
mráz po zádech. Ale nebyly to marné oběti. Svoji zemi 
uchránili od mongolských nájezdníků. 
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Asi po tříhodinovém procházení jsme byly značně 
unavené, jelikož terén zdi vede nahoru, dolů a často 
narazíte na vysoké schody. Absolvovat zpáteční cestu 
lanovkou se nám nechtělo, tak padlo rozhodnutí sejít 
celý kopec pěšky. Po cestě jsme potkávaly odvážlivce, 
kteří celou cestu šlapali nahoru po svých. Cesta dolů 
byla neméně náročná, ale zajímavá. Celou dobu nás 
doprovázel silný zvuk cikád, cestu lemovaly stromy 
s právě dozrálými jedlými kaštany, které tam divoce 
rostly a které si každý mohl nasbírat. Některé stromy 
a keře kvetly, další byly obsypané různými plody, které 
jsem neznala. I když bylo pořád na co koukat, začala 
jsem cítit únavu v nohách a nebyla jsem sama. Po cestě 
posedávaly skupinky lidí a odpočívaly. My jsme sešly až 
dolů, kde byla čínská „Matějská pouť“. Prostě lákadlo 
na turisty. Vnučka šla koupit banány a vodu. Ceny nikde 
nebyly k vidění, tak se zeptala, kolik platí. Prodavačka 
dělala, že počítá z hlav. Nad konečnou cenou se vnučce 
protočily panenky. Zeptala se, kolik stojí banány a kolik 
voda. A ejhle, najednou to bylo o víc než polovinu lev-
nější. Prostě past na turisty stejně jako u nás. Měly jsme 
objednané taxi, které už na nás čekalo. Bylo to velmi 
prozíravé, neboť zájemců o taxi bylo mnoho a čekací 
doba by se protáhla. Jakmile jsme nasedly, padla na nás 
únava a vlastně celou cestu domů jsme prospaly. Ale 
doma na nás čekala příprava na další cestu.

ŠANGHAJ
Ráno jsme vyrážely na můj vytoužený výlet, a to 

rychlovlakem do Šanghaje. Šanghaj, bájné město z mých 
knížek a filmů. Jízdenky na vlak jsme koupily jak jinak 
než přes internet, a tak, když jsme přijely na nádraží, 
měla jsem čas se pořádně rozhlédnout. Bylo obrovské. 
Trochu připomínalo odletové prostory. Také prohlídka 
dokladů a zavazadel tomu odpovídala. 

Ještě než se rozepíšu o cestování, chtěla bych vás 
stručně seznámit s místní železniční dopravou. Kromě 
rychlovlaků jezdí v Číně i obyčejné vlaky, které mají 
svoje nádraží. Když vnučka přijela do Číny, často tyto 
vlaky využívala. Mají tři třídy, sedací, tvrdé spaní, měkké 
spaní. V sedací části jsou vždy dvě sedadla proti sobě se 
stolečkem a s uličkou uprostřed. Tvrdé spaní jsou tři lůž-
ka nad sebou po obou stranách kupé. Měkké spaní jsou 
dvě lůžka nad sebou, tedy čtyři cestující v kupé. Každý 
cestující má k dispozici polštář, deku a čisté povlečení. 
Jenom cestující v sedací části se asi nevyspí, neboť tam je 
zvykem, že mezi sedícími pasažéry chodí téměř každou 
hodinu zástupci různých firem a předvádějí svoje zboží. 
I v těchto vlacích dostanete jídlo, pití. Tyto vlaky však 
jezdí načas, i když jsou nižší kategorie než rychlovlaky. 
Do lehátkových vagonů si musíte s předstihem zajistit 
místenku. 
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Ale vraťme se k našemu vlaku. Asi čtvrt hodiny před 
odjezdem jsme stály u vstupu na perón k našemu vlaku 
(vstupů je tam mnoho). Když jsem viděla stříbrný tubus 
vlaku a v něm okna a dveře a žádné pro mne viditelné 
rozdělení vagonu, byla jsem bezradná, kam bych na-
stoupila. Dodnes pro mne zůstává tajemstvím, jak se 
to pozná. Musím se na to zeptat. Konečně jsem seděla 
na svém místě a čekala na další události. Ještě jsme 
nevyjeli z Pekingu a už jsme jeli přes 150 km/hod. Tento 
vlak má také tři třídy. Business, první a ekonomickou. 
Vlak měl pohodlné sedačky a bylo v něm velmi čisto. 
Po celou dobu jízdy procházela vlakem paní a všechny 
odpadky hned odnášela, rozlitou tekutinu utřela, prostě 
úklid za  jízdy. Další pracovnice rozvážely a nabízely 
jídlo, pití, čerstvé ovoce, časopisy atp. V Číně si lidé váží 
dobrého zaměstnání a vykonávají ho, jak nejlíp umí. 
Do Šanghaje jsme měli tři zastávky a během nich jsem 
opět viděla něco, o co se chci s vámi podělit. Všimla 
jsem si, že na zastávce vlaku stevardka přebírá od mužů 
stojících před dveřmi vlaku balíčky a potom je roznáší 
cestujícím. Vnučka mi vysvětlila, že si můžete už den 
předem objednat svoje oblíbené jídlo do vlaku, ve kterém 
pojedete. Pochopitelně vše přes aplikaci v mobilu, kam 
zadáte místo, čas, vstup do vlaku a sedadlo, zaplatíte 
a druhý den máte svoje teplé jídlo k dispozici. Všimla 
jsem si, že děti ve vlaku byly ukázněné, žádné lítání, 
křičení atp. Rodiče se jim celou cestu věnovali. Cesta 
rychle utíkala a já sledovala v dálce jenom obrysy hor, 
nově stavěná a ještě ne zcela obydlená města a bohužel 
i značně čoudící továrny. Taky byly vidět nekonečné řady 
skleníků, mezi kterými se táhly široké vodní kanály. 
Muselo být v nich i dost ryb, neboť kolem seděli rybáři. 
Vlak uháněl rychlostí 350 km/hod. a jel velice klidně. 
Asi po čtyřech hodinách jsme se blížily k cíli naší cesty. 
V šanghajském metru bylo víc lidí a méně ukázněných 
než v Pekingu. Cesta metrem nám trvala asi půl hodiny 
a potom asi čtvrt hodiny pěšky do hotelu. Po ubytování, 
osprchování a převlečení jsme vyrazily do ulic Šanghaje. 

Procházely jsme největší nákupní ulicí Nanjing Road 
(Nandžing) směrem na nejznámější vyhlídku Šanghaje 
The Bund. To, co jsem znala z obrázků a filmů, jsem měla 
v celé kráse před sebou. Čekaly jsme do sedmi hodin 
večer, až se rozsvítí všechna světla s projekcemi. Většina 
z nich byla zaměřena k očekávanému sedmdesátému 
výročí založení nové Číny, jejíž oslavy se blížily. Nej-
vyšší věž Šanghaje zářila a ostatní mrakodrapy, v nichž 
žije mnoho čínský umělců, sportovců a businessmanů, 
nezůstávaly pozadu. Krásný, i když trochu kýčovitý byl 
i pohled na řeku se spoustou výletních lodí a lodiček, 
které se předháněly ve světelné výzdobě. Šanghaj vás 
zaujme jako velmi moderní město a staré koncesní domy, 
které odděluje řeka, dělají místo ještě zajímavější. Na-
jdete v něm nejvíc stop evropské architektury z doby 
kolonialismu, kdy se tam usadili Francouzi, Britové 
a později i Američané. Dodnes je tam francouzská čtvrť. 
I když je Šanghaj velmi moderní město, stále se tam 
nacházejí stavby ve stylu art deco a kostely různých 
náboženských směrů. Ulice jsou lemovány platany, které 
tam přivezli Francouzi. I v Pekingu roste hodně plata-
nů a daří se jim. Druhý den v Šanghaji jsme se vydaly 
do francouzské čtvrti Jing án (Džingan). Je to čtvrť, jak 
už jsem se zmínila, z dob francouzské koncese. Čtvrť, 
kde jsem viděla nejvíc tříkolých vozítek, která používá 
hlavně starší generace, muži i ženy. Moc se mi vozítka 
líbila, hned bych takové chtěla. Je to ale také jedna z bo-
hatších čtvrtí Šanghaje. Jelikož vzdálenosti jsou velké, 
využily jsme opět taxi a dojely k tradičnímu čínskému 
parku LUXUN. V tomto parku se obyvatelé baví tak jako 
ve všech parcích, tradičními čínskými hrami, cvičením 
a v neposlední řadě i tancem. Vidíte tam jednotlivce, 
jak si jde zahrát na svůj oblíbený nástroj, skupinky žen 
s dětmi, jak společně cvičí, a pro mne nejhezčí zážitek, 
jak tam jednotlivci i páry tančí a  jak tanec prožívají. 
I když jsme si je fotily a celou dobu na ně koukaly, ne-
styděli se a evidentně si to užívali ještě víc. Také voda 
hraje ve všech čínských zahradách důležitou roli, stejně 
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tak i rostliny a různé čínské pagody. Ve většině vodních 
ploch rostou lotosy, ze kterých se dá zužitkovat celý 
květ. Z odkvetlého lotosu jsem jedla salát, byly to slabé 
proděravělé bílé plátky a byly dobré. Ve vodách jsou 
i spousty barevných kapříků koi, prostě pořád je na co 
koukat. Po procházce parkem jsme se opět taxíkem 
přesunuly do tzv. vodního města Qibao. Je to vodní 
kanál s tradičními mosty a architekturou. Nachází se 
tam mnoho restaurací, kiosků s jídlem a upomínkovými 
předměty. Kanály jsou přemostěny kamennými mosty. 
Po procházce jsme opět popojely taxíkem, tentokrát 
do korejské čtvrti. Když vnučka žila v Šanghaji, měla 
a doposud má v této čtvrti spousty korejských přátel. 

V této čtvrti měla i svoji oblíbenou restauraci, kam mne 
pozvala. Na její doporučení jsem si dala tradiční korej-
ské jídlo, palačinky kimči. Škoda, že taková dobrota se 
u nás nedostane. Všechny názvy v této čtvrti jsou psány 
v korejštině. Korejské znaky jsou jednouší než čínské, 
a tak jsem je poznávala i  já. Abych měla návštěvu co 
nejpestřejší, zašly jsme si s vnučkou i na masáž. V ka-
bince byla dvě lehátka a na nich vedle kytičky ležela 
volná halena a volné krátké kalhoty, do kterých jsme 
se převlékly. Prvně jsme dostaly čaj a k dispozici byly 
i misky s cukrovinkami a koláčky. Masírují tam přes 
oděv. Masáž trvala hodinu a byla od hlavy až po špičky 
prstů na nohou. Všechny možné akupunkturní body 
byly ošetřeny. Takovou masáž jsem zažila poprvé a bo-
hužel asi naposled, neboť taková u nás není. Cena ma-
sáže asi čtyři sta Kč pro jednu. Vnučka si ale moc klidu 
při masáži neužila. Jakmile masérka zjistila, že mluví 
čínsky, celou dobu musela odpovídat na otázky, jako 
odkud jsme, jak dlouho tam budeme, kolik mi je let, že 
jsem se vydala tak daleko, a hlavně měly zájem vědět, jak 
se u nás žije, jaké jsou rozdíly. Já, jelikož umím jenom 
dobrý den, jsem měla klid. 

Po celodenním putování a přejíždění z místa na mís-
to a nejméně s 20 km v nohách jsme navštívily mexickou 
restauraci, kde jsem poprvé viděla opravdu velkého tlu-
stého Číňana. Mladý kluk obsadil sám jeden stoleček 
a na něj si nanesl takového jídla a pití, že jsem nevěřila, 
že to může sníst. Ale určitě nevěděl, co jí, protože celou 
dobu koukal do mobilu, jen ruka mu vždycky automa-
ticky sáhla po nějaké dobrotě. Mladí Číňané v metru 
mě většinou převyšovali, jenom děvčata jsou éteričtější, 
hodně štíhlá a většina má krásnou pleť. Když jsme se 
v noci vracely do hotelu, byla celá ulice rozkopaná a v ní 
plno mechanizace a pracovníků. Když jsme ráno prochá-
zely ulicí na rychlovlak do městečka Suzhou, byla celá 
ulice opravená a auta jezdila jako by se tam nic nedělo.

Příště město Suzhou a cesta ze Šanghaje do Pekingu.
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Z únorového čísla Zpravodaje mi vyklouzl a snesl se 
do trávy žlutavý list papíru s výrazným titulkem JAK TŘÍ-
DIT ODPAD.

Marunko, to mi dodalo sílu splnit to, co jsem chtěla 
udělat už na jaře roku 2017. Vidím Tě, jak kolem cesty 
u ohrady s koňmi vybíráš obaly od pamlsků mezi stébly 
trávy. Usmíváš se a rozhodně odmítáš můj názor, že by se 
o Tobě mělo psát...

Kamkoliv jsme při procházkách Hlásnou Třebaní zašly 
samy anebo později s Tvojí vytouženou Májou, malou 
kokří slečnou, tam jsi sbírala odpadky. Ohrožovala Tě 
vážná nemoc. Tolik jsem se o Tebe bála. Tvoji léčbu ne-
směla ohrozit infekce. Sbírala jsem za nás obě. Vyprávěla 
jsi mi o španělském městě Coria del Río u Sevilly. O Tvém 
novém domově. Z krásné kolonády tam hlavně mladí od-
hazují obaly od tekutých i tuhých pochutin přímo do řeky 
Guadalquivir. Jak vypadají břehy této největší řeky Anda-
lusie ani nemluvě. A tak jste s manželem Joaquínem trávili 
procházky sběrem odpadků. Rozhodli jste se do řešení 
situace zapojit vedení města. To umístilo na kolonádě 
a v městských parcích více odpadkových košů. Objevily se 
tam i varovné tabule. Joaquín, profesor angličtiny na jedné 
ze škol, zařídil brigády studentů. Přidaly se i další školy. 
Příklad dětí ovlivnil i dospělé. Na váš popud se situace 
v Coria del Río začala lepšit. Radost v Tvých očích je ne-
zapomenutelná. 

„Mami, Berounka a Třebaň jsou na tom docela dobře.“ 
Ale i my dvě jsme složily do kapsy „igelitku“. Ani jediný 
den nezůstala prázdná. Mnohokrát nestačila. Doma se 
pak třídilo. Štěně Mája nám při sběru asistovalo. Dodnes, 
Marunko, nosí domů úlovek – „kachničku“. Je to třeba 
zachovalá pracovní rukavice, polokecky, sandál, plastové 
květináče a obaly od potravin i rybího krmiva, plechov-
ky od piv a energetických nápojů různých značek, obaly 
od pamlsků, plastových lahví je nepočítaně. Najdou se 
i koberce, trička, ručníky, dudlíky, kbelíky, hřebeny... 
Člověk by si zařídil domácnost. Pneumatiky se podaří 
dostat aspoň na břeh. Pamatuješ se, jak jsme nechávaly 
někdy odpadky před domy ležet v naději, že je majitelé 
nemovitosti uklidí? Bohužel, po několika dnech jsme to 
zase byly my. 

 Za sebou a pod sebou nechávají snad největší spoušť 
páni rybáři, o nichž si jedna myslí, že jsou to znalci a hlavně 
milovníci přírody. Ani turisté se nemusejí stydět. A co 
místní občané a chataři? Vzpomínáš si, jak jsme si přály 
odhalit tajemné bytosti, které téměř den co den nechávaly 
na stejných místech své značky – potravinářskou fólii se 
samolepkou Michelské špekáčky, modrý obal bez hašlerky 
a žlutý bez sojového suku. Ty jsi je s humorem sobě vlast-
ním nazvala FANTÓMY TŘEBANĚ.

DOPIS MARUŠCE 
T E X T A  F O T O : M A R I E KO Č Í -  KO VA Ř Í KO VÁ

Nasbíráno v jednom dni v ulici  
Na Zahrádkách

Poklad nalezený během krátké  
procházky u Berounky za Plovárnou

Tohle všechno a ještě víc bylo naleze-
no v keři lísky na břehu Berounky -  
oblíbené místo rybářů
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Časem „odpadl“ ten SOJOVÝ. Proč? Jeden rázný občan 
zabodl před svůj dům kolík s tabulkou opatřenou důraz-
ným varováním. A protože je to jinak dobrák, obdaroval 
Fantóma několika kusy této pochoutky z místní prodejny 
Coop. Bohužel, HAŠLERKOVÝ a ŠPEKÁČKOVÝ Fantóm 
řádí vesele dál.

Marunko, je únor 2020. Pořád je co sbírat. Mája je ši-
kulka. Vrhá se i do roští a jiného porostu. O proti tomu, co 
uloví, jsou proklínaná psí hovínka slabou kávou. Nebudu 
vše vypisovat, protože všichni dobře víme, jaký sortiment 
nabízí již dříve zmíněná prodejna. Ta je v tom nevinně. 
Jsme rádi, že ji tu máme. A v ní milé paní prodavačky.

 Máš pravdu, Marunko. Je nepodstatné, kdo to, co 
nepatří do přírody, zvedne, odnese v kapse nebo batohu, 
kabelce, školní brašně domů a tam roztřídí do pytlů. Ty 
jen v daný den vystrčí před dům nebo chatu. Pomohl 
by i větší počet odpadkových košů po obci i kolem řeky. 
Všechna opatření jsou výborná, jen aby se nebezpečné 
látky nedostávaly do půdy, vody, vzduchu, do rostlin, 
zvířat, do nás lidí.

„Čím je člověk vzdělanější, lepší a ušlechtilejší, tím 
víc si váží přírody.“ Jako by Tě Jan Ámos Komenský znal, 
Marunko.

Miluji Tě.
Tvá máma

PS: Snad všichni půjdeme do sebe a celosvětové akce 
UKLIĎME SI... nebudou potřeba.
 
Hlásná Třebaň, 4. 2. 2020

Mája s úlovkemMaruška ve Španělsku
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