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V dalším letním čísle Zpravodaje se 
dozvíte, kolik peněz se podařilo získat 
do obecního rozpočtu třeba na kanaliza-
ci, vodovod, chodník a další projekty. Více 
se dozvíte o budování dětského hřiště 
v ulici Na Zahrádkách v Hlásné Třebani.

Hned dvě společenské akce se uskuteční 
v tomto měsíci. Světovou dřevorubeckou 
show uvidíte na akci našich dobrovolných 
hasičů. Následující víkend si užijí milovníci 
vody. V loňském roce úspěšná plavba 
po Berounce se opět blíží. Máte připravená 
plavidla a kostýmy?

Daří se získávat dotace Hasofest a lampionová plavba
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SlOVO StAROSty

Milí sousedé, 
začínáte číst další prázdninové číslo třebaňského perio-

dika, předpokládám, že v poklidných letních dnech. Zatím 
letošní prázdniny probíhaly za proměnlivého počasí, i tak 
věřím, že užíváte v maximální možné míře zaslouženého 
odpočinku.

Píši pro vás tyto řádky jen pár hodin poté, co jsme do-
stali informaci, že naší obci byla přidělena dotace na stavbu 
druhé etapy kanalizace v Hlásné Třebani. Na tento mo-
ment čekáme netrpělivě již od počátku tohoto roku, kdy 
byla žádost o dotaci podána. 

 Vzhledem k tomu, že je již na akci vybrán dodavatel, 
pravděpodobně bude moci stavba, jež svými náklady dosa-
huje kolem 40 mil. Kč, být zahájena již na podzim. 

Projekt se tedy zařadí k dalším akcím, které nás v tomto 
období čekají. A tak celý tým obecního úřadu, zastupite-
lů a členů jednotlivých výborů využívá tyto prázdninové 
dny k přípravě na stavební závěr roku, který nás dosti 
pravděpodobně čeká. Musím konstatovat, že všichni výše 
zmiňovaní vnímají tíhu velkého objemu prací a snaží se 
pomoci v maximální možné míře. 

Rád bych jim tedy na tomto místě poděkoval za vyna-
ložené úsilí. 

Věřím, že náročný konec roku úspěšně zvládneme 
a příští rok se budeme moci těšit z dobře vykonané práce.

Sousedé, rád bych vám také připomněl, že nás tento 
měsíc čekají dvě významné kulturní akce. Hasiči pořádaný 
Hasofest a následně Lampionová plavba na řece Berounce. 

Těším se tedy na setkání s vámi a přeji vám příjemně 
strávený zbytek letních prázdnin.

Tomáš Snopek
starosta obce
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ZPRÁVy ZE ZAStUPItElStVA 
T E X T:  J I Ř Í  K R ÁT K Ý,  T O M Á Š S N O P E K
F O T O : M I C H A L K N O R

Vzhledem k rekonstrukci kanceláří obecního úřadu  
jsme 13. července poprvé jednali na zahradě.

ZíSkAlI JSmE DOtAcI NA kANAlI-
ZAcI, VODOVOD, cHODNík A DAlší 
PROJEkty

Daří se nám získávat finanční prostředky na projekty, 
z čehož máme pochopitelně velkou radost. Do obce se 
nám tak podařilo získat více než 37 mil. Kč. Největším 
dotačním projektem je II. etapa kanalizace. Oznámení 
o získání dotace jsme obdrželi 20. července. Protože jsme 
dodavatele museli vybrat již před odevzdáním žádosti o do-
taci, můžeme s realizací projektu začít již v letošním roce. 
V zářijovém Zpravodaji vás budeme informovat o harmo-
nogramu projektu a o tom, jak a kdy ovlivní život v obci.

Realizace několika projektů ve stejný čas je kapacitně 
velmi náročná, proto jsme vytvořili k jednotlivým projek-
tům pracovní týmy ze zastupitelů a členů výborů, abychom 
byli schopni projekty dobře zrealizovat. Projektu vybudo-
vání hřiště věnujeme samostatný článek.

Jako zastupitelstvo jsme od uzávěrky červnového čísla zpravodaje jednali třikrát: 29. června, 13. a 27. července. 

Získali jsme dotace na tyto projekty  
(v závorce uvedena výše získané dotace):  
–  kanalizace II. etapa (25,1 mil. Kč)
–  vodovod II. etapa (1,9 mil. Kč)
–  rekonstrukce ulic Ječná a Ovesná (4 mil. Kč)
–  vybudování chodníku od prodejny CooP 

ke hřbitovu (1,55 mil. Kč)
–  vybudování dětského hřiště – hřiště pro 

menší děti a workout (celkem 931 tis. Kč)
–  rekonstrukce veřejného osvětlení (2,4 mil. Kč)
–  bezdrátový rozhlas (1,2 mil. Kč)

AktUAlIZAcE AkčNíHO PlÁNU
Na poslední červnové schůzi zastupitelstvo aktua-

lizovalo seznam projektů (akční plán), který je součástí 
strategického plánu. Žádné nové projekty nepřibyly ani 
žádné nebyly vyřazeny. Aktualizovali jsme odhady ná-
kladů a termíny realizace. Aktuální akční plán najdete na  
webu obce v sekci Projekty https://www.hlasnatreban.cz/ 
strategicky-plan-rozvoje-obce-hlasna-treban 

BEZPEčNé PROPOJENí HlÁSNÁ  
třEBAň – kARlštEJN

Jedním z projektů ve strategickém plánu je i bez-
pečné propojení Hlásné Třebaně a Karlštejna pro pěší 
a cyklisty. Nebezpečnost úseku je patrná nejvíce nyní 
v letních měsících, kdy se na silnici potkávají cyklisté, 
chodci a motorová vozidla.

Nemáme jako obec ambici ani možnosti projekt 
bezpečného propojení sami realizovat. Chceme přimět 
k aktivitě kraj (vlastník silnice) či státní orgány. Jako 
obec chceme nechat zpracovat studii proveditelnosti. 
Ta určí, jaké jsou reálné varianty vybudování stezky pro 
pěší a cyklisty. Do přípravy studie chceme zapojit také 
městys Karlštejn. S výsledky studie pak budeme moci 
intervenovat na úřadech. 

ROVINSkÁ NÁVES
Rádi bychom zvelebili náves na Rovinách, která je krás-

ným místem a přirozeným centrem Rovin. Překážkou 
v jakémkoliv rozvoji návsi je fakt, že je spoluvlastněna 
29 majiteli – obec Hlásná Třebaň drží podíl pouze cca 28 %. 
Zaslali jsme proto všem spolumajitelům dopis, ve kterém 
jsme vyjádřili připravenost jednat o podmínkách převodu 
jejich podílu na obec. Konkrétní návrhy na zvelebení ro-
vinské návsi budou součástí architektonicko-urbanistické 
studie obce, kterou máme v plánu nechat zpracovat.

REkONStRUkcE kANcElÁří OÚ
Léto jsme využili k rekonstrukci kanceláří na obecním 
úřadu. Počet obyvatel i agenda úřadu roste, proto bylo 
třeba vytvořit důstojné pracovní podmínky pro všechny 
zaměstnance. Vyměnili jsme nevyhovující rozvody elek-
třiny a datových sítí, vymalovali, položili nové povrchy 
na podlahy. Ke stávajícím stolům nebylo možné pohodlně 
usadit ani všechny zastupitele, natož pak hosty jednání 
zastupitelstva. Obměnili jsme proto i nábytek a kanceláře 
přeorganizovali, abychom získali více prostoru. Všechny 
práce jsme realizovali s důrazem na co nejnižší cenu. 
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DĚtSké HřIštĚ U řEky UŽ NA PODZIm 

Na hřiště pro mladší děti jsme získali 460 tis. Kč od Nadace ČEZ, na hřiště pro starší 
děti 471 tis. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj. Celkové náklady obou projektů budou 
1 163 tis. Kč. Strategie požádat dvě různé instituce o menší částky, abychom zvýšili svoje 
šance, se ukázala jako úspěšná. Zbylých 232 tis. Kč půjde z rozpočtu obce. 

T E X T:  J I Ř Í  K R ÁT K Ý,  T O M Á Š S N O P E K
F O T O : H Ř I Š T Ě .C Z ,  M A RT I N L A H O

Zájem o dětské hřiště jste vyjádřili v dotazníkovém 
šetření a vybudování hřiště je tak součástí strategického 
plánu rozvoje naší obce. Spolu s facebookovou skupinou 
Třebaňské mámy jsme loni uspořádali dvě setkání s ro-
diči a dětmi, kde jste měli šanci si vybrat konkrétní herní 
prvky a shodli jste se na tom, že budou šité na míru jak 
mladším, tak starším dětem.

HlEDÁNí míStA PRO HřIštĚ
Jediný volný, dostatečně velký a pro hřiště vhodný 

pozemek v Hlásné Třebani, který obec vlastní, je v ulici 
Na Zahrádkách. 

Hřiště pro děti z Rovin dává smysl realizovat na 
návsi, nicméně tam je podmínkou jakýchkoliv prací 
získání pozemků pod návsí do vlastnictví obce. Bez 
toho nejsme schopni žádat o žádnou dotaci

HřIštĚ PRO mlADší DĚtI
Bude umístěno v dolní části pozemku – blíže řece, a to 

proto, aby hluk z hřiště co nejméně zatěžoval obyvatele 
okolních domů. Hřiště bude odděleno od cesty podél 
řeky plůtkem.

Naši nejmenší se mohou těšit na pískoviště, dvoj-
houpačku, hnízdo, sestavu dvou věží s lezeckou stěnou, 
kladinou s lanovým zábradlím, skluzavkou a šplhacím 
lanem. Dopadové plochy budou štěrkové. Prostor kolem 
pískoviště doplníme lavičkami. 

Setkání s rodiči a dětmi – srpen 2019
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Největším prvkem hřiště pro menší děti bude lanová 
sestava v celkové délce 16 metrů. Houpačky, pískoviště, 
věže a lanová sestava jsou součástí projektu, který finan-
cuje Nadace ČEZ. Na dodávku těchto herních prvků již 
proběhlo výběrové řízení a instalace by se měla uskutečnit 
v průběhu srpna a září.

HřIštĚ PRO StARší DĚtI
Část hřiště pro starší děti podpořilo dotací Minis-

terstvo pro místní rozvoj. Bude obsahovat workoutovou 
cvičební sestavu a jeho dominantou bude čtyři metry 
vysoká lanová věž. 

Mezi lanovou věží a workoutem vytvoříme volný 
prostor – „plácek“ o rozměrech 16 x 8 metrů – bude to 
plocha určená pro ty, kteří si chtějí zahrát badminton 
či pétanque.

Workoutové hřiště bude určené k protažení a pro-
cvičení svalů celého těla. Vybrané cviky a pohyby jsou 
jednoduché a člověku vlastní. 

Výběrové řízení na dodavatele lanové věže a wor-
koutu proběhne v srpnu.

Sestava dvou věží – vizualizace

Dvojhoupačka a houpačka  
s hnízdem – vizualizace
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Kontakty na Městskou policii Řevnice
+420 775 718 588
mp.revnice@revnice.cz
https://www.hlasnatreban.cz/mestska-
policie-revnice 

čINNOSt mĚStSké POlIcIE V OBcI V čERVNU

V měsíci červnu se strážníci mimo běžnou pravidel-
nou činnost věnovali i kontrolám osob a vozidel a pre-
venci kriminality, dohlíželi na dodržování veřejného 
pořádku, na udržování čistoty na veřejných prostran-
stvích a na sběrných místech tříděného domácího odpa-
du. Strážníci prověřovali celkem 35 přijatých oznámení 
od občanů ve všech obcích, kde vykonávají svou činnost. 

Šlo o žádosti o pomoc, spolupráci nebo o oznámení 
možných protiprávních jednání. 

V katastru obce Hlásná Třebaň byly řešeny dva pří-
pady volného pohybu psa, oba byli po odchycení vráceni 
majitelům. Řešeno domluvou.

V červnu neuložili strážníci žádnou pokutu. 

T E X T:  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ
F O T O : K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ

ZElEň, mOBIlIÁř A cEStA
Na hřiště osázíme zeleň podle návrhu místního 

zahradníka Jakuba Porsche, který je autorem výsadby 
například na ulici U Kapličky. Aktuální návrh umístění 
prvků a výsadby zeleně je vidět z obrázku. Návrh výsad-
by konzultujeme s majiteli sousedních domů, abychom 
jim vyšli co nejvíce vstříc při eliminaci hluku z hřiště. 

Pozemek, na kterém hřiště vznikne, je dnes důleži-
tou propojkou mezi ulicí Na Zahrádkách a pěšinou po-
dél Berounky. Cestičku samozřejmě zachováme v šíři, 
která umožní v případě nouze vjezd k řece složkám 
integrovaného záchranného systému. 

kDy BUDE HřIštĚ HOtOVé?
Vzhledem k tomu, že je vybudování hřiště rozdě-

leno na dvě části a dotaci na hřiště pro mladší děti 
jsme dostali dříve, je pravděpodobné, že ho budeme 
zpřístupňovat po částech. 

O termínu otevření vás budeme informovat ve 
Zpravodaji, na  facebookovém profilu a pomocí SMS.

Lanová věž – vizualizace

Projektový tým dětského hřiště:
Jiří Krátký, Tomáš Snopek a Tomáš Hanč
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NÁš ZPRAVODAJ ZíSkAl OcENĚNí V SOUtĚŽI 
T E X T:  J I Ř Í  K R ÁT K Ý
F O T O : L E N K A K R ÁT K Á

Od ledna letošního roku má náš Zpravodaj nejen nový 
formát (z A5 se zvětšil na A4), ale také novou strukturu 
informací i novou grafickou podobu. 

Byli jsme rádi za každou zpětnou vazbu k nové podobě 
Zpravodaje, nebránili jsme se kritickým názorům, protože 
nám pomohly formát časopisu vylepšit. V prvních letoš-
ních číslech jsme tak upravovali velikost písma, řádkování 
a další detaily.

Z hodnocení poroty vybíráme:
„Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů je 

velmi osobitým periodikem, které má specifický a neobvyklý 
design.

Obálka zpravodaje je jedna z nejnápaditějších, které měla 
porota možnost hodnotit. Je odvážná a moderní, nebojí se 
minimalistického designu. Užívané fonty jsou moderní, bez-
patkové a k charakteru zpravodaje se dobře hodí. Zvolená 
černo-zelená barevná kombinace působí ve spojení s papírem 
vyšší gramáže svěže. Titulní fotografie jsou voleny vhodně. 

Zejména lednové číslo zpravodaje je velmi ukázkovým dí-
lem, ve kterém je zcela perfektně pracováno s daty, informač-
ními přehledy, časopis působí informačně nabitě. Rozpočet 
obce je zde doslova radost číst – z „nudného“ tématu je zde 
použitím moderních grafických postupů vytvořen čtenářsky 
atraktivní materiál. Opravdu nápadité.

Celkově se jedná o velmi zajímavý zpravodaj, jeden 
z nejoriginálnějších v celé soutěži. Společně s Velatickým 
zpravodajem ukazuje, že se dá k tvorbě radničního periodika 
přistupovat designově a opravdu moderně.“

K hodnoceným kritériím patřila kromě jiného saz-
ba vlastního periodika, texty, grafické zpracování titulní 
stránky, kvalita fotografií a zpracování archivu, rozmani-
tost obsahu, praktičnost informací a edukativní a zábavní 
obsah. 

Lepší hodnocení by nám zajistila vyšší kvalita fotogra-
fií, kterou porota hodnotila jako slabou stránku lednového 
a únorového Zpravodaje. Na výběru fotografií si proto nyní 
dáváme obzvláště záležet.

Jak si v soutěži vedl Zpravodaj třebaňských 

a rovinských občanů a chatařů? 

– 2. místo v okrese Beroun

– 3. místo ve Středočeském kraji

– 9. místo v celostátním kole

Náměty na zlepšení Zpravodaje  

(obsahu, grafického zpracování) vítáme.

zpravodaj@hlasnatreban.cz

Zajímal nás názor odborníků na nový formát našeho Zpravodaje, a proto jsme ho při-
hlásili do soutěže „Radniční listy roku“, ve které soutěží zpravodaje obecních a městských 
úřadů a hodnotí je odborná porota. Porota hodnotila lednové a únorové číslo. 

Projektový tým dětského hřiště:
Jiří Krátký, Tomáš Snopek a Tomáš Hanč
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život v oBCi a oKolí

OBEc PřISPĚlA NA RESPIRÁtORy 
PRO ZDRAVOtNíky

MUDr. Tereza Jeník, bydlící na Rovinách, založila vel-
mi prospěšnou iniciativu Daruj zdravotníkovi respirátor, 
která v době kritického nedostatku ochranných pomůcek 
nakupovala pro zdravotníky respirátory z prostředků 
vybraných od dárců. Na konci června zbývalo dovybrat 
ještě cca 5 000 Kč, a tak se zastupitelstvo obce rozhodlo, 
že tuto částku iniciativě pošle z daru, který obec právě 
na řešení pandemie covid-19 získala.

ROZkVEtlÁ UlIcE U kAPlIčky
Záhony kolem obecní kapličky a hlavní silnice v Hlás-

né Třebani rozkvetly krásnými květy. Záhony zde nechal 
v loňském roce osázet obecní úřad místními zahradníky. 
Suchomilné květiny jsou téměř bezúdržbové. Přesvědčte 
se sami, až půjdete na vlak či pojedete okolo autem.

BIOODPAD NA BřEH řEky NEPAtří
U Berounky se rozšiřuje nepěkný nešvar. Lidé bydlící 

u řeky odkládají na její břehy odpad ze zahrad. Pose-
kaná tráva, větve a další bioodpad sice zamezuje růstu 
kopřiv a vysoké trávy, ale zužuje koryto řeky a může se 
stát překážkou při velké vodě. Pracovníci Povodí Vltavy 
na nepovolené úpravy břehů – schůdky, vyústě odpadů – 
upozorňují dotčené vlastníky pozemků. Za neoprávněné 
založení skládky a odkládání odpadů mimo vyhrazená 
místa lze uložit pokutu až 50 000 Kč. Za neoprávněný 
zábor veřejného prostranství lze postihnout pokutou až 
do výše 75 000 Kč. Využívejte, prosím, přistavené kon-
tejnery ve vašem okolí. 

VítÁNí létA U JEZU
Hlásnotřebaňští hasiči přivítali na konci června léto 

u jezu. Vynahradili si tak neuskutečněné dubnové pálení 
čarodějnic. „Vítání léta“ nebyla velkolepá a organizačně 
složitá akce. Hasiči se chtěli s místními prostě jen setkat 
u ohně, opéct buřty, poklábosit u piva a zazpívat si. Celý 
den počasí přálo a hostů přišlo mnoho. O hudební dopro-
vod se postaralo hudební uskupení "Karlíček".

DĚJE SE kOlEm NÁS 
T E X T:  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ ,  J I Ř Í  K R ÁT K Ý,  M I L O S L AVA S N O P E K ,  T O M Á Š S N O P E K
F O T O : M I C H A L K N O R ,  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ ,  M I L O S L AVA S N O P E K
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lEtNí SOUSEDSké PROmítÁNí
Naši dobrovolní hasiči promítli na konci července  

úspěšný český film. Zázemí pro tři desítky návštěvníků 
vytvořili hasiči u hasičárny. K dispozici bylo za dobro-
volný příspěvek lehké občerstvení a nápoje. Promítání 
navázalo na loňská setkávání a bude se opakovat.  

OBčERStVENí NA PlOVÁRNĚ  
OtEVřENO

Majitelé po letech znovu otevřeli na začátku léta svou 
provozovnu. Vítáni jsou vodáci a všichni sousedé z ves-
nice. Tradiční letní posezení naleznete v osadě Plovárna 
v Hlásné Třebani přímo u Berounky. Kromě piva, limo-
nád a občerstvení nabízí drobné teplé jídlo. Chystají se 
také oblíbená setkání s kytarou. Otevírací doba je mimo 
pondělí každý den od 13.00 hod. 

VýlUkA NA tRAtI 171
Omezení provozu, které začalo v polovině července 

na trati Praha - Beroun - Praha z důvodu modernizace 
dalšího úseku tratě, potrvá do poloviny srpna. Zvláštní 
rozšířený výlukový jízdní řád platí navíc ve dnech 10. a 12. 
srpna. Řada spojů je odřeknuta bez náhrady. V přípoj-
ných stanicích nemusí být od zpožděných vlaků zajištěny 
přestupy na přípojné vlaky! Informujte se u vlakového 
personálu. Výlukové řády na https://bit.ly/3jf6MzB či 
přímo na nádraží.

kARlštEJN mÁ NOVé  
INfOcENtRUm 

Infocentrum U Betléma se nachází v centru městyse, 
přímo pod hradem u muzea betlémů.

V létě bude pro návštěvníky otevřeno každý den 
od 9.00 do 19.00 hod. K dispozici je zde unikátní mapa 
s obrázky všech zajímavých míst a pamětihodností 
v širokém okolí. Infocentrum poskytuje informace pro 
návštěvníky, tipy na výlety, kulturní a sportovní akce. 
K dispozici je i wifi zdarma a toalety.

kRESBA A mAlBA PRO SENIORy 
Kurzy se konají každou středu od 9.00 do 12.00 hod. 

ve společenském sále kulturního centra v ul. Za Parkem 
v Dobřichovicích nedaleko sochy krokodýla. S sebou si 
vezměte sadu školních pastelů a skicák A3 ve tvrdých 
deskách. Umělecký kurz seniorů vede akademická ma-
lířka docentka Dana Puchnarová. Více info podá Ivana 
Záborcová 604 302 557.

život v oBCi a oKolí
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HAGEN DIVERS SE PONORŮ NEBOJí

Připravili jsme jeho přízrak! Figurínu vojáka jsme 
instalovali pod vodu. V životní velikosti ji pro nás vyrobil 
náš kolega Pepa Šrámek a povedla se. Uložili jsme ji 
na nejtemnější místo, nedaleko od vyústění štoly. 

Celá akce se velice povedla, nic netušící kurzanti 
se nejprve pořádně vylekali, že je pod vodou skutečná 
mrtvola, ale potom líčili zážitek jako velice vydařený! 

Pod vodu jsme nainstalovali i dvě lebky, jednu z nich 
vyrobila moje žena Vlaďka Šimková přesně podle znaku 
Hagen Divers a tu druhou lebku klasickou. Obě lebky 
jsme umístili pod velký převis a mohu jen potvrdit, že 
najít je při nočním ponoru je opravdu pecka! 

Sobota se nesla v duchu nádherného letního počasí 
a to přilákalo rekordní počet potápěčů. Díky spolku 
Hagen, který tyto akce pořádá, se návštěvníci mohli 
podívat i do přilehlých nezatopených štol „Malé Ame-
riky“ s poutavým výkladem.

Děkujeme všem zúčastněným potápěčům! Akce se 
nám opět vydařila. Nadále se rekreačně potápíme, kde 
to jen jde (Čechy, Rakousko, Chorvatsko atd.) a v září 
se těšíme na další naplánovanou akci.

T E X T:  F R A N T I Š E K S V O B O DA 
F O T O :  F R A N T I Š E K S V O B O DA 

Co bychom byly za potápěčské centrum, které 

má ve svém názvu Hanse Hagena, tajemného 

německého vojáka wehrmachtu, kdybychom 

neudělali pro své kurzanty něco tajemného?!

Chcete se potápět? Kontaktujte nás! 

www.hagendivers.cz 

život v oBCi a oKolí

Poslední červnový víkend jsme se vydali na tradiční akci na „Ameriku“, kde jsme měli na-
plánováno dokončit kurzy potápění. Od základních kurzů OWD až po jeskynní potápěče. 
V sobotu večer jsme pro kurzanty promítali v rámci letního kina legendární film „Tenkrát 
na Západě“.
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V obci se totiž během tohoto období zdržovalo značné 
množství Němců kvůli hradu Karlštejn. Nicméně nebylo 
to jen kvůli této významné památce. Situaci popisuje 
třebaňský kronikář Josef Barchánek (starosta obce z let 
1944 až 1945): „Těžký byl život obyvatelů v naší obci za ně-
mecké okupace. V Hlásné Třebani bydlel nějaký německý 
hodnostář hrabě Tartaglia a tím, že v Hl. Třebani vede cesta 
na hrad Karlštejn, jezdili tudy denně a hlavně v neděli Němci 
na tento hrad, který si přičítali jako německý […]. Byli proto 
obyvatelé naší obce stále ve styku s Němci a žili ve strachu 
před gestapem […].“ Jak vidno, tak mezi nacisty, kteří našli 
v Třebani zalíbení, se objevila osoba záhadného hraběte 
Tartaglii. Kdo byl tento tajemný muž, který krátce v Hlás-
né Třebani pobýval?

Na  tuto otázku jsem se pokusil nalézt odpovědi 
ve fondech Státního okresního archivu v Berouně, v Ar-
chivu bezpečnostních složek ČR a v Archivu Národní 
galerie. V berounském archivu opečovávají přímo osobní 
fond hraběte Tartaglii, který se celým jménem jmenoval 
Nicolaus nobile de Tartaglia. Narodil se ve Vídni dne  
11. 12. 1903. Pocházel zřejmě z italsko-chorvatského rodu 
nižší šlechty, žijící v Dalmácii. O jeho mládí se příliš 
pramenů nedochovalo. Po reálné škole však vystudoval 
v letech 1921–1926 na Německé vysoké škole technické 

v Brně chemii (poté studoval ještě minimálně rok na Čes-
ké vysoké škole technické v Brně chemické inženýrství). 
Následující období jeho života je prozatím zahaleno  
tajemstvím.

 
Nicméně koncem 30. let se objevují jeho stopy v Liber-

ci, kde po konferenci v Mnichově (29. září 1938) a němec-
kém záboru československého pohraničí (včetně Liberce) 
vstupuje dne 1. listopadu 1938 do Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP). O rok později dne 
10. září „povýšil“ ke 100. pluku SS-Standarte v Liber-
ci (Reichenberg). Zde se také dne 3. února 1940 oženil  
s Irmou Köhlerovou (údajně jeho třetí manželka). S tou se 
poté měli přestěhovat do Berouna, kde se Tartaglia stal 
tzv. arizátorem a správcem (tzv. treuhänder) židovského 
majetku. K úplnému zákazu „židovského podnikání“ 
a „arizaci“ židovského majetku nacisté přikročili během 
roku 1940. Tartaglia tak například „arizoval“ řeznickou 
živnost a další majetek rodiny Wielových. Především 
se však stal správcem velkoobchodu a likérky dalšího 
židovského živnostníka v Berouně Aloise Pika. Tartaglia 
zřejmě vedl Pikův podnik úspěšně, protože významně 
rozšířil jeho výrobní kapacitu (Rosenbaumová J. a kol., 
Berounsko a jeho Židé). K vedení lihovarské společnosti 
se mu mohlo hodit také jeho vzdělání v oboru chemie 
a jeho jazyková vybavenost. Nicméně hlavním důvodem 
tohoto úspěchu bylo nejspíše Tartagliovo konspirační 
krytí a napojení na okupační režim.

Nicolaus de Tartaglia byl totiž pod krycím jménem 
„Engel“ (také „E4 p“) agentem pražského Abwehru (Abwe-
hrstelle Prag nebo také Ast Prag). Pracoval pro oddělení 
III F, které se zaměřovalo na kontrašpionážní boj proti 
spojeneckým zpravodajským službám v Protektorátu 
a v zahraničí, především na Balkáně. V oddělení III F bylo 
běžnou praxí krýt své agenty pomocí arizování židov-
ských firem. Dosazovali osoby, které byly způsobilé vést 
jednotlivé podniky v daných odvětvích. Díky tomuto 
krytí mohli pak být tito důvěrníci posílání na své mise 
do zahraničí v rolích obchodních zástupců nebo půso-
bit v Protektorátu. Stejně tak tomu bylo u Tartaglii při 
jeho zřejmě nejdůležitějších akcích v Istanbulu v letech 
1943 a 1944. V turecké metropoli se měl jako obchod-
ní zástupce textilní firmy Johann Liebeg & Sohn A. G. 
přes českého obchodníka Antona Krátkého a amerického 
agenta Alfreda Swarze úspěšně infiltrovat (pod krycími 

kRycí JméNO „ENGEl“ 
T E X T:  J I Ř Í  L E H N E RT
F O T O : A RC H I V B E Z P E Č N O S T N Í C H S L O Ž E K

život v oBCi a oKolí

Dne 15. března 1939 vznikl Protektorát Čechy a Morava. Následujících šest let německé 
okupace bylo pro celý český národ velkou zkouškou. Jinak tomu nebylo ani v Hlásné 
Třebani, kde mělo mít obyvatelstvo obzvlášť strach před nacisty a gestapem. 
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jmény „Plumpago“ a „Tarragona“) do zpravodajské služby  
Counterintelligence Corps (CIC, nepřímý předchůdce 
CIA) a získat americké šifry a radiostanici. Ovšem k pře-
dání vysílačky nemělo nikdy dojít. Tartaglia byl v dubnu 
1944 z Istanbulu odvolán po přeběhnutí agentů Abwehru 
manželů Vermehrenových ke Spojencům. Měsíc poté byl 
Abwehr zrušen. (Kokoška S., Německá vojenská kontrašpi-
onáž v Praze. In: Soudobé dějiny X/4). Dle zpráv pováleč-
ného Ministerstva zahraničí ČSR měl tentýž měsíc utéct 
do chorvatského Splitu a od té doby měl být nezvěstný. 
Jeho manželka však ve své výpovědi ze dne 26. listopadu 
1945 na MNV Hlásná Třebaň uvádí, že její muž ji opustil 
až dne 25. září 1944. Vypověděla také, že Tartaglia pracoval 
již od roku 1943 pro britskou zpravodajskou službu Secret 
Intelligence Service (SIS; nyní MI6). Ovšem mohlo se jednat 
rovněž o konspiraci jejího manžela či Abwehru.

Po skončení války po Tartagliovi pátraly československé 
orgány v čele s Obranným zpravodajstvím (OBZ), které 
mělo za úkol „podchycovat a rekonstruovat zbylé sítě na-
cistických zpravodajských a policejních organizací […], 
mělo také vyhledávat nacistické zločince“ (Žáček P. a kol., 
Čekisté: Orgány státní bezpečnosti v evropských zemích 
sovětského bloku 1944–1989). Dne 9. dubna 1946 infor-
movaly jugoslávské zahraniční orgány československé 
velvyslanectví v Bělehradě, že byl Tartaglia v listopadu 
1944 odsouzen k trestu smrti a popraven. Obranné zpra-
vodajství se mimo jiné obávalo Tartagliových špionážních 
sítí (tvořených například z jeho milenek a některých pod-
řízených z firmy Pik) a kontaktů u západních rozvědek, 
proto po něm a jeho spolupracovnících dále pátralo. Také 
mělo podezření, že se skrývá u svého bratrance Stanka de 
nobile Tartaglia, který byl za druhé světové války jedním 
z generálů u Titových partyzánů a kterého na přelomu let 
1945 a 1946 písemně kontaktovala Irma Tartagliová ze své 
internace (také proto měla OBZ podezření, že Tartaglia žije).

Mimo této vily Tartaglia spravoval v Třebani také 
chaty č. 1 (také Grünhutových) a č. 176. V chatě č. 176, 
jejímž vlastníkem byl Leo Kantar (také židovského pů-
vodu), od října 1939 pobývali dělníci, mimo jiné také 
Otto Lengsfeld z Vysokomýtska (zahynul pravděpodobně 

v Osvětimi) a Jindřich König (dožil se osvobození koncen-
tračního tábora v německé Žitavě).

I když se Tartaglia v Třebani a na Berounsku moc 
nezdržoval, měl v období okupace osobně na svědomí za-
držení bezpočtu osob. Podle zápisů v památníku Četnické 
stanice v Budňanech (na Karlštejně) v březnu 1943 udal 
z rasových důvodů gestapu osobu židovské národnos-
ti, jistého Otto Lederera, který žil nejspíše s Alžbětou 
Ledererovou v domě č. 107. Lederer měl projít vícero 
koncentračními tábory. Dle Databáze politicky a rasově 
pronásledovaných osob Památníku Terezín zahynul prav-
děpodobně v Osvětimi dne 18. června 1943.

Po válce byla jeho manželka Irma zadržena Míst-
ním národním výborem v Hlásné Třebani a v Pouční-
ku u Berouna (Karlštejn). Po Tartagliových byl nalezen 
v Třebani relativně rozsáhlý movitý majetek. Jeho původ 
nelze z daných pramenů s jistotou určit. Ovšem vzhledem 
k jeho „poslání“ tzv. arizátora a treuhändera v Berouně 
si lze domyslet, že minimálně část svého majetku získal 
Tartaglia od židovských rodin poslaných do koncent-
račních táborů (už jen z příjmu ve firmě Pik). Součástí 
tohoto majetku bylo mimo jiné 56 obrazů. Mezi nimi 
byly například díla od slováckého malíře Joži Úprky nebo 
Františka Slíže či Antoše Frolky a dalších. Malby měly být 
nabídnuty v červenci 1945 místním národním výborem 
Českomoravské zemské galerii, nyní Národní galerie. 
Ovšem v archivu Národní galerie se o tom nenalezly 
žádné záznamy. Po Tartagliových zbyl také klavír či au-
tomobil značky Praga. Auto i klavír byly krátce zapůjče-
ny rodině Harazímově na Karlštejně. Klavír v červenci 
1945 byl navrácen do Třebaně. Vozidlo mělo být později 
zapůjčeno Okresnímu národnímu výboru v Berouně. 
Další movitý majetek byl rozdělen mezi třebaňské. Domy 
po židovských majitelích, kteří se nevrátili z koncen-
tračních táborů, připadly národní správě. Co se týče 
domu č. 96, byli v něm ubytováni nájemníci, mezi nimi 
také rodina navrátilce z koncentračního tábora Terezín 
Huga Reacha. Dále MNV chtělo z domu č. 96 zřídit jesle 
pro rodiče pracující v zemědělství. Ostatně školka dnes 
v budově opravdu sídlí. K předání této nemovitosti se 
přípisem vyjádřila také Národní správa bývalé Židovské 
rady starších. MNV Hlásná Třebaň ho s konstatováním 
o dekretu prezidenta republiky o národních zprávách 
(5/1945 Sb.) předala k vyřízení ONV v Berouně. Domu  
č. 107 se ujala opět právoplatná majitelka, pravděpodobně 
paní Ledererová.

Nicolaus de nobile Tartaglia byl zřejmě velice inteli-
gentní dobrodruh. Ovšem v první řadě byl vlivným na-
cistou, který držel v rukou moc nad životy a majetkem 
především židovských rodin na Berounsku. Není divu, 
že kronikář Barchánek spojuje právě jméno Tartaglia 
s temným obdobím nacistické okupace českých zemí. 
Většina jeho života (špionážní aktivity, původ, smrt atd.) 
je však stále však zahalena tajemstvím.

život v oBCi a oKolí

tartaglia využíval svého postavení, 

které získal i díky své špionážní aktivitě, 

k neoprávněnému nabývání majetku.  

v Hlásné třebani tak konkrétně pořídil 

manželce, se kterou neměl mít zrovna idylický 

vztah, domy č. 96 a č. 58.  dům č. 96 byl 

zabaven židovské rodině Grünhutových 

(zahynuli v koncentračních táborech).  
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SPolKy a orGaNiZaCe

ZÁSAHy NAšIcH HASIčŮ V čERVENcI 

Ve středu 1. července byla jednotka požádána o po-
moc s likvidací vos, které ohrožovaly majitele rekreační-
ho objektu v ul. Karšltejnská. Hnízdo se nacházelo ihned 
u vstupu do objektu. Na likvidaci použili hasiči jed.

10. července byli hasiči přivoláni k odstranění zlo-
mené větve, která hrozila pádem na stezku u Berounky 
v ul. Na Zahrádkách. Hasiči použili nastavovací žebřík, 
aby se ke zlomené větvi dostali, a následně větev uřízli 
za pomoci motorové pily. 

Následující den byla jednotka operačním střediskem 
vyslána na odstranění stromu, který padl na komunikaci 
směr Dolní Roblín.  Jednotka vyjela na místo v počtu 
5 hasičů. Po příjezdu na místo události již zasahovala 
jednotka profesionálních hasičů ze stanice Řevnice. 

Naši hasiči pomohli s odstraněním padlého stromu 
pomocí motorové pily. Na místo byla přivolána také 
výšková technika ze stanice Řevnice, aby bylo možné 
odstranit i sousední strom hrozící pádem na vozovku. Po 
odstranění stromu jednotka provedla úklid komunikace 
a následně se vrátila zpět na základnu.

T E X T:  T O M Á Š S N O P E K
F O T O : T O M Á Š S N O P E K

Kontakty na hasiče Hlásná Třebaň:
velitel jednotky: 774 550 317 

sdh-hlasna-treban@centrum.cz

Facebook Hasiči Hlásná třebaň 

https://bit.ly/2v4wytn

v případě ohrožení života, zdraví a majetku

volejte 150.
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SPolKy a orGaNiZaCe

“Sekery ostré tak, že holí vousy, ruční pily 

dlouhé 2 metry, pily s výkonem přes 70 koní, 

řetězy řítící se rychlostí přes 200 km/h, 

silní chlapi, férový sport. To je naše show. 

Za doprovodu stylové hudby předvedeme 

6 soutěžních disciplín. Tři se sekerou 

a tři s pilou. Ke slovu přijde jednoruční 

pila, standardní motorová pila a speciálně 

upravená motorová pila o výkonu, která má 

větší výkon než vaše fabie,“ uvedl Jan Kamír, 

jeden ze závodníků, kterého v třebani uvidíte.

DřEVORUBEckÁ SHOW NA HASOfEStU

Nejžhavější novinkou letošního léta je ale určitě ori-
ginální světová show STIHL Timbersports v 17.00 hod. 
Čeští sportovní dřevorubci patří ke světové špičce a je-
jich vystoupení zhlédly už tisíce diváků. 

V podvečer předvedou místní hasiči živou ukázku 
zásahu a pak si pod otevřeným nebem společně vychut-
náme koncerty kapel: Zásadní změna, Náhodný výběr, 
Odečet plynu a Maniac. Festival s nabitým programem 
pro děti i dospělé, příjemným prostředím u jezu na břehu 
Berounky a přátelskou atmosférou rozhodně stojí za to 
navštívit.

 Snažíme se udělat Hasofest 2020 zeleným festivalem. 
A proto zavádíme vratné kelímky. Záloha na kelímek je 
50,- Kč. Když nám kelímek vrátíte, padesátku dostanete 
zpět. 

T E X T:  M A RT I N T U Č E K ,  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ 
F O T O :  W W W. S T I H L .C Z ,  A RC H I V S DH H L Á S N Á T Ř E B A Ň

MÍSTO KONÁNÍ: dolNí tŘeBaŇSKÝ JeZ 

vStUPNÉ 100,- KČ / dĚti do 10 let ZdarMa   

Pro věrné návštěvníky mají dobrovolní hasiči z Hlásné Třebaně skvělou zprávu: Hasofest bude 
ještě báječnější, než jste zvyklí. V sobotu 15. srpna odstartuje ve 14.00 hod. programem pro 
děti. Kromě prohlídky hasičské techniky jsou připraveny hasičské aktivity, křížovka, tvořivé 
dílny, tetování a malování na obličej i vystoupení kouzelníka. Mezi novinky v programu 
patří hledání pokladů detektory kovů, které se chystá pro děti i dospělé.
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SPolKy a orGaNiZaCe

StUDUJtE NA UNIVERZItĚ třEtíHO VĚkU V řEVNIcícH 

Virtuální Univerzita třetího věku Řevnice je jedna 
z forem Celoživotního vzdělávání organizovaná Provoz-
ně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity 
(ČZU) v Praze.

V řevnickém kině se schází více než 50 studentů 
ve věku od 50 do 90 let věku nejen za vzděláním, ale 
i za partou svých vrstevníků, aby si popovídali, zasmáli 
se nebo jen byli v kolektivu skvělých lidí.

Studium je semestrální, takže se dá absolvovat jen 
3měsíční kurz, nebo 3leté studium zakončené promocí 
přímo ve slavnostní aule ČZU v Praze.

Studium zahrnuje různá témata, na kterých se stu-
denti dohodnou. Už jsme absolvovali přednášky zamě-
řené na astronomii, renesanci, baroko, lidské zdraví, 
geometrii, pěstování hub a další. Tématem následujícího 
semestru, který začíná v září 2020, jsou rituály evrop-
ských královských rodů. V přednáškách se Mgr. Kamil 
Rodan, Ph.D. zabývá důležitými životními událostmi, 
jako jsou třeba narození, svatby, rozvody či smrt, spo-
jenými s evropskými královskými rody 19. a 20. století. 

Pokud Vás zajímá téma evropských královských 
rodů, hledáte přátele nebo jste jen zvědaví, přidejte se. 
Začíná se 29. září v 10.00 hodin v kině Řevnice. Setkání 
jsou každých 14 dní v úterý po dobu tří měsíců, vždy 
od 10.00 do 12.00 hodin. Součástí přednášek bývají 
i společné poznávací výlety. 

 Jednou ze studentek je i obyvatelka Hlásné Třebaně 
Erika Polanecká, která začala studovat na začátku roku 
2020. Tématem semestru byl život a dílo Leonarda da 
Vinci. Studium, které probíhalo kvůli pandemii COVID- 
19 převážně na dálku po internetu, si i přesto velmi 
pochvaluje: „Jsem ráda, že tu ta možnost studia je. Zrovna 
téma da Vinciho mne zaujalo, hlavně technika malby. Sama 
kurzy malování navštěvuji, tak mám alespoň inspiraci.  
Už se těším na další semestr.“     

Návštěvu zajímavých přednášek můžete spojit s pří-
jemnou hodinovou procházkou do Řevnic podél řeky 
Berounky anebo se tam vydejte vlakem. Cesta z řevnic-
kého nádraží do tamního kina netrvá dlouho. 

T E X T:  M ON I K A VA Ň KO VÁ ,  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ
F O T O : A RC H I V T J  S O KO L Ř E V N I C E 

VÍCE INFORMACÍ KE STUDIU:  
www.e-senior.czu.cz

monika.vankova@sokolorevnice.cz 

tel.: 603 40 20 40 

Lidé se dožívají důchodového věku v dobré fyzické i duševní kondici a jsou schopni se dále 
aktivně podílet na společenském dění. Udržení kondice však vyžaduje aktivní a činorodý 
přístup k životu. Jednou z forem  je i vzdělávání, které se pro seniory stává prostředkem pro 
hledání cesty a způsobu poznávat  možnosti výhod každodenního života.

Slavnostní promoce

Exkurze na Vltavě
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Před znovuotevřením bylo potřeba provést důkladný 
úklid a dezinfekci všech prostor a hraček. Ve školce pla-
tí zvýšená hygienická opatření, která dodržují všichni 
zaměstnanci, děti i rodiče. Těm děkujeme za spolupráci 
a pochopení. Dětem se školka otevřela v čase oslav Dne 
dětí. Ve školce se také slavilo. Pro děti byly přichystány 
sportovní hry na zahradě. Zvládly vše na jedničku a úkoly 
plnily s radostí i odvahou. K celkovému pohodovému 
dopoledni přispělo i hezké počasí. 

I přesto, že se blížilo prázdninové volno, ve školce jsme 
měli napilno. Děti pracovaly a užívaly si při činnostech 
a projektech spojených s tématy „Svět pohádek“ a „Tě-
šíme se na prázdniny“. Každoročně se loučíme s našimi 
předškoláky ve společnosti rodičů na zahradní slavnosti. 

Nynější okolnosti nám bohužel tak velkou oslavu 

nedovolily. Přesto děti o veselé rozloučení a pasování 
na školáky nepřišly. Slavnostní dopoledne se odehrálo 
za doprovodu hudby, tance, her a dárečků. Děti, které 
se po prázdninách stanou školáky, dostaly na památ-
ku „školkové“ tričko se všemi jmény, aby na nikoho 
nezapomněly. Na památku si odnesly portfolio, kte-
ré obsahuje jejich obrázky, pracovní listy, rozlišovací 
značky, obrázky – jak je vidí jejich kamarádi, fotky 
a přání jejich učitelek. 

Jednou z tradic je také indiánský týden, na který se 
děti vždy moc těší. Je totiž zakončen spaním přes noc ve 
školce. Noční řádění  se letos nekonalo, ale o indiánský 
týden děti nepřišly. V indiánskou osadu se školka promě-
nila v „prázdninovém“ týdnu.

OBEcNí škOlkA ZNOVU V PROVOZU
T E X T:  R A DK A P E Rg L E RO VÁ ,  M I L O S L AVA S N O P E K
F O T O : R A DK A P E Rg L E RO VÁ

SPolKy a orGaNiZaCe

Mateřská škola byla od 16. 3. 2020 uzavřena a svůj provoz obnovila po ukončení  
mimořádných opatřeních k 1. 6. 2020. Provoz školy je v běžném režimu s dodržováním 
hygienických a provozních podmínek v souladu s nařízením a doporučením hygienické 
stanice a metodikou vydanou MŠMT. 
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Prázdninový provoz školy ukončil tento školní rok 
10. 7. 2020 a na děti se budeme opět těšit v příštím škol-
ním roce 1. 9. 2020.

mAtEřSkÁ škOlA PRO škOlNí 
ROk 2020/2021 NAPlNIlA 
SVOJI kAPAcItU
Statistika celkem zapsaných dětí na školní rok 
2020/2021 ke dni 1. 9. 2020

Trvalé bydliště Hlásná Třebaň 
Rovina

Jiné trvalé 
bydliště

48 2

Celkem: 50 dětí

POčEt PřIJAtýcH ŽÁDOStí. 
POčEt PřIJAtýcH DĚtí NA škOlNí  
ROk 2020/2021
Statistika zápisy 11. 6. 2020

Počet podaných žádostí: 21

Trvalé bydliště Hlásná Třebaň 
Rovina

Jiné trvalé 
bydliště

13 8

Počet přijatých dětí: 12

Trvalé bydliště Hlásná Třebaň 
Rovina

Jiné trvalé 
bydliště

12 0

kRItéRIA PRO PřIJímÁNí DĚtí k PřEDškOlNímU VZDĚlÁVÁNí
Věk dítěte Trvalý pobyt 

Děti v posledním roce před zahájením  
povinné školní docházky, jejichž vzdělávání  
je v MŠ povinné.

s trvalým pobytem v Hlásné Třebani a Rovina

Děti, které před zahájením školního roku  
dovrší 4 let věku.

s trvalým pobytem v Hlásné Třebani a Rovina

Děti, které před zahájením školního roku  
dovrší 3 let věku do 31. 12. 2020.

s trvalým pobytem v Hlásné Třebani a Rovina

Děti v posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky, jejichž vzdělávání  
je v MŠ povinné.

s trvalým pobytem mimo Hlásnou Třebaň

Děti, které před zahájením školního roku  
dovrší 4 let věku.

s trvalým pobytem mimo Hlásnou Třebaň

Děti, které před zahájením školního roku  
dovrší 3 let věku.

s trvalým pobytem mimo Hlásnou Třebaň

SPolKy a orGaNiZaCe

ZÁPISy NA škOlNí ROk 2020/ 2021 

V období od 2. 5. do 16. 5. 2020 probíhal zápis do ma-
teřské školy. Počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdě-
lávání převyšoval počet volných míst, a tak muselo být 
rozhodnuto ve správním řízení dle předem stanovených 
kritérií pro přijetí k předškolnímu vzdělávání. 
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kUltURNí A JINé AkcE V OkOlí

so  1. 8.
Lesní divadlo Řevnice

Rockabilly CZ Rumble vol 12.
Hudební festival – od 13.00 do 23.00 hod.

18.–28. 8. 
Lesní slavnosti divadla
Řevnice

27. 8. 2020 DD / Henrik Ibsen / PŘÍZRAKY
28. 8. 2020 DD / Irwine Welsh / UCPANEJ SYSTÉM
Začátky představení vždy ve 20.00 hod., vstupné 450,- Kč.

so  1. 8.
Beroun Závodí
levý břeh Berounky

Závodí fest
8. ročník multižánrového hudebního festivalu nabídne kromě hudby  
i letní pohodu od 15.00 do 23.00 hod.
Zahrají NEZMAŘI, CIMBURA &amp; POHODA, CANTINA, HUMÉNEČKO,
minus123minut, JANA KRATOCHVÍLOVÁ &amp; ILLUMINATICA.
K dispozici bude také občerstvení. 

čt  6. 8.
Karlštejn 34

Terez Wrau
Koncert – keltské, skandinávské a slovanské písně - od 17.00 hod. –
Karlštejn, restaurace 34. Vstupné: do klobouku

so  8. 8.
Lávka u Berounky
Dobřichovice

Dixieland – hudební jednodenní festival
Začátek ve 14.00 hod.

15.–16. 8.
Černošice

Mariánská pouť Černošice
Tradiční církevní pouť a slavnosti

29.–30. 8.
Zámek Dobřichovice

Dobřichovické vinařské slavnosti
Akce s podtitulem „Poznej svého vinaře“. Těšte se na speciality restaurací
z blízkého i dalekého okolí. Degustační skleničky k zapůjčení zdarma
(vratná záloha 50,- Kč). Připraven je bohatý kulturní a hudební program.
Začátek v 11.00 hod.

KUltUra a volNÝ ČaS
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KUltUra a volNÝ ČaS

kINO řEVNIcE kINO lItEň

lEtNí kINO kARlštEJN

Letní kino promítá na náměstí v Řevnicích a poslední 
představení na plácku “za vodou”. Vstupné dobrovolné.   

so 1. 8.  16.00 Vzhůru za sny

  20.00 V síti

st 5. 8. 20.00 Havel

pá 7. 8. 21.00 Eric Clapton – letní kino

so  8. 8. 16.00 Frčíme

  20.00 Havel

st  12. 8.  20.00 Vzpomínky na Itálii

pá  14. 8.  21.00 Parazit – letní kino

so  15. 8.  16.00 Vzhůru za sny

  20.00 Palm Springs

st  19. 8.  20.00 Havel

pá  21. 8.  20.30 Oni a Silvio – letní kino

so  22. 8. 16.00 Hurá do džungle

  20.00 Šarlatán

čt  27. 8. 20.00 Tenet

pá  28. 8. 20.30 Tenkrát v Hollywoodu – letní kino

so  29. 8. 20.30 Vlastníci – letní kino

St  5. 8.  19.00 K2 vlastní cestou

Pá  7. 8. 17.00 Velké dobrodružství malé pandy

  19.00 Sladký konec

St  12. 8. 19.00 Ženy v běhu

Pá  14. 8.  19.00 Štěstí je krásná věc

St  19. 8.  19.00 Štěstí je krásná věc

Pá  21. 8.  17.00 Hurá do džungle

  19.00 Šarlatán

St  26. 8.  19.00 Šarlatán

Pá  28. 8.  17.00 Trollové: Světové turné

  19.00 Casting na lásku

Promítání v areálu městyse vždy po 21.00 hod.  
Promítání za každého počasí, změna programu  
vyhrazena. Vstupné: děti 40 Kč, dospělí 80 Kč.  

pá 7. 8.  21.00 Super mazlíčci

pá 14. 8. 21.00 Ženská na vrcholu

pá 21. 8. 21.00 3Bobule

pá 28. 8.  21.00 Dolittle

Kino Řevnice prodává  

DÁRKOVÉ VSTUPENKY!
K dostání jsou na pokladně kina vždy půl 

hodiny před začátkem představení.

Jedno místo 130 Kč, dvě místa 260 Kč.
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