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Výstava návrhů soutěže proběhne
1.-3. dubna 2022 v budově TJ Sokol Hlásná 
Třebaň. Vernisáž 1. dubna v 18.00 hod.  
za účasti autorů návrhů i zástupců poroty. 

Připravujeme venkovní výstavu návrhů 
spojenou s outdoorovou hrou pro rodiny 
a do dalších vydání Zpravodaje detailní 
návrhy úprav klíčových míst v obci.

Architektonická soutěž Vize rozvoje obce
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OBSAH SLOVO STAROSTY

Vážení sousedé, 
vítám vás u březnového čísla Zpravodaje.

Na začátku dubna nás čeká další z prezentací připravova-
ných projektů a studií rozvoje naší obce. Prvního až třetího 
dubna proběhne prezentace a vernisáž návrhů odevzdaných 
do architektonické soutěže na novou budovu obecního 
úřadu a dále pak prezentace vize rozvoje obce.

Prezentalované studie mohou výrazně ovlivnit budoucí 
vzhled a rozvoj obce. Oběma projektům věnovalo celé zastu-
pitelstvo obrovské množství času a úsilí, aby vzniklo kvalitní 
zadání pro architekty a zpracovatele konkrétních návrhů.

Při samotném zpracování či hodnocení výstupů byla 
řešení velmi pečlivě hodnocena a připomínkována, aby se 
dosáhlo co nejlepšího výsledku.

Jsme si vědomi, že se některé návrhy nemusí stát skuteč-
ností, vnímáme však, že rozvoj obce potřebuje jasný směr 
a vizi ideálního stavu, ke kterému se budeme snažit všemi 
silami a strategickými rozhodnutími přiblížit. 

Jsme přesvědčeni, že jedině dlouhodobé plánování a peč-
livá příprava může vést k úspěchu a realizaci plánů a také 
k úspěšnému čerpání dotačních prostředků na jednotlivé 
návrhy.

Věříme, že budete s vizí a studií spokojeni, jsme připra-
veni na vaše připomínky a další návrhy.

Vážení sousedé, ve chvíli, kdy píši toto slova zahájila, 
Ruská federace invazi na Ukrajinu. Nejčernější scénář se 
naplnil. Jedná se o naprosto neospravedlnitelný útok vůči 
nezávislému státu. 

Postup ruského prezidenta zastupitelstvo jednoznačně 
odsuzuje. Na svém nejbližším zasedání bude jednat o mož-
nostech pomoci Ukrajině.

Tomáš Snopek
starosta obce
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VÝSLEDKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE 
T E X T:  I N G.  A RC H .  Z U Z A N A K U Č E RO VÁ A  I N G.  A RC H .  J A N A K U S B AC H O VÁ  
–  O RG A N I Z ÁT O R K Y S O U T Ě Ž E 

Porota hodnotila celkem 19 soutěžních návrhů. Oceněny byly tři návrhy, jeden návrh byl odměněn.

První místo získal návrh autora Karla Filsaka. 
Porota hodnotila pozitivně zvolenou formu solitéru, 
která odpovídá výjimečnému postavení budovy 
úřadu v zástavbě obce. Správně je uchopeno měřítko 
navrhovaných budov, ale také téma reprezentativnosti 
úřadu. Autoři předvedli vyvážený návrh, který efektivně 
skládá provozní vazby v adekvátních hmotách. 

Ty mají svou hierarchii a jsou přehledně poskládány 
v jednotlivých plánech a patrech. Veřejný prostor mezi 
úřadem a objektem hasičárny nabízí přiměřenou 
intimitu a jeho přímá vazba na  multifunkční sál 
a pronajímatelné prostory je pro budoucí život objektu 
velmi slibná.

Představujeme tři nejlepší návrhy v architektonické soutěži na víceúčelový dům a hasičskou 
zbrojnici. Výstava všech návrhů bude probíhat od 1. do 4. dubna v místní sokolovně. 

1. místo: architekt Karel Filsak

INFORMACE Z ÚŘADU
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Druhé místo získal návrh architektonického 
studia Objektor architekti (autoři Vojtěch Šaroun, 
Jakub Červenka, Václav Šuba). Jasným urbanistickým 
rozhodnutím je postavit nový obecní úřad jako solitérní 
sebevědomou stavbu. 

Měřítkem se objekt blíží okolním domům a vilám, ale 
zároveň představuje instituci odpovídající velikosti obce. 

Příjemné jsou dva veřejné prostory – „vnější“ předprostor 
úřadu orientovaný k hlavní ulici a „vnitřní“ se třemi 
lípami sevřený mezi budovou hasičárny a úřadu. 

Porota ocenila střízlivou architekturu staveb, 
uměřený detail i výtvarné napětí mezi budovou 
hasičárny a úřadu.

INFORMACE Z ÚŘADU

2. místo: Objektor architekti 
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Třetí místo obsadil návrh architekta Josefa 
Hlavatého (spolupráce Lenka Hlavatá). Stavební 
program je rozdělen do tří pavilonů podélného půdorysu 
se sedlovými střechami. 

Forma domů odkazuje zřetelně k tradiční venkovské 
architektuře, v detailech je však zcela soudobá. 
Promyšlená prostorová sestava pavilonů vytváří 
polouzavřený vnitřní dvůr jako prostranství s intimní 
atmosférou, rozšiřující využitelnost celého areálu.

Odměněn byl návrh studia COSMO (autoři Jiří 
Kabelka, Tereza Kabelková, Justýna Kaislerová, Petr 
Moschner).

Oceněným a odměněným návrhům byla rozdělena 
celková částka 500 tisíc Kč. Ostatním soutěžícím 
děkujeme za účast a velké úsilí, které do svých návrhů 
vložili.

Všechny zúčastněné návrhy budou představeny 
na plánované výstavě v místní sokolovně.

INFORMACE Z ÚŘADU

3. místo: architekt Josef Hlavatý 

Výstava všech návrhů soutěže proběhne  
od 1. do 3. dubna 2022 v TJ Sokol Hlásná 
Třebaň.

Vernisáž: 1. dubna v 18.00 hod. za účasti 
autorů vítězných návrhů i zástupců poroty

4. místo: Návrh studia COSMO 

Návrhy, které získaly cenu nebo odměnu je možné si 
prohlédnout na webových stránkách obce nebo na webu 
České komory architektů www.cka.cz/cs/souteze
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Vize rozvoje je zásadním koncepčním podkladem 
ke zpracování nového územního plánu pro Hlásnou 
Třebaň a Roviny. Jedná se o komplexní urbanistic-
ký a architektonický názor na celou obec, který má 
za úkol pomoci nasměrovat budoucí vývoj obce a za-
pojit do tohoto procesu občany. 

Vize rozvoje navrhuje způsoby využití a podobu jed-
notlivých míst, doporučuje nastavení parametrů pro 
novou zástavbu a ulice a také navrhuje možné nasta-
vení regulací pro zklidnění dopravy, parkování. Pohlíží 
na obec jako urbanistický celek a jde postupně do archi-
tektonických detailů. Tak jak prodej dříve zemědělské 
půdy k výstavbě rekreačních objektů v okolí Berounky 
ovlivnil strukturu obce, tak nyní obec ovlivňuje přísun 
nových obyvatel. 

V průběhu let se Hlásná Třebaň rozrostla poměrně 
do široka a zastavěné části střídají nezastavěná pole 
nebo louky. Ve vizi se proto věnujeme tématu, kde by 
měla být další zástavba, v jakém rozsahu, kde už by se 
stavět nemělo, aby se neporušila krásná krajina, kterou 
obec má, a především, které pozemky jsou strategické 
pro kvalitní fungování obce samotné. 

T E X T:  I N G.  A RC H .  P E T R A P E T E R KO VÁ ,  C I T Y U P G R A DE S .R .O. 

Přinášíme první ze série článků, ve kterých vám představíme vizi rozvoje obce.  
S celou vizí se budete moci seznámit na výstavě v sokolovně od 1. do 3. dubna 2022.

VIZE ROZVOJE HLÁSNÉ TŘEBANĚ A ROVIN

Mapa míst, kterým se vize rozvoje věnuje 

S vizí rozvoje se budete moci seznámit:
–  1. 4. 2022 od 18 hodin v sokolovně budou 

vizi prezentovat autoři
–  od 1. do 3. 4. proběhne výstava v sokolovně
–  na webu https://hlasnatreban.cityupgrade.cz/

vize-rozvoje/

INFORMACE Z ÚŘADU
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INFORMACE Z ÚŘADUINFORMACE Z ÚŘADU

Určitému počtu obyvatel by měla odpovídat ade-
kvátní občanská vybavenost (úřad, náves, škola, hřiště, 
obchod, pošta, ordinace a jiné služby). Zde má obec 
velkou příležitost chybějící funkce doplnit na volných, 
dosud nezastavěných plochách. Obec bohužel v dnešní 
době má velice málo svých pozemků, se kterými moh-
la nakládat. Ve vizi jsou proto navrženy lokality, kde 
by mohlo dojít k odkupu pozemků za účelem výstavby 
občanské vybavenosti a veřejných prostranství.

TÉMATA A CÍLE VIZE: 
–  podpora charakteru obce s ohledem na jeho rozvoj, 
–  zvýšení kvality veřejných prostranství a vybavení, 
–  zlepšení prostupnosti v intravilánu i extravilánu, 
–  podpora společenského života místních obyvatel, 
–  definování si jasné hranice možného zastavění a práce 

s definováním charakteru nové zástavby, 
–  definice stávajícího centra obce a možnost vzniku 

nového centra a další veřejných prostranství.

V kontrastu s přístupem urbanistickým, který pra-
cuje především s větším měřítkem, a má tedy potřebu 
zobecňovat a zjednodušovat, je třeba také řešit jednotli-
vá místa a pracovat tedy s detailem a lidským měřítkem. 
Místa, která vidíme pro obec důležitá, zaujímají vcelku 
jakýsi ideál podoby obce. 

Všechna místa se jistě nebudou proměňovat v plném 
rozsahu a hned. Pracujeme s vizí – jak by místa mohla 
vypadat do budoucna – v delším časovém horizontu. 
Zároveň u většiny řešených míst se jedná o malou kul-
tivaci a okolní prostor je pojednán ve stávajícím stavu. 
Všechny nově navržené prvky by stále měly mít na pa-
měti vesnický a přírodní charakter.

Hlásná Třebaň díky velkému prostoru v údolí Be-
rounky již přesáhla ideální měřítko obce s jediným 
centrem. Proto jako nejdůležitější bod vize vnímáme 
ukotvení centra obce. Návrh pracuje s umístěním nové 
prostorné návsi u obecního úřadu. 

Společně tak se sokolovnou, obchodem a případnou 
novou základní školou bude mít obec jasně definované 
centrum. Tato náves by měla být reprezentativního cha-
rakteru a místem hlavního setkávání obyvatel. Je důležité 
mít hlavní veřejné prostranství napojené na další menší 
veřejné plácky či místa zastavení. Vytvořili jsme ideální 
síť veřejných prostranství, která se propisují od centra 
obce – intravilánu a do krajiny – extravilánu. Zpříjemňují 
tak pobyt v obci především pro její obyvatele.

Jeden z konkrétních návrhů vize rozvoje – úprava prostoru před kapličkou a hasičárnou na rovinské návsi 
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Jednotlivá řešená místa detailněji představíme v dal-
ším Zpravodaji. Zaměříme se na vizi posílení centra obce 
jako hlavního společenského prostoru, umístění nových 
hřišť a míst pro děti a mládež, vstupující krajinné složky 
do intravilánu, využití prostor u jezů a řeky samotné, 
zlepšení pěších propojení.

V průběhu zpracovávání vize jsme sbírali náměty 
od obyvatel z dotazníku, kulatých stolů a rozhovorů 
s aktivními aktéry. 

Náměty jsme poté promítli do vize, kterou bychom 
vám rádi prezentovali 1. dubna 2022 v sokolovně  
od 18:00.

INFORMACE Z ÚŘADU

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V OBCI V LEDNU 2022

UKLIĎME HLÁSNOU TŘEBAŇ A ROVINA 

První měsíc nového roku prověřovali strážníci 13 při-
jatých oznámení od občanů svěřených obcí. 

V rámci dozoru nad dodržováním pravidel silničního 
provozu ve svěřených obcích strážníci odhalili celkem 
91 dopravních přestupků. V 61 případech bylo vysta-
veno Vyrozumění o oznámení podezření ze spáchání 
přestupku. Z toho dvakrát v naší obci. Peněžitá pokuta 
nebyla uložena. 

Strážníci strávili v lednu v obci 73 hodin. Jednočlen-
né či vícečlenné hlídky do obce se služebním vozem 
zajížděly nepravidelně v různých denních i nočních ho-
dinách. Strážníky můžete potkat také jako cyklohlídku.

Máte připomínky k působení městské policie na úze-
mí obce Hlásná Třebaň a Rovina nebo nějaké sdělení 
pro strážníky?

Milí občané naší obce,
po loňském úspěchu navzdory probíhající pande-

mii se naše obec letos opět přihlásí k akci Ukliďme 
Česko- Ukliďme Hlásnou Třebaň a Rovina společně 
a každý sám. Samotnou akci bychom rádi zrealizovali 
obdobně jako v loňském roce. Od čtvrtka 31. 3. budou 
na obecním úřadě (před vchodem) umístěny zvláštní, 
barevně odlišné pytle (jiné než na pravidelný svoz ko-
munálního odpadu nebo recyklovaných odpadů), které 
si tam budete moct kdykoliv od čtvrtka až do neděle 3. 4. 
vyzvednout. Následně, pokud pytel naplníte, zanechejte 
jej, prosím, zavázaný v místě, v němž probíhá pravidelný 
svoz komunálního nebo tříděného odpadu. Svoz takto 
posbíraného odpadu proběhne jednorázově dne 12. 4. 
spolu s dalšími odpady.

Všem, kteří přiloží ruku k dílu, předem děkujeme!

T E X T:  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ

T E X T:  V O J T Ě C H M U S I L ,  P Ř E D S E DA V Ý B O RU P RO Ž I V O T N Í P RO S T Ř E DÍ

Kontakty na Městskou policii Řevnice
+420 775 718 588, mp.revnice@revnice.cz  
veronika.matouskova@revnice.cz 
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 64, 252 30 Řevnice 

Čtvrtek 31. března pytle na odpad k vyzvednutí 
u vchodu na obecní úřad.
Pondělí 4. dubna sběr naplněných pytlů z míst 
pravidelného svozu

Připravujeme: 
–  venkovní výstavu návrhů vize rozvoje 

spojenou s outdoorovou hrou pro rodiny,
–  v dalších vydáních Zpravodaje přineseme 

detailní návrhy úprav klíčových míst v obci.

Webovou prezentaci vize 
rozvoje najdete také pod 
tímto QR kódem
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INFORMACE Z ÚŘADU

Jaká opatření na zklidnění dopravy nám doporučili 
odborníci? Kde by měly vzniknout nové přechody pro 
chodce, chodníky, parkovací stání? To vše prezentoval 
předseda stavebního výboru Jan Valenta ve čtvrtek 24. 
2. Z důvodu přetrvávající nepříznivé pandemické situace 
proběhla prezentace online. Připojily se necelé čtyři 
desítky místních i přespolních. 

V rámci projektu byla nejprve zpracována analytická 
část, která měla za úkol zmapovat stávající stav dopravy 
jak silniční a hromadné, tak i cyklistické a pěší vazby. 
Průzkumy potvrdily vysokou intenzitu silniční moto-
rové dopravy a časté překračování rychlosti v obci až 
o 20 km/h.

Zpracovatel Ing. Josef Filip, Ph.D. proto dostal jako 
jeden z klíčových úkolů v návrhové části přijít s kon-
krétními opatřeními pro snížení rychlosti projíždějících 
vozidel. Pro každé problematické místo bylo zpracováno 
několik (až šest) variant řešení, z nichž jsme vybírali 
nejvhodnější.

Návrhy dopravních opatření pak byly projednány jak 
s Dopravním inspektorátem Policie ČR, tak se Správou 
a údržbou silnic Středočeského kraje, aby byly právně 
a technicky realizovatelné.

Některá opatření vyžadují jednat s majiteli pozemků 
či přilehlých nemovitostí. To je úkol, který nás čeká 
předtím, než se pustíme do zpracování detailních pro-
jektových dokumentů.

PREZENTACE STUDIE ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY 
T E X T:  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ
F O T O : A RC H I V O B C E H L Á S N Á T Ř E B A Ň 

jednotlivé návrhy si můžete prohlédnout 
– na plotě před obecním úřadem v Hlásné Třebani
– na hasičské zbrojnici na návsi na Rovinách 
– www.hlasnatreban.cz/studie-zklidneni-dopravy
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ŽLUTOMODRÁ PODPORA 
V návaznosti na kroky Ruské federace vedoucí k uznání 

nezávislosti separatistických území na východě Ukrajiny 
vyjadřuje obec Hlásná Třebaň svoji podporu ukrajinské 
svrchovanosti. Jako výraz podpory vlála na budově obec-
ního úřadu ukrajinská vlajka.

POŽÁRNÍ NÁDRŽ ROVINA
Jistě jste zaznamenali kolem celé plochy nádrže různé 

značky. Jde o místa, kde bude probíhat geologický prů-
zkum. Ten je potřebný pro tvorbu projektové dokumentace 
k revitalizaci požární nádrže. Ta by měla obsahovat kom-
pletní opravu vodní nádrže, úpravu stávajících prvků, vý-
sadbu zeleně, vytvoření klidové zóny a usnadnění přístupu 
k vodě. Prozatím je to polorozpadlá požární nádrž, která již 
dávno neslouží svému účelu. Nádrž hraje významnou roli 
v zadržování dešťové vody z přilehlých ulic a návsi v době 
přívalových dešťů. Nádrž tak částečně reguluje odtok 
velkého množství vody z kopce směrem k řece Berounce. 
V říjnu 2020 proběhlo participační setkání s občany na 
Rovinách (on-line), z podnětů vzešlo zadání pro studii 
proveditelnosti. V dubnu 2021 prezentovali projektanti 
občanům (on-line) návrh studie proveditelnosti, který řeší 
jak vodní plochu, tak její okolí a zeleň. 

VLAJKA PRO TIBET
Obec Hlásná Třebaň byla požádána spolkem Lungta 

Praha o připojení se k mezinárodní akci „Vlajka pro Tibet“. 
Naše obec se již pravidelně zúčastňuje této akce a vždy 
10. března tibetskou vlajku vyvěšuje. Letos tomu nebude 
jinak a vlajka na úřadu zavlaje. Akce se koná na výročí 
tibetského národního povstání a jejím cílem je poukázat 
na porušování lidských práv v Tibetu formou vyvěšení 
tibetské vlajky. Celosvětová akce vznikla v západní Evropě 
v polovině devadesátých let 20. století. Tibetská autonomní 
oblast je území na západě  Čínské lidové republiky. 

PROŘEZÁVKA NA ROVINÁCH
Několik lip na rovinské návsi prošlo ozdravným pro-

řezem. Na začátku února pracovníci odborné firmy od-
stranili suché větve, které kolemjdoucí ohrožovaly pádem. 

KONTEJNERY NA BIOODPAD
V březnu se na svá obvyklá stanoviště vrátí zelené obec-

ní kontejnery na bioodpad. 

DĚJE SE KOLEM NÁS 
T E X T:  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ ,  M I L O S L AVA S N O P E K
F O T O : K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ ,  M I L O S L AVA S N O P E K ,  A RC H I V D O B RO V O L N Í K Ů,  S P O L K Ů A  O B C Í

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ
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NESVÍTÍ 
Část obce Hlásná Třebaň se v únoru ponořila do tmy. 

Na vině byly historické rozvody a závada na nich. Část 
chodníku v ulici U Kapličky bylo nutné rozebrat. 

REKONSTRUKCE HRADU 

Na Karlštejně se stále opravuje. Občas to vypadá, jako 
když se hrad bourá, ale ve skutečnosti se odstraňují sta-
vební nešvary ze 70. let a bude nahrazen kámen a jezdecké 
schody v arkádovém přístavku Císařského paláce. V březnu 
je hrad i přesto otevřen. Od úterý do neděle můžete projít 
základní okruh s průvodcem od 9.30 do 16.00 hod. Volně 
přístupný je i areál Karlštejna s audioprůvodcem. 

ROZHLÉDNĚTE SE! 
Nová rozhledna nad obcí Černolice se již tyčí do výšky 

brdských lesů. Ještě stále není přístupná, neboť se čeká 
na dokončení celé stavby i okolí a závěrečnou kolaudaci. 
Ale již nyní ji můžete spatřit z hlavní silnice směřující 
z Jíloviště do Všenor nebo naopak ze silnice z Rovin do 
Letů. Otevření rozhledny komplikuje počasí a slíbené 
dokončení je stanoveno na začátek jara 2022. O otevření 
nové rozhledny vás budeme informovat.

PROBÍHAJÍCÍ SBÍRKA NA OPRAVU KAPLE
Výklenková kaple svatého Jana Nepomuckého v Litni 

je doložena na přelomu 17. a 18. století a je spolu s kostelem 
sv. Petra a Pavla zapsána v Ústředním seznamu kulturních 
památek České republiky. Díky příspěvkům se podařilo 
vybrat 122 661 Kč, do potřebných 200 tisíc tedy chybí ne-
celých 78 tisíc Kč. Městys Liteň vyhlásil sbírku v roce 2021. 
Předpokládaná celková částka na rekonstrukci dosahuje 
400 tis. Kč. Liteň se bude podílet polovinou částky. 

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

Městys Liteň
IČO 00233501, Náměstí 71, 267 27 Liteň 
starosta@mestysliten.cz, +420 724 180 395,  
www.mestysliten.cz,  
transparentní účet 296542174/ 0300 ČSOB

Máte snímek obce a okolí, o který se s námi 
chcete podělit? Pošlete nám ho v min. velikosti 
1,5 MB s krátkým popisem a datem vzniku 
na zpravodaj@hlasnatreban.cz 
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ELEKTROKOLA V BEROUNĚ SE ROZŠÍŘÍ 
Úspěšný projekt sdílených elektrokol se dočká dal-

šího rozšíření. Po loňském umístění dobíjecích stanic 
ve Zdicích, bude i letos síť dobíjecích stanic rozšířena. 
U parkoviště finančního úřadu v Berouně a areálu Lo-
komotivy Beroun a také v ulici K Rozhledně. Uvažuje se 
i rozšíření u kempu na Závodí. Nedaleký Králův Dvůr 
plánuje rozšíření elektrokol do lokality Levínský vršek. 
Všechny nové stanice budou součástí systému elektrokol, 
kdy prvních 15 minut jízdy je hrazeno Nadací Tipsport.

Z REDAKČNÍ POŠTY 
Děkujeme za krásný pozdrav z konce ledna od hlás-

notřebaňského bunkru.

Když pominu sněženky, bledule či lýkovce, pak je 
to právě křivatec, který v naší krajině rozkvétá po zimě 
nejdříve. Jeho zářivě žlutá kvítka najdete v nebývalém 
množství na skalním výchozu pod Políčkem, vlastně 
hned u cesty. Co do počtu jde zřejmě o největší lokalitu 
této vzácné rostliny v Čechách. Zajímavostí má tato 
rostlinka hned několik. Například, že se nerozmnožuje 
semeny, ale pouze drobnými cibulkami. Proto se také 
jen velmi pomalu rozšiřuje do svého okolí. A k jejímu 
šíření paradoxně pomáhá mírné narušování půdního 
povrchu, protože vzniklá eroze půdy lépe šíří cibulky do 
okolí. Takže stádečko polodivokých koz, které se občas 
na skále objeví, svými kopýtky křivatcům spíše prospívá. 

 
Poté, co brzy z jara křivatce na pár dní vykvetou, 

zatáhnou se pod zem do cibulek. Z nich pak vyrostou 
listy až pozdě na podzim. Nebezpečím pro křivatce je 
především změna chemismu půdy. Nesnáší například 

vápník, proto by ho mohla ohrozit i jakákoliv stavba 
v okolí. Ještě větším nebezpečím je pak zarůstání ploch 
křovinami.  Jako na všech skalních stepích i u nás je 
proto nutné růst křovin na stráni s křivatci omezovat. 

TŘEBAŇSKÉ KŘIVATCE OHLAŠUJÍ SKUTEČNÝ 
ZAČÁTEK JARA
T E X T:  P E T R S T Ý B L O,  Č E S K Ý S VA Z O C H R Á N C Ů P Ř Í RO DY (Č S O P)
F O T O :  P E T R S T Ý B L O 

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

Křivatec český je zákonem chráněná a skutečně vzácná květina. V Třebani máme to štěstí, 
že se z ní můžeme těšit každé jaro. 
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Prakticky všechny lokality křivatce českého v Praze 
a středních Čechách jsou vyhlášeny jako chráněná úze-
mí – přírodní památky či rezervace. Je trošku s podivem, 
že ta naše třebaňská lokalita, ač je z nich nejbohatší, 
zvláště chráněná nikdy nebyla. 

Požívá pouze obecné ochrany v rámci 2. zóny CHKO 
(Chráněné krajinné oblasti), což vzhledem k jejímu vý-
znamu není nic moc. 

Naštěstí ale platí, že nejlépe si místní (nejen přírodní) 
hodnoty ochrání místní lidé. Tak by tomu mělo být 
i u nás v Hlásné.

V druhé polovině března prořežte jabloně, hrušně, 
keře rybízu a angreštu. Odstřihněte dvouleté výhony 
maliníku a ostružiníku. U jednoletých zastřihněte zmr-
zlé či poškozené konce. Naopak švestky, slívy, meruňky 
a broskvoně ošetřete až později. Ideálně v době rašení. 
Stromům také dopřejte dávku kvalitního kompostu. 
Dodáte jim sílu a budou krásně prospívat. 

Zasaďte první zeleninu, například papriky, šalotku 
nebo česnek. Rajčata, cukety, okurky a květák si nejdříve 
předpěstujte v květináči. Do pařeniště či fóliovníku 
vysejte karotku, ředkvičku, bazalku a zasaďte předpěs-
tovaný raný salát. V druhé polovině měsíce na venkovní 
záhony vysejte mrkev, ředkvičky, petržel, špenát, hrách 
a kopr. 

Připravte si kvalitní substrát a zasejte do něj semínka 
prvních letniček. Mezi ideální rostliny patří aksamitník 
neboli afrikán, astra čínská, kosmatec, slaměnka neboli 
smil listnatý, gazánie, nebo hvozdík čínský.

Chcete si rozmnožit pokojové rostliny? Teď je ten 
pravý čas na řízkování. Rostliny skladujte v chladné 
místnosti a postupně je zvykejte na sluníčko, například 
na balkoně. 

Se stoupajícími teplotami se množí škůdci na za-
hradě. Zasáhněte proti nim včas. Využijte ekologické 
přípravky pro zahrádkáře nebo si vyrobte svůj vlastní 
z oleje, octu a saponátu (1/2 litru teplé vody, 1/2 deci 
oleje, 1/2 deci octa, polévková lžíce saponátu). Použijte 
opravdu teplou vodu. Všechny složky se v ní dobře pro-
míchají a vytvoří emulzi. Pomocí postřikovače směs 
aplikujte na celou rostlinu.  

Když opadne sníh, pusťte se do kontroly zahradní 
chatky a její přípravy na jaro. 

Odkliďte popadané větve v okolí. Vyčistěte komín 
za pomoci kominíka. Zkontrolujte elektřinu a vodu. 

Vydezinfikujte studnu. Ukliďte a utřete prach. Vy-
větrejte. Umyjte veškeré elektrospotřebiče. Zkontrolujte 
potraviny ve spíži. 

Motorové stroje a nářadí je také potřeba připravit 
na další sezónu. 

Odstraňte ze strojů konzervační vrstvu, kterou jste 
před zimou nanesli. Překontrolujte funkčnost motoru. 

Nezapomeňte vyměnit olejový filtr. Zkontrolujte 
vzduchový filtr.  Nabruste veškeré nože. Promažte mo-
torové stroje, panty i čepy na ručním nářadí. 

BŘEZEN NA ZAHRADĚ 
T E X T:  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ A  W W W.D O M K Y-DE LTA .C Z
F O T O : L I F E E C Z 

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

Český svaz ochránců přírody (ČSOP)
Nestátní nezisková organizace zabývající se ochranou přírody, krajiny a životního prostředí 
Kancelář ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4
PO - PÁ 8.00–16.00 hod., +420 222 516 115, +420 222 511 494, info@csop.cz 

Až pominou mrazy, pusťte se do velkého úklidu. Odstraňte z rostlin ochranné fólie 
a ořežte suché nebo zmrzlé větve. Vyčistěte skalku a zahradní jezírko. Prokypřete záhony 
a přidejte kompost. Vyhrabejte ze záhonů staré listí a mech. 
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ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

V polovině února se u nás v obci konala již tradiční 
oslava masopustu. Průvod masek zahájil  svou veselou 
cestu jako vždy těsně po poledni na Rovinách. K veselému 
průvodu masek hrál flašinetář. Po pohoštění na návsi, které 
připravili manželé Hanzlovi, se průvod přesunul do dolní 
části obce k lávce, kde se připojili další lidé v maskách 
a celá řada přihlížejících. V dolní části obce doprovázela 
rozpustilé masky spřátelená poberounská hudební skupina 
Třehusk, dva flašinetáři, kteří Třehusk svou produkcí dopl-
ňovali. Snad z důvodu dlouhého pandemického půstu nebo 
snad díky příznivému počasí se letošního masopustního 
průvodu zúčastnil rekordní počet účastníků. Ten mohl 
přesáhnout i dvě stovky lidí. Průvod na své cestě čekala 
řada občerstvovacích zastávek jako například u Snopků ml., 
u Konvalinků, u Stříbrných, u Gártů, u Císařů, u Kunců, 
u Snopků st., u paní Kandráčové, u Málků či u Slavíků. 

Celé masopustní veselí vrcholilo u místní sokolovny, 
kde se tancovalo, zpívalo a hodovalo téměř až do devate-
nácté hodiny. I letos byly vyhlašovány nejhezčí masky ve 
dvou kategoriích. V dětské kategorii zvítězil Tomáš Hanzl 
se svým hýkalem. V kategorii dospělých, ve které byla ve-
liká konkurence nádherných a nápaditých skupinových 
masek, zvítězily Krkonošské pohádky Vladimíra Kunce, ve 
složení Krakonoš, Trautenberk, Anče, Kuba a Hajný.  Všem, 
kteří se tentokráte se svou maskou neumístili, chceme 
moc děkovat za to, že v masce přišli a podpořili skvělou 
masopustní náladu, a vzkazujeme: „Nezoufejte, byli jste 
skvělí, za rok to určitě vyjde.

Závěrem děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě, 
TJ Sokol Hlásná Třebaň za poskytnutí zázemí a obchůdku 
Na chviličku manželů Hanzlových z Rovin, kteří se letos 
starali o občerstvení, zabijačkové hody. Připravili také 
hlavní cenu pro vítěze soutěže o nejhezčí masku – tla-
čenkový dort.  

MASOPUSTNÍ VESELÍ 2022  
TEXT: MIROSLAV STŘÍBRNÝ, MÍSTOPŘEDSEDA KULTURNÍHO A  SOCIÁLNÍHO V ÝBORU OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ 
F O T O :  A RC H I V Ú Č A S T N Í K Ů P RŮ V O D U A  P Ř I H L Í Ž E J Í C Í C H 
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ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

V minulém čísle Zpravodaje jsme vás informovali 
o možnosti poslat hlas v anketě Sportovec Berounska roku 
2021 jednomu ze sportovců z naší obce. Kulturní dům 
Plzeňka v Berouně hostil ve středu 2. února další ročník 
oblíbené ankety Nejúspěšnější sportovec Berounska. Po 
roční pauze se tak ocenění opět dočkali ti nejlepší sportovci 
z našeho okresu. Odborná komise posuzovala výsledky 
nominovaných za loňskou sezónu. 

Mezi nominovanými byli i naši sousedé Bára Stýblo-
vá (běžkyně Lokomotiva Beroun) a Jan Cincibuch (veslař  
DUKLA Praha).

Bára Stýblová získala krásné 3. místo v kategorii 
jednotlivci – dospělí. „Bylo to hezké s ohledem na to, že 
loňská sezóna byla mou zatím nejtěžší kvůli nejrůznějším 
zdravotním komplikacím. Vyhrála jsem 3000 m překá-
žek na Mistrovství ČR do 22 let, zlaté medaile mám také 
z Akademického mistrovství běhu na 10 km, ze štafety 
4 x 400 m a z Velké Kunratické. V roce letošním bych ráda 
jela na soustředění, což je se studiem docela náročný cíl, 
a zlepšila si osobní rekordy.“ 

Jan Cincibuch získal cenu v kategorii Krajánek. „V ka-
tegorii Krajánek jsem se umístil především kvůli své účasti 
na OH v Tokiu. Musím říct, že to pro mě byl moc příjemný 
dozvuk  životního úspěchu. Atmosféra byla velice milá, že 
se po covidu mohli sportovci zase sejít, bilancovat výsledky 
a ocenit společně úspěchy. Bylo velmi zajímavé a překvapivé 
zjistit, jak jsou sportovci z okresu Beroun úspěšní, a to na-
příč sporty. Také věcné ceny byly moc krásné. Největší akce 
v letošním roce nás čeká na konci léta a je to mistrovství 
světa, které se bude letos konat u nás v Račicích. Snažíme se 
připravovat, jak nejlépe umíme, abychom se před domácím 
publikem ukázali v co možná nejlepším světle.“

SPORTOVEC BEROUNSKA 2021   
TEXT: MILOSLAVA SNOPEK
TEXT: ARCHIV OCENĚNÝCH SPORTOVCŮ  

Našim šikovným sportovcům velice gratulujeme 
k úspěchům a nadále přejeme hodně dalších cenných kovů 
i ocenění v letošním roce. 
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SPOLKY A ORGANIZACE

V úterý 8. února byli hasiči vysláni k záchraně osoby 
po pádu do lomu Velká Amerika. Hasiči okamžitě vy-
razili na místo, kde zasahovali společně s profesionál-
ními kolegy z Řevnic, Berouna a leteckou záchrannou 
službou. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, 
že starší žena utrpěla zranění neslučitelná se životem. 

Den poté byli hasiči vysláni k uhašení travního 
porostu a kompostu po vypalování trávy v ulici For-
manská. Hasiči na likvidaci použili jeden vodní proud. 

Ve čtvrtek 17. února trápil celou republiku silný 
vítr, který se bohužel nevyhnul ani naší obci. K první 
události vyjížděli hasiči před osmou ráno. Jednalo se 
o stabilizaci střechy poničené větrem v ulici Karlštejn-
ská. Hasiči odřízli nestabilní části plechové střechy 
a větší část provizorně přikotvili zpět na místo. 

Necelou hodinu poté byla jednotka vyslána k li-
kvidaci padlých stromů v ulici K Zámku. Po příjezdu 
jednotky bylo zjištěno, že se jedná o padlý strom na 
dráty telefonního vedení. Hasiči odstranili strom za 
pomoci motorové pily. 

Ihned po této události se hasiči přesunuli k dalšímu 
zásahu, a to k utržené střeše v ulici Rovinská. Společně 
s profesionálními hasiči z Řevnic rozebrali nestabilní 
část střechy. 

Náročný zásahový den byl ukončen ve večerních 
hodinách, kdy hasiči vyjeli na požár sazí v komínovém 
tělese v ulici Trubská. Požár byl zlikvidován majitelem 
ještě před příjezdem jednotek. Hasiči následně proved-
li vyčištění komína a vynesení hořlavého materiálu 
mimo objekt.

ČINNOST NAŠICH HASIČŮ V ÚNORU
T E X T:  T O M Á Š S N O P E K 
F O T O :  A RC H I V J S DH H L Á S N Á T Ř E B A Ň 

KONTAKTY NA HASIČE HLÁSNÁ TŘEBAŇ 
velitel jednotky: 774 550 317 
sdh-hlasna-treban@centrum.cz
facebook Hasiči Hlásná Třebaň  
https://bit.ly/FB_hasici_HT
V případě ohrožení života, zdraví a majetku 
volejte 150. 

V průběhu měsíce února vyjížděli hasiči celkem k šesti událostem. Činnost zásahové 
jednotky ovlivnily silné poryvy větru. 
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ČINNOST SBORU 

Činnost sboru byla opět výrazně ovlivněna pan-
demií covid-19. Akce, které jsme si na začátku roku 
plánovali, jako je novoroční vycházka, hory s hasiči, 
ples, pálení čarodějnic, jsme byli nuceni zrušit. Po Ve-
likonocích se ale vše na chvíli vrátilo do starých kolejí. 
Veškeré schůzky byly obnoveny a začali jsme hned s pří-
pravou a stavbou máje, nejvyšší, jakou pamatujeme! 
Zorganizovali jsme několik brigád na údržbu vyba-
vení a zbrojnice a začali jsme s přípravou kulturních 
akcí. První akcí bylo Vítání léta. Výtěžek z této akce 
v hodnotě 5 000 Kč byl kompletně převeden na pomoc 
obcím na Moravě zasažených tornádem. Následovala 
akce Hasofest, vrchol hasičského kulturního roku. Po 
dlouhé době zpestřila program velmi propracovaná 
ukázka zásahu dětí z kroužku Plamínků, které hasily 
vlastnoručně vyrobené papírové domečky. Bez problé-
mů jsme zvládli otázku testování návštěvníků, proto 
nemusely být žádné obavy z toho, že akce proběhne 
zcela bezpečně. Zlatým hřebem programu pro děti 
bylo dlouhé pásmo kouzelníka Cucína a samozřejmě 
ukázky zásahů, dospělí si užili vystoupení hudební 
kapely E!E. Následovala listopadová Drakiáda a Zpívání 
u stromečku. Sbor se věnoval prevenci a práci s dětmi 
při různých návštěvách škol a školek a výše zmíněným 
společenským aktivitám. Jediné, co jsme letos zanedba-
li, byla sportovní činnost dorostu a dospělých. 

Činnost kroužku mladých hasičů, jehož činnost 
jsme obnovili na podzim roku 2020, se po celou tu 
dobu setkává s nucenými výpadky danými pandemií, 
která nám dává klid zatím jen přes léto, tedy v době, kdy 
kroužek neprobíhá z důvodu prázdnin. Navzdory tomu 
jsme uspořádali 14 schůzek, letní 2hodinové a zimní 
hodinové. Skupina dětí se ustaluje v oblasti přípravky 
ve věku 3–6 let a mladších žáků od 7 let. Zájem o krou-
žek napovídá, nakolik je náš sbor v obci populární. 
Návštěvnost kroužku je vysoká i přes všechny okolnosti 
a na schůzky dochází 15 i více dětí. Velké díky patří 
skupině vedoucích, která funguje s nezbytnou radostí 
a elánem! 

ČINNOST ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY 
Uplynulý rok naše jednotka zasahovala celkem při 

23 událostech. Z tohoto množství se jednalo o osm po-
žárů, zbylé události zahrnovaly  technickou pomoc, a to 
především při odstraňování padlých stromů, likvidace 
bodavého hmyzu, odstranění překážek z komunikací. 
Jednotka také vyjela k záchraně vodáků na rozbouřené 
řece, topícímu se muži, vyhledávání osob či záchraně 
osoby z uzavřených prostor. 

K 1. 1. 2022 měla naše jednotka celkem 17 členů. 

Rok 2021 byl jako rok předešlý opět poznamenán 
pandemií covid-19, která často přerušila běžný chod 
jednotky. V období, kdy to bylo možné, se hasiči zod-
povědně věnovali výcviku a školení. Schůzky zásahové 
jednotky se konají vždy jednou týdně, a to vždy v úterý 
od 18:30. Každé první úterý v měsíci je pak věnováno 
právě výcviku a školení. 

Hasiči se každý měsíc zdokonalují v práci s přiděle-
nou technikou, cvičí s dýchací technikou, motorovými 
pilami či se teoreticky vzdělávají. 

Kromě pravidelných úterních schůzek se členové 
jednotky účastnili také taktických a prověřovacích 
cvičení. 

Na podzim naše jednotka organizovala námětové 
cvičení okrsku Liteň zaměřené na dálkovou a kyvadlo-
vou dopravu vody.

Ke konci roku jsme pak v rámci výcvikové činnosti 
mohli být přítomni při vývoji a zkouškách nového dru-
hu smáčedla, jež opět výrazně zlepší účinnost hašení. 

Bylo nám také ctí, že jsme se mohli zúčastnit na-
táčení v rámci projektu 13 minut organizovaného 
spolkem BESIP a Českou kanceláří pojistitelů, který 
se zabýval nepřiměřenou rychlostí na pozemních ko-
munikacích. 

V rámci preventivní činnosti jsme přivítali ve zbroj-
nici děti z obou obecních školek. Ukázali jim technika, 
popsali práci hasičů a především vysvětlili, co mají 
dělat v krizových situacích. Na závěr si děti mohly 
vyzkoušet hasičskou přilbu, oblek či si zastříkat z vy-
sokotlaké hadice. 

S našimi vozy jsme se zúčastnili statických a dy-
namických ukázek na Hasofestu či na akci „Loučení 
s létem“, kterou pořádali dobrovolní hasiči v Litni. 

V rámci možností se také snažíme pomáhat obecní-
mu úřadu s běžnou údržbou obce. Na požádání obec-
ního úřadu jsme zalévali obecní zeleň, kropili silnice, 
pomáhali při dovozu máje a zajišťovali akci Staročeské 
máje a jako dozor jsme se s naším člunem zúčastnili 
také Lampionové plavby po Berounce. Pokud bude 
potřeba, jsme opět i v následujícím roce připraveni 
pomoci našemu obecnímu úřadu se všemi potřebnými 
činnostmi. 

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOBROVOLNÝCH  
HASIČŮ ZA ROK 2021
T E X T:  S DH H L Á S N Á T Ř E B A Ň 
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SPOLKY A ORGANIZACE

Letošního 16. února uplynulo přesně 160 let od 
doby, kdy bratři Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner založili 
český spolek Tělocvičná jednota pražská se znakem 
sokola v letu. Asi nikdo z nich netušil, jak velká orga-
nizace na jejich základech vyroste. Jsme velice potěšeni, 
že i naše TJ Hlásná Třebaň může letos slavit, a to ne 
ledasco. V sobotu 9. dubna 2022 uplyne přesně 100 let, 
kdy naši dědové svolali ustavující valnou hromadu TJ 
Sokol Hlásná Třebaň. Naše sté výročí oslavíme spo-
lečně v sobotu 4. června 2022 slavnostním průvodem 
obcí, celoodpoledním kulturně sportovním programem 
na hřišti za sokolovnou, který završí taneční zábava. 
S detailním programem vás seznámíme v následujících 
číslech Zpravodaje.

TŘEBAŇSKÝ SOKOL SLAVÍ 
T E X T:  M I RO S L AV S T Ř Í B R N Ý,  V Z DĚ L AVAT E L T J  S O KO L H L Á S N Á T Ř E B A Ň 
F O T O :  A RC H I V T J  S O KO L H L Á S N Á T Ř E B A Ň 

TJ SOKOL HLÁSNÁ TŘEBAŇ 
+420 605 969 741
tjsokol.hlasnatreban@seznam.cz
www.facebook.com/tjsokolhlasnatreban 
Karlštejnská 79, Hlásná Třebaň 
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KDY: SOBOTA 19. BŘEZNA  OD 14:00 HOD

KDE: SOKOLOVNA HLÁSNÁ TŘEBAŇ 

DĚTSKÝ KARNEVAL
hravé soutěže   *  dětská diskotéka  *  vyhlášení nejlepších masek

VSTUPNÉ: 25Kč 
Stánek s občerstvením pro děti i rodiče

TJ SOKOL HLÁSNÁ TŘEBAŇ             POŘÁDA

14:00 HOD. 
 

DĚTSKÝ KARNEVAL 
vyhlášení nejlepších masek 

vením pro děti i rodiče 

POŘÁDA 

 

TJ SOKOL HLÁSNÁ TŘEBAŇ 
POŘÁDÁ 

 LETNÍ SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
       

Místo konání:  SOKOLOVNA HLÁSNÁ TŘEBAŇ 
terMín:  25. – 29. 7. 2022 
VěkoVá hranice sPortoVcŮ:  5 - 12 LET 
cena táBora:  3500 Kč ( SLEVA PRO čLENy SOKOLA A SOuROzENcE: 3250 Kč) 

 

 

 

cO VAšE DĚTi čEKÁ?   PROgRAM 7:30 – 16:30 HOD.  *  zKušENÍ VEDOucÍ  *  SPORTy S TRENéRy (MÍčOVé HRy, 
gyMNASTiKA, ATLETiKA, fOTBAL, TANEc, …)  *  LEKcE ANgLičTiNy KAžDÝ DEN  *  zÁzEMÍ NOVĚ zREKONSTRuOVANé 

TĚLOcVičNy  *  POByT VENKu V KRÁSNéM OKOLÍ  *  DOBRODRužSTVÍ  *  KVALiTNÍ STRAVA PO cELÝ DEN 

REzERVAcE MÍST, iNfORMAcE: MONiKA PuTALOVÁ, TEL: 605 473 391, MONi.PuTALOVA@gMAiL.cOM    
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KULTURA A VOLNÝ ČAS

KULTURNÍ A JINÉ AKCE V OKOLÍ
VZHLEDEM K  PŘETRVÁVAJÍCÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI SI ,  PROSÍM OVĚŘTE,  ZDA SE AKCE OPRAVDU KONÁ.

1. 3. 2022
Černošice, Club Kino

Benefiční koncert na podporu Ukrajiny
Vstupné na konto Českého červeného kříže. Hlavním hostem Tomáš Klus. 
Začátek od 20.00 hod.

4. 3. 2022
Řevnice

Slavnostní otevření Dřeváku v Řevnicích
Město Řevnice zve k otevření dřeváku po rekonstrukci, Pod Lipami, nádraží 
Řevnice. Začátek v 16.00 hod. - Den otevřených dveří a od 17. hodin následuje 
program s vystoupením starosty Řevnic, ZUŠ Řevnice, koncert, výstava.

13. 3. 2022
Beroun, areál DDM  

Masopust
Začátek ve 14.00 hod. Vystoupí živá kapela, proběhne soutěž masek,  
občerstvení zajištěno. Masopustní průvod končí na Husově náměstí.

16. 3. 2022
Liteň

Den otevřených dveří ZŠ Liteň

16.3. 2022
Tetín,  
komunitní centrum

Selské forum
Setkání zemědělců z Berounska. Přednášky od 8.30 hod. do 16.30 hod.  
www.selskeforum.cz

18. 3. 2022
Karlštejn

Březnové hraní v podhradí
Začátek v 17.30 hod. Restaurace Vyhlídka Karlštejn

19. 3. 2022
Hlásná Třebaň,  
sokolovna 

Podvečer s harfou
Průřez hudbou renesance, baroka, klasicismu, romantismu, až po soudobou 
filmovou hudbu. Začátek v 19.00 hod. Vystoupí Martin Slavík, Lidka Slavík 
Limpouchová a hosté.

23. 3. 2022
Řevnice

Den otevřených dveří ZŠ Řevnice 
Od 8.00 do 14.00 hod. www.zsrevnice.cz

24. 3. 2022
Kino Řevnice

KRYMSKÝ POKLAD v rámci festivalu Jeden svět 
Strhující soudní drama poskytuje unikátní vhled do vleklého sporu  
o vlastnictví cenných historických artefaktů, který vznikl v důsledku  
ruské anexe Krymu. www.revnice-bio.cz

24. 3. 2022
Beroun 

Ivo Jahelka
Pořad „zpívajícího právníka“. Od 20.00 hod. v sále Wágnerova náměstí.

26. 3. 2022
Svinaře

Masopust
19. ročník začíná od 13.00 hod. průvodem masek. Hraje Třehusk, vepřové hody.

26. 3. 2022
Černošice
Club Kino

Karel Plíhal – koncert
Vystoupení plné poetiky a inteligentního humoru, ke kterému se připojí  
kytarista Petr Fiala. Začátek v 19.30 hod. Vstupné 490,-/ 400,- Kč

30. 3. 2022
Lety, školní jídelna 

Setkání s ředitelkou ZŠ Lety  
Debata nad koncepcí školy, výběr učitelů, otázky rodičů. Začátek v 17.00 hod. 
v ul. Karlštejnská 571

31. 3. 2022
Lety, školní jídelna 

Život a dílo Ludmily Vaňkové
Beseda o řevnické spisovatelce, která zesnula v lednu 2022.  
Hosty vzpomínkové akce se čtením jejích románů bude Veronika Baštová, 
z nakladatelství, jež vydalo část jejích knih, a redaktor Jiří Korejčík,  
který na knihách úzce spolupracoval. Začátek v 17.00 hod.  

Květen, červen 2022
Hrad Karlštejn

Na kafe s kastelánem 
Netradiční pohled v doprovodu hradního pána.  
Nutno objednat předem. Vstupné 3.000 Kč
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Z REDAKCE

Paní Ferrarová, vyučujete antropologii jídla na Ústa-
vu etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze. Co je pro Vás zásadní v jídle? 

Antropologie jídla je věda o vztahu člověka k jídlu. 
Jedná se o multioborový předmět, což znamená, že se 
tento vztah zkoumá z různých úhlů pohledu: kulturního, 
historického, náboženského, ekologického, gastronomic-
kého, etnografického i ekonomického. Antropologie jídla 
se snaží odpovědět na otázky: Proč jíme to, co jíme, a ne-
jíme to, co nejíme? Proč nám chutná to, co nám chutná? 
Jsme opravdu to, co jíme? Jak naše stravování ovlivnilo 
náboženství? Proč naši předkové jídlo sdíleli? Tento před-
mět se běžně vyučuje na spoustě světových univerzit, 
my jsme se výše uvedenými otázkami začali zabývat až 
nyní, což je paradox, protože jídlo je to nejdůležitější pro 
naše přežití, a proto si zaslouží, abychom se jím zabývali.

Tento obor se vyučuje u nás teprve třetím rokem na Fi-
lozofické fakultě UK. V čem je tento obor tak zajímavý?

Jídlo a pití jsou součástí nás samotných, my opravdu 
jsme to, co jíme. Ale nejíme všechno, vybíráme si, pro-
tože to, co jíme v současnosti, je výsledkem potravních 
strategií našich předků. Mě osobně například fascinují 

antropologické teorie, které se snaží vysvětlit, proč jíme 
to, co jíme.  Ukážu to na příkladu toho, proč na Blízkém 
východě nejedí vepřové maso. Podle strukturalistické 
teorie anglické antropoložky Mary Douglas je to proto, 
že máme určité vzorce a pravidla, které jsou výsledkem 
našeho vývoje. A pokud je něco mimo dané kategorie, 
je to tabu. A vzhledem k tomu, že Starý zákon výslovně 
zakazuje jíst vepřové, tak Židé prostě vepřové nejedí. 
Z druhé strany americký antropolog Marvin Harris vy-
světluje, že to, co jíme, je výsledkem toho, jaké zdroje 
máme k dispozici, a my vyhodnocujeme, jestli se nám 
v tomto případě chov prasat vyplatí. V neolitu ještě lidé 
na území dnešního Izraele vepřové jedli, ale krajina pak 
začala vysychat, byl nedostatek vody a vepři jsou všežravci 
jako my, jsou našimi přímými potravními konkurenty, 
tudíž se jejich chov přestal vyplácet. 

Vydala jste několik knih o jídle. V současné době je, 
řekla bych, moderní vydávat kuchařky v různém pojetí, 
ale o antropologii jídla, významu jídla pro lidstvo je 
poměrně nový trend. 

Ano, je to sice divné, protože studujeme takové věci, 
jako je oblečení, které naši předkové nosili, nebo před-
měty hmotné kultury, jako jsou zbraně, nádobí, zajímá 
nás historie hradů a zámků, ale tak důležitou oblastí 
našeho člověčenství, jako je jídlo, jsme se začali vědec-
ky zabývat až v období mezi první a druhou světovou 
válkou. Tato studia pak pokračovala hlavně v západních 
zemích, u nás a v ostatních zemích bývalého socialistic-
kého bloku jsme v tomto ohledu trochu pozadu.  

Jaký vztah máte k jídlu Vy? 
Já mám jídlo moc ráda, ráda vařím i jím. Ale vařit a oce-

nit dobré jídlo jsem se naučila až v Itálii. Mám ráda italskou 
i českou kuchyni, byť jsou obě hodně rozdílné. Ony se 
kuchyně dělí na syntetické a analytické. U těch syntetic-
kých, jako je ta naše, smícháte různé ingredience, abyste 
vytvořila zcela novou chuť – vezměte si třeba omáčku ke 
svíčkové. Italská kuchyně patří k těm analytickým, kde 
účelem není nová chuť, ale zachování chutí původních 

O VZTAHU ČLOVĚKA K JÍDLU S EVOU FERRAROVOU 
RO Z H O V O R V E DL A :  M I L O S L AVA S N O P E K 
F O T O :  A RC H I V E V Y F E R R A RO V É 

Hlásná Třebaň skrývá mezi svými obyvateli plno zajímavých tváří a osobností. Poda-
řilo se nám vyzpovídat dlouholetou chalupářku Evu Ferrarovou – antropoložku jídla, 
spisovatelku a vysokoškolskou pedagožku na Filozofické fakultě UK v Praze. Dvacet let 
žila na jihu krásné Itálie, kde si jídlo zamilovala. Své dojmy, zkušenosti později převedla 
do odborných knih o jídle. Nejen původ jídla ji uchvátil, ale také krásná italština, o které 
vydala hned několik knih. Pojďme si tedy povídat o jídle z jiného pohledu, než jej známe. 
Proč jíme, co jíme a jak to souvisí s naší kulturou a náboženstvím?
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ingrediencí s cílem vytvořit tu nejúžasnější kombinaci 
chutí.  V tomto typu kuchyně je důležité, aby si každá 
ingredience zachovala svou původní chuť, což znamená, že 
všechno musí být čerstvé. Proto Italové nepoužívají kečup, 
majonézu a podobné příchutě, aby nepokryly ty původní 
chutě. Ani omáčky vlastně nedělají, pouze šťávy. Ale mně 
chutnají obě kuchyně, protože jsem Češka. To, co jíme, je 
součástí naší identity, je velmi pravděpodobné, že budeme 
jíst to, co jedli naši předkové a co je považováno za „správ-
né“ jídlo v oblasti, sociální třídě, etniku, ve kterém žijeme. 
Kromě toho o tom, co nám chutná, rozhoduje chuť. Ta je 
dána geneticky (dědíme ji), biologicky (podle toho, kolik 
máme na jazyku chuťových pohárků) a kulturně (kultura 
určuje, co je ta správná chuť). A taky je důležité, aby nám 
fungoval čich, protože 80 % toho, čemu říkáme chuť, je ve 
skutečnosti dáno čichem.

V čem si myslíte, že se dnes dělá chyba ve stravování, 
přípravě jídla. Jídlo je odedávna prostředek k setkávání 
s rodinou a přáteli, souvisí s námluvami. 

Myslím, že neděláme dobře, když jíme převážně prů-
myslové výrobky, u kterých nevíme pořádně, odkud 
pocházejí a co obsahují. A místo vaření jídlo ohříváme. 
Vaření je činnost, která je jedním ze znaků naší identity, 
protože my opravdu jsme to, co jíme. Také si myslím, že 
bychom se měli jako rodina sejít alespoň jednou denně 
společně u stolu, že bychom měli jídlo i nadále sdílet, 
jako to dělali naši předkové. Jídlo je velmi důležité pro 
rodinu, ta se schází u jídla již po tisíciletí a není důvod 
tuto vyzkoušenou tradici měnit. A jídlo je důležité i pro 
lásku: láska prochází žaludkem, ať už vaří on pro ni 
nebo ona pro něj. 

V současné době se celosvětově řeší udržitelnost.  
Co budeme jíst, až všechno sníme. Souvisí to i s eko-
logií, globálním oteplováním, tedy s otázkami, které 
teď intenzivně řešíme. 

Vyvíjíme neobyčejné úsilí, abychom zničili plane-
tu. Brzy přijde čas, kdy nebudeme mít co jíst. Musíme 
se tímto problémem zabývat, pokud chceme zanechat 
našim dětem a vnoučatům přírodu v takovém stavu, 
aby ji ještě mohly využívat. Mezi jinými věcmi je třeba 
omezit spotřebu masa, hlavně vepřového, protože vepři 
jsou našimi přímými potravními konkurenty, protože 
jsou všežravci jako my. A to nehovořím o tom, co vlastně 
v těch potravinách, které v dobré víře konzumujeme, 
je: nanočástice, hormony, genetické modifikace, plasty, 
barviva, různé chemické produkty jako pesticidy a po-
dobně.

 
Zabýváte se i obezitou a jídlem?

Není to úplně moje parketa, nejsem odbornice na 
nutriční vědy. Ale zabývám se poruchami potravy jako 
jevem souvisejícím s genderovou identitou, tedy zjed-
nodušeně řečeno, proč ženy drží diety a proč se snaží 
vyrovnat se ideálu krásy, který „vymysleli“ muži. Tady 

v té oblasti existuje spousta stereotypů: žena má jíst 
málo, muž hodně. Muž jí maso, žena ne tolik. Žena má 
být štíhlá, muž svalnatý. Žena nemá dávat najevo chuť 
k jídlu více než muž. Žena nepije alkohol, muž může. 

Co byste úplně vypustila z jídelníčku? Je to alkohol, 
maso nebo spíše sůl a cukr? A co byste naopak přidala, 
co lidé moc nepoužívají.

Já bych z jídelníčku nevypustila nic, všeho pomálu 
je moje heslo. Spíše bych omezila: sladké, maso a různé 
přísady jako kečup nebo majonéza. Jídlo by nám mělo 
chutnat, protože je čerstvé a dobře připravené, a rozhod-
ně by nic nemělo zakrývat jeho původní chuť. 

Měli bychom spojovat jídlo s pravidelným rituálem? 
Dnes se stravování často řeší nezdravými fastfoody 
a nahrazují domácí stravu. Proč si myslíte, že jsou lidé 
líní si poctivě uvařit doma? 

Ano, určitě jsou rituály při jídle potřebné. Rituály 
dávají lidem pocit jistoty a stability i v pohnutých časech. 
My jsme se stali oběťmi tzv. vagabond feeding, přeloženo 
doslova to znamená tuláckého stravování. Jíme, kdy 
chceme, co chceme, kde se nám to zrovna hodí, třeba na 
lavičce v parku nebo u počítače. Jíme z papíru, plastu, 
neprostíráme. Ono by to samo o sobě nevadilo, pokud 
by se tak lidstvo živilo vždycky, ale my tímto způso-
bem stravování porušujeme způsob stravování našich 
předků a tím se sami dostáváme do krize nebo lépe 



23

řečeno způsobujeme krizi našich vlastních kulturních 
vzorců. A globalizujeme se, což přináší riziko, že jednoho 
dne budou všichni lidé na Zemi jíst to samé ve stejných 
podmínkách. A ta představa se mi nelíbí, protože by 
zmizela rozmanitost regionálních a národních kuchy-
ní a jedli bychom potraviny, které u nás nepěstujeme 
a nechováme. Měli bychom se alespoň částečně vrátit 
k pokrmům, které jedli i naši předkové, a znovu objevit 
kouzlo vaření, protože vaření je magie, kdy přetváříme 
přírodu v kulturu.

Dočetla jsem se o Vás, že jste dvacet let žila v Itálii. 
Itálie je krásná, Italové jsou otevření a příjemní, ital-

ské jídlo nemá chybičku. Ale doma je doma a já jsem 
doma tady. Žít v cizině je vždycky o střetu dvou kultur, 
tudíž jsem se po dvaceti letech v Itálii rozhodla, že se 
vrátím domů. A nelituji toho, naopak, každé ráno si 
říkám, jaká je to krása být tady.

Je středomořské stravování zdravější? 
Středomořská strava je úplně jiná, než na co jsme 

zvyklí. Jiný je i jídelníček. Italové téměř nesnídají, dají 
si espresso nebo cappuccino a k tomu maximálně něco 
malého sladkého. Nesvačí, ale před obědem si někdy 
dají aperitiv. Obědvají pozdě, mezi jednou a druhou 
hodinou, a obvykle si dávají těstoviny. Všechno odříkání 
si vynahradí při večeři. Večeří pozdě, v osm hodin večer 
i později, dávají si maso, rybu, zeleninu, sýry, zmrzlinu. 
Zatímco my socializujeme při pití, Italové socializují 
při jídle, takže se nezvou na pivo nebo na panáka, ale 
na večeři nebo na pizzu. Pijí méně alkoholu než my, 

alkohol pouze při jídle, mimo jídlo málokdy nebo vůbec. 
Maso jedí také méně, my jsme maso měli tak jednou do 
týdne, ale zato jsme měli často ryby. A hodně zeleniny 
a ke každému jídlu mísu hlávkového salátu.

Vydala jste po návratu z Itálie několik jazykových 
učebnic italštiny. 

Italština je krásný, zpěvný a melodický jazyk. Učeb-
nice jsme napsaly s dcerou, která italštinu učí na Vysoké 
škole ekonomické v Praze, a musím se pochlubit, jsou 
to nejprodávanější učebnice italštiny u nás. Italština 
není obtížná, pokud se k ní člověk postaví jako k jazy-
ku, kterým se zpívají opery, kterým si objednáváte ta 
úžasná italská jídla a čtete si třeba Petrarcu. A právě 
melodičnost toho jazyka mě zaujala.

Zabýváte se i genderovou problematikou?
Zabývám se genderovou problematikou soustavně 

a déle než antropologií jídla. Rozhodně mám více od-
borných článků o genderu a feminismu než o jídle, ale 
v současné době se snažím obě témata propojit a při-
pravuji celý příští semestr na téma Gender v kontextu 
antropologie jídla. Mám radost, že o něj na univerzitě 
studenti a studentky projevují obrovský zájem, dokonce 
jsem musela omezit počet studentů ve třídě, protože by 
se tam prostě nevešli. Píšu také dlouhý článek o Food 
Feminist Studies (Feministická studia jídla) pro časopis 
Gender a sociologie, který vydává Akademie věd ČR. 

Jaká vztah máte k Hlásné Třebani?
Když jsem se vrátila z Itálie po dvaceti letech zpět 

do České republiky, věděla jsem, že si chci koupit chatu 
nebo chalupu nedaleko od Prahy, abych měla kam jezdit 
na vzduch a pracovat na zahradě. V Hlásné Třebani měli 
chatu moji kamarádi (ona Češka, on Ital) a zrovna byla 
na prodej malá dřevomorková chatička s velkou zahra-
dou nedaleko od nich. Tak jsem ji koupila, už to bude 
23 let, chatičku jsme časem zbourali, protože hrozilo, 
že nám kvůli dřevomorce spadne na hlavu, postavili 
jsme nový dům a já jsem ráda, že mám dům i zahra-
du. Mám Hlásnou Třebaň ráda a ráda se sem vždycky 
vracím. Mám obrovskou radost, jak se poslední dobou 
rozvíjí a kvete, jak se z ní stává místo, kde je člověku 
dobře.  Nynější pan starosta se o obec příkladně stará, 
shání granty, od vlaku chodím po chodníku, což dříve 
nebývalo, máme vodovod a těšíme se na kanalizaci. Sází 
se stromy, vybudovalo se dětské hřiště a připadá mi, že 
jsou lidé na svou obec hrdí a že je všechny tyhle činnosti 
stmelují, a to je dobře. Hlásná Třebaň se pro celou naši 
rodinu stala druhým domovem. 

Máte nějaké koníčky, o kterých byste nám ráda pově-
děla? Co Vás baví v soukromí? 

Mě baví spousta věcí, mám svou práci jako koníčka, 
jsem pořád aktivní v oblasti genderové rovnosti, v eko-
logických aktivitách, baví mě práce na zahradě a vaření, 

Z REDAKCE
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bylinky jsou také jedna z mých vášní, a nejraději trávím 
čas se svým vnukem Mikolášem. Ráda také cestuji a cho-
dím na výlety. 

Co Vás čeká v nadcházejícím období a kam nás případ-
ně můžete pozvat?

Čeká mě další semestr, na který se poctivě a svědo-
mitě připravuji a těším se. Píšu článek o genderu v ku-
chyni a další článek pro speciální vydání revue Prostor, 
která bude cele věnována jídlu. Připravuji vystoupení na 
konferenci o jednotné Evropě, kterou pořádá Filozofická 
fakulta UK. V dohledné době by měl vyjít článek o mé 
práci v nedělní příloze Lidových novin a budu natáčet 
pro Českou televizi pořad Historie.cs, který bude také 
věnován jídlu. S Romanem Vaňkem se chystáme v tomto 
roce znovu vydat mou italskou kuchařku, která vyšla 
v roce 2004 a byla hned rozebrána. 
Vaše povídání o jídle je velmi zajímavé. Pověděla byste 
nám někdy něco více na osobní besedě s našimi občany? 

Velmi ráda a moc se těším.

Antropologie jídla
Vědecká disciplína, která se zabývá vztahem člověka 

k jídlu a stravování z hlediska kultury. Antropologie jídla 
není o vaření, ale o potravní strategii člověka jako prin-
cipu přežití, o jídle jako dynamickém faktoru evoluce 
lidstva, což ji činí velmi aktuální. Antropologie jídla se 
zabývá tím, proč jíme to, co jíme, a proč nejíme to, co 
nejíme, které jídlo považujeme za čisté a které za nečisté 
a nikdy bychom ho nepozřeli, i když má všechny nutriční 
hodnoty, a jak to souvisí mj. s naší kulturní, etnickou, 
náboženskou a sociální identitou.  Popisuje i proces 
formování naší národní identity v tomto ohledu. Mimo 
to se vědecky věnuje vývoji chuti, historii stolování a té-
matům jako jídlo a gender, jídlo a svádění, kanibalismus 
a dalším zajímavým otázkám lidské kulturní identity. 

V současné době antropologie jídla řeší i celospole-
čenské problémy související s krizí kulturních vzorců 
ve stravování. Dalším problémem, kterým se současná 
antropologie jídla a stravování zabývá, je naše budouc-
nost, tj. co budeme jíst, až sníme vše, co máme, a snaží 
se o analýzu možných nových trendů ve stravování. 

Z vydaných publikací vybíráme: 
Ferrarová, E., Ferrarová, M. „Začínáme s italštinou“.
Albatros Media, 2019.
Ferrarová, M., Pospíšilová, V., Ferrarová, E. „Italština pro 
samouky a věčné začátečníky“. Brno: Edika, 2013. Ferra-
rová, E., Ferrarová, M., Pospíšilová, V. „2000 nejpoužíva-
nějších italských slov“. Brno: Computer Press, 2006.
Ferrarová, E. „Italská kuchařka“. Praha: Radix, 2004. 
Ferrarová, E.   Jídlo pro radost. Brno: Albatrosmedia, 2021.

PHDR. EVA FERRAROVÁ (*1953) 
Vysokoškolská učitelka, jež žila dvacet let 
v Itálii. Zde dokončila studia na Università 
degli Studi di Bari a aktivně se zapojila do 
italského ženského hnutí. Po návratu do České 
republiky v roce 1994 pracovala na Magistrátu 
hl. m. Prahy, poté na Ministerstvu vnitra a na 
Ministerstvu práce a sociálních věcí. Od roku 
2018 přednáší Antropologii jídla na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy. Žije v Praze. 

Jako občané obce máte k dispozici řádkovou inzer-
ci ve Zpravodaji zdarma. Organizace a spolky působící 
v naší obci mohou zveřejňovat informace ve Zpravodaji 
také bezplatně.

 
Zastupitelstvo schválilo ceník komerční inzerce 

ve Zpravodaji. Uvedené ceny se týkají typických inzerá-
tů firem a organizací na výrobky či služby poskytované 
za úplatu. 

Prostředky získané inzercí využijeme na  pokrytí 
nákladů spojených s vydáváním Zpravodaje (sazba, tisk 
apod).

Ceník komerční inzerce ve Zpravodaji

Máte-li zájem o inzerci ve  Zpravodaji, kontak-
tujte, prosím, redakci prostřednictvím e-mailu:  
zpravodaj@hlasnatreban.cz

Velikost inzerátu Cena za jedno zveřejnění

1 celá strana A4 1 000 Kč

1/2 strany A4 500 Kč

1/3 strany A4 350 Kč

1/4 strany A4 250 Kč

INZERCE VE ZPRAVODAJI 
T E X T:  J I Ř Í  K R ÁT K Ý 
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RYCHLÝ INTERNET A MODERNÍ TV
Internet Volání Televize Podpora 24/7

Rychlý a stabilní internet za výhodné ceny již od 250 Kč měsíčně. Pro přenos internetu používáme 
moderní technologie a routery Mikrotik. Nově instalujeme i k zákazníkům gigabitové technologie.

NABÍDKU VŠECH TARIFŮ a DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB NAJDETE NA NAŠICH STRÁNKÁCH 

Volejte NONSTOP    777 774 221 www.sys-data.com

www.rizikoveprace.com
704  072  338

RIZIKOVÉ PRÁCE
KÁCENÍ STROMŮ     PŮJČOVNA PLOŠIN     NATÍRÁNÍ

RECEPČNÍ / OBSLUHA SAUNY A POSILOVNY LITEŇ 
Místo výkonu práce: Sportovní hala Liteň, okres Beroun
Termín nástupu: ihned
Pracovní úvazek: HPP/ VPP 
Nabídky zasílejte na starosta@mestysliten.cz do 31. 3. 2022 

INZERCE
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Ordinační hodiny srpen 2021 

Pokud je to možné, domluvte se prosím na návštěvě veterinární ordinace předem! 

Pondělí  2.8.  9-11 

Úterý   3.8.      15-17 

Středa   4.8.      17-21 

Čtvrtek  5.8. pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti 

Pátek  6.8. pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti 

 

Pondělí    9.8.  8-11 

Úterý   10.8.  9-11    14-17 

Středa   11.8.      17-21 

Čtvrtek  12.8. pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti 

Pátek  13.8.  pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti 

 

Pondělí-pátek  16.8.-20.8.    dovolená 

 

Pondělí  23.8.  8-11 

Úterý  24.8.  9-11    14-17 

Středa   25.8.      17-21 

Čtvrtek  26.8. pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti 

Pátek  27.8.     dovolená 

 

Pondělí  30.8.  8-11 

Úterý   31.8.      14-17 

 

Veterinární ordinace Hlásná Třebaň, Pod Svahem 500, 267 18 Hlásná Třebaň, tel. 736 189 882, 
povysilova@vaszverolekar.cz, online rezervace na www.vaszverolekar.cz. 

Ordinační hodiny březen 2022
Pro  konzultace a objednání jsme vám k dispozici každý všední den od 8 do 17 hod.  

a v ordinačních hodinách na telefonním čísle 736 189 882.  
V naléhavých případech možnost ošetření  mimo ordinační hodiny.

Veterinární ordinace Hlásná Třebaň, Pod Svahem 500, 267 18 Hlásná Třebaň, tel. 736 189 882, 
povysilova@vaszverolekar.cz, online rezervace na www.vaszverolekar.cz.

  DOPOLEDNE   ODPOLEDNE
Úterý  1. 3. operace    14–17
Středa  2. 3. objednaní  a akutní  17–21
Čtvrtek 3. 3. objednaní  a akutní  17–21
Pátek                 4. 3.  objednaní  a akutní  objednaní  a akutní
Pondělí                 7. 3. objednaní  a akutní  18–21
Úterý                8. 3. 9–12    12–17
Středa                 9. 3. objednaní a akutní  18–21
Čtvrtek              10. 3. objednaní  a akutní  17–21
Pátek              11. 3.    objednaní  a akutní  objednaní  a akutní
Pondělí              14. 3. objednaní  a akutní  18–21
Úterý               15. 3. zavřeno    zavřeno
Středa               16. 3. objednaní  a akutní  13–21  
Čtvrtek              17. 3. objednaní  a akutní  17–21
Pátek              18. 3.  objednaní  a akutní  objednaní  a akutní
Pondělí              21. 3. objednaní  a akutní  18–21
Úterý               22. 3. operace    14–17  
Středa               23. 3. objednaní  a akutní  18–21
Čtvrtek              24. 3. objednaní  a akutní  17–21
Pátek              25. 3.  objednaní  a akutní  objednaní  a akutní
Pondělí               28. 3. objednaní  a akutní  18–21
Úterý                  29. 3. 9–12    12–17
Středa                30. 3. objednaní  a akutní  18–21
Čtvrtek              31. 3. objednaní  a akutní  17–21

INZERCE

POPTÁVÁME ÚKLID DOMÁCNOSTI V HLÁSNÉ TŘEBANI
Forma úhrady: hodinová sazba
Bližší informace:  +420 725 430 065, pvk1949©gmail.com



Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů

Redakce a redakční rada: Hana Kornalská, Klára Kovaříková (šéfredaktorka), Jiří Krátký,  
Miloslava Snopek, Monika Staňková
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