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Téma vedení cyklostezky obcí je častým 
předmětem diskuzí se sousedy, v hospodě, 
na nádraží i na zastupitelstvu. Z důvodu 
zátěže cyklistickou dopravou v obci se 
tomuto tématu rovněž v poslední době 
věnoval stavební výbor a zastupitelstva.

Zveme na několik březnových a dubnových 
akcí. Na začátku dubna se sejdou ti, kterým 
není lhostejný nepořádek a zúčastní se akce 
Ukliďme Třebaň a Rovina. Ve stejný den se 
pak můžeme společně naladit na přicházející 
svátky jara.

Cyklostezka Pozvánky 

T
it

ul
ka

: C
es

ta
 k

rá
lo

vn
y 

El
iš

ky
, K

lá
ra

 K
ov

ař
ík

ov
á



32

INFORMACE Z ÚŘADUEDITORIAL

2 Slovo starosty
 

INFORMACE ÚŘADU

3 Kontejnery na bioodpad 
3 Vedení cyklostezky obcí? Jak na to?
5 Doplnění lamp veřejného osvětlení.

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

6 Děje se kolem nás
7 Běžkyně Bára Stýblová opět boduje 
9 DIVOKRÁSNÁ tvorba u Karlštejna
11 Masopust. Jaké to bylo?
12 Kormoráni na Berounce 

SPOLKY A ORGANIZACE

12 Činnost našich hasičů
15 Na značky – co se událo v sokole 

KULTURA A VOLNÝ ČAS

17 Kulturní a jiné akce v okolí 

INZERCE

OBSAH SLOVO STAROSTY

Milí sousedé,
vítám vás u březnového čísla Zpravodaje. Zima se 

s námi pomalu loučí a již netrpělivě očekáváme příchod 
jara. I když ta letošní byla velmi mírná, věřím, že jste našli 
čas a prostor pro tradiční zimní radovánky.

Začátek roku také přinesl několik tradičních akcí. Jako 
první si vzal slovo již oblíbený Masopust, který se konal 
v sobotu 4. února. Počet masek ale i návštěvníků, kteří 
navštívili prostor před obecním úřadem, kde se prodávaly 
zabijačkové dobroty, byl větší, než naše očekávaní. 

Jsem rád, že se tato akce těší takovému zájmu a již teď 
se těším na příští rok. V průběhu měsíce se po delší pauze 
konalo také Vítání občánků. 

Naštěstí doba nám dovolila pořádat akci bez jakých-
koliv opatření v prostoru mateřské školy. Atmosféra byla 
velmi příjemná a slavnostní. Bylo mi velkou ctí mezi naše 
obyvatele přivítat deset nejmenších občánků.

Závěr měsíce pak patřil Sokolu. Poprvé v nově zre-
konstruované sokolovně se konal Sokolský ples. To, že 
nám tento druh zábavy chyběl, dokazuje plně vyprodaná 
sokolovna. Akce byla parádní a návštěvníci se bavili od 
začátku až do konce. 

Druhý den pak následoval dětský karneval, který roz-
zářil oči naších nejmenších.

Všem organizátorům patří velký dík, za to, že se o naši 
zábavu skvěle starají. 

Mírnější počasí přálo i stavebním akcím v obci. Do 
svého finále se blíží přestavba zbrojnice na Rovinách na 
klubovnu pro místní občany. Věřím, že na konci měsíce 
tento objekt budeme moci slavnostně otevřít a předat ob-
čanům k užívání.

Bohužel parkování u COOP nebrzdilo počasí, ale spo-
lečnost CETIN, která nebyla schopna uložit nadzemní 
kabelové vedení do země a zpožďuje tak termín dokončení 
celé stavby. Vše je však již snad na dobré cestě a tak by-
chom měli v dubnu tohoto roku na novém stání pohodlně 
parkovat.

Milí sousedé, přeji Vám krásné jarní dny.

Tomáš Snopek
starosta obce

Od 6. 3. zahajujeme opět svoz bioodpadu. Kontejnery 
budou vždy v období od března do listopadu nastálo umís-
těny v těchto místech:
– náves Rovina
– Pod Svahem
– Na Zahrádkách
– Na Plovárně
– na návsi u kapličky (liché týdny)/ Pod Vinicí (sudé týdny)

   Bioodpad dnes tvoří významnou část odpadu. V minu-
lém roce jsme zlikvidovali již přibližně 288 tun rostlinného 
odpadu, který dříve končil v popelnicích na směsný odpad 
anebo byl spalován. 

Jeho tříděním a odkládáním do kontejneru namísto 
pálení pomáháme životnímu prostředí v naší obci. Čistý 
separovaný bioodpad je svážen do kompostárny a slouží 
k dalšímu využití.

DODRŽUJTE, PROSÍM,  ZÁSADY PLNĚNÍ KONTEJNERŮ
–  do kontejneru patří posekaná tráva, spadané ovoce,  

listí, větve a dřeviny
–  do nádob v žádném případě nepatří plastové pytle  

a jiný odpad
–  odpad nikdy neodkládejte mimo kontejnery

CYKLOSTEZKA JE NAŠE DLOUHODOBÉ 
ÚSILÍ

Pro pochopení celého kontextu je dobré si připomenout 
i historii celého tématu. Minulé zastupitelstvo chtělo toto 
téma rovněž vyřešit a už při zpracovávání studie zklidnění 
dopravy se stalo součástí zadání pro projektanta. Zároveň 
minulé zastupitelstvo chtělo vyřešit cyklo/pěší spojení 
do Karlštejna, které je pro občany Hlásné Třebaně velmi 
důležité a dlouhodobě zcela nefunkční. Proto minulé za-
stupitelstvo aktivně oslovilo Krajský úřad (který jediný 
může toto propojení financovat) s tím, aby se vyřešilo cy-
klo/pěší propojení do Karlštejna. Kraj tehdy začal aktivně 
propojení připravovat. 

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 

T E X T:  J A N VA L E N TA ,  P Ř E D S E DA S TAV E B N Í H O V Ý B O RU Z A S T U P I T E L S T VA  

V březnu bude opět možné odkládat bioodpad do zelených kontejnerů. 

Téma vedení cyklostezky obcí je častým předmětem diskuzí se sousedy, v hospodě, na ná-
draží i na zastupitelstvu. Z důvodu zátěže cyklistickou dopravou v obci se tomuto tématu 
rovněž v poslední době věnoval stavební výbor a zastupitelstva.

KONTEJNERY NA BIOODPAD 

VEDENÍ CYKLOSTEZKY OBCÍ? JAK NA TO?

Děkujeme, že využíváte kontejnery na 
bioodpad namísto pálení rostlinných zbytků. 
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STUDIE ZPRACOVANÁ KRAJEM SE NÁM 
NELÍBILA

Projektant, který pro Hlásnou Třebaň zpracovával 
studii zklidnění dopravy, navrhoval vedení cyklostezky 
od lávky podél vody. To bylo razantně odmítnuto. Dále 
navrhoval vedení cyklostezky ulicí Na Zahrádkách a Ve 
Vejtrži. To bylo rovněž odmítnuto a bylo požadováno ve-
dení cyklostezky podél ulice Karlštejnská. To ale odmítal 
projektant studie s argumentem, že se na hlavní ulici cy-
klostezka nevejde. 

Protože se jedná o téma, které se dotýká mnoha oby-
vatel Hlásné Třebaně, přistupuje současné zastupitelstvo 
od začátku k tématu převedení cyklodopravy obcí velmi 
aktivně.  

Zastupitelstvo proto po bouřlivé diskuzi pověřilo sta-
vební výbor obce úkolem prověřit detailně všechny mož-
nosti vedení cyklotrasy obcí, a to především z důvodu dobré 
přípravy pro jednání s Krajským úřadem na toto téma. 

 
Stavební výbor  prověřil i skutečné šířkové uspořádání 

jednotlivých míst, kudy může cyklostezka vést. Na zase-
dání dne 25. 1. pak stavební výbor prošel všechna možná 
řešení a na závěr jednoznačně podpořil vedení cyklostezky 
po ulici Karlštejnská. Při zachování současné šířky komu-
nikace je možné na většině délky trasy vybudovat oddělený 
cyklopruh šířky 1,5 m v každém směru a rovněž zachovat 
chodník pro pěší.

KRAJ SOUHLASÍ S VEDENÍM STEZKY 
PODÉL KARLŠTEJNSKÉ ULICE

Dne 30. 1. na jednání zastupitelstva dorazili zástupci 
Krajského úřadu, kteří mají na starost dokončení cyk-
lostezky mezi Srbskem a Řevnicemi.  Jejich prioritou je 
dokončení celé trasy spojující Prahu a Beroun. Zástupci 
Krajského úřadu  navrhovali varianty vedení trasy přes 
obec (podél vody, ulicemi Na Zahrádkách a Ve Vejtrži), 
které vždy dobře známe a které v zásadě prosazuje ten, 
který obcí jen projíždí. 

Po diskuzi se zástupci Krajského úřadu a vysvětlení 
našeho pohledu a dopadu navrhovaných variant na život 
našich obyvatel souhlasili zástupci Krajského úřadu s ve-
dením cyklostezky podél ulice Karlštejnská a s průjezdem 
cyklistů centrem obce po stávající silnici.  

Tato varianta byla následně odsouhlasena jednomysl-
ně zastupitelstvem. Krajský úřad tedy zajistí projektanta, 
který uvedené zadání bude dále rozpracovávat a zastupitel-
stvo obce se bude k detailům projektu vyjadřovat. Zájmem 
zastupitelstva bude maximálně oddělit dopravu pěších od 
cyklistů a aut. Stavební výbor se tedy bude dále věnovat 
návrhům projektanta, který bude zpracovávat detailní 
návrh cyklostezky podél ulice Karlštejnská. 

DO KARLŠTEJNA PO LÁVCE?
Zástupci Krajského úřadu rovněž prezentovali navržené 

vedení cyklostezky mezi Hlásnou Třebaní a Karlštejnem. 
Námi preferovaná varianta, která by zahrnovala opravu 
komunikace mezi Hlásnou Třebaní a Karlštejnem a  vy-
konzolovanou lávku za svodidlem komunikace, je pro kraj 
v současné době nerealizovatelná. Důvodem jsou majetko-
vé a šířkové problémy v karlštejnské části trasy. 

Proto Krajský úřad v současné době preferuje variantu 
vybudování lávky pro pěší/cyklisty v prostoru Romantic-
kého mlýna přes trať na Plovárnu. Důvodem je násled-
né snazší vybudování cyklostezky přes Karlštejn okolo 
nádraží, dále přes nově vybudovanou lávku na levý břeh 
Berounky a dále do Srbska. 

Zástupcům Krajského úřadu jsme vyjádřili naše obavy 
z této varianty a sdělili, že dále preferujeme variantu vedení 
cyklostezky podél silnice na Karlštejn, a to především z dů-
vodů společného vyřešení dvou problémů (oprava silnice 
a oddělení cyklo/pěších). Zástupci kraje prohlásili, že žádná 
varianta ještě není uzavřená a že se na nich bude pracovat. 

Stavební výbor si stanovil úkol detailně prověřit mož-
nost vedení cyklotrasy do Karlštejna podél silnice, abychom 
byli případně připraveni s Krajským úřadem dále v této 
věci komunikovat. 

Závěrem musím vysoce ohodnotit konstruktivní pří-
stup zástupců Krajského úřadu, kteří porozuměli našim 
argumentům ohledně problematiky a zátěže cyklodopravy 
v obci. Chápali naše požadavky a měli snahu najít kon-
struktivní řešení, na kterém se bude dál v detailu pracovat.

INFORMACE Z ÚŘADU ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

Zastupitelstvo jednoznačně zamítlo návrh vést   
cyklostezku ulicemi Na Zahrádkách a Ve Vejtrži. 
Navrhli jsme vedení podél Karlštejnské ulice.

Od sokolovny k lávce bude zachován stávající 
způsob provozu, tzn. cyklisté jezdí společně 
s auty po silnici. 

Po dokončení výměny lamp jsme postoupili do druhé 
fáze modernizace osvětlení, kde jsme se zaměřili na dopl-
nění dalších světelných bodů v částech obce tak, abychom 
pokryli osvětlením co největší oblasti. Zejména pak oblasti 
se zvýšeným pohybem osob. 

V rámci stavebního výboru byla zřízena pracovní skupi-
na, která ve spolupráci s osadním výborem Rovina vytipovala 
nejkritičtější místa obci. Celkem bychom chtěli doplnit při-
bližně 50 svítidel v odhadované hodnotě 700 tis. Kč. 

Současné zastupitelstvo vyčlenilo v rozpočtu na rozší-
ření osvětlení obce 200 tis. Kč ročně, proto jsme se rozhodli 
rozdělit tento projekt do více etap. V první etapě proběhne 
instalace přibližně 20 svítidel. 

UMÍSTĚNÍ LAMP V JEDNOTLIVÝCH 
ČÁSTECH OBCE

Na Rovinách doplníme světla v ulici Řevnická, na pří-
jezdové komunikaci Na Návsi a osvětlíme nástup na schody 
v ulici K Rovinám. V ulici Formanská provedeme výměnu 
světel za světla s menší intenzitou, abychom snížili nega-
tivní vliv osvětlení u přilehlých zahrad a domů.

Nových lamp se dočká také Trubská ulice, kde budou 
lampy osazeny na sloupy elektrického vedení.

Jedno nové svítidlo doplníme Ve Vejtrži. V ulici Karl-
štejnská pak bude u cedule začátku obce umístěno výkon-
nější svítidlo bílé barvy, aby upozorňovalo řidiče na vjezd 
do obce od Karlštejna.

T E X T:  T O M Á Š P Ř I BY L A ,  Č L E N S TAV E B N Í H O V Ý B O RU Z A S T U P I T E L S T VA  

V loňském roce jsme vyměnili všechna stávající svítidla za úsporné LED lampy. 
Zastupitelstvo vyčlenilo v letošním rozpočtu 200 tis. Kč na doplnění lamp a stavební 
výbor navrhl, která místa se letos dočkají nových světel.

DOPLNĚNÍ LAMP VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Umístění nově osazovaných lamp na Rovinách

Umístění nově osazovaných lamp Ve Vejtrži a Karlštejnské ulici

Umístění nově osazovaných lamp v Trubské
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jen napadlo. Každý se snažil pomoci i druhým a vymyslet 
jakékoliv zlepšení pro výslednou masku. Lidušky pozitivní 
energie byla velice nakažlivá a nasazení ohromující. Pra-
covalo se s různými technikami, od kašírky, lepení, tave-
ní, malování až po šití a vznikly nesmírně krásné masky, 
téměř umělecká díla, která mohou klidně zdobit dětský 
pokoj. Workshop pořádal Art Club Ferdinand.

SLAVNOSTI MORANY 2023
V Letech u řeky 25. března od 13.00 do 18.00 hod. je 

připraven bohatý program, hudební i taneční vystoupení 
nebo dílničky pro děti. Slavnosti budou tradičně zakonče-
ny přehlídkou Moran a volbou těch nejkrásnějších. A po-
kud to dovolí počasí, k obloze vzlétnou horkovzdušné 
balony. www.slavnostimorany.cz

V ČERNOŠICÍCH BUDE GYMNÁZIUM
Středočeský kraj a město Černošice projednávají novou 

budoucí výstavbu nového gymnázia v Černošicích. Pokud 
vše půjde podle společných plánů, měla by být v nejbliž-
ší době vyhlášena architektonická soutěž a další kroky 
k výstavbě.

Nové gymnázium by mohlo pojmout cca 385 žáků. 
Stavba by měla být rozdělena na etapy, kdy v první vlně 
vznikne 12 tříd a v druhé vlně výstavby další třídy. 

KEMP SE OTEVŘE V DUBNU
Autokemp Karlštejn přijímá objednávky a rezervace 

od začátku března e-mailem. Během prvního dubnového 
pondělí pak otevře i své brány návštěvníkům. 

Máte snímek obce a okolí, o který se s námi chcete 
podělit? Pošlete nám ho v min. melikosti 1,5 MB s krátkým 
popisem a datem vzniku na zpravodaj@hlasnatreban.cz

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

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

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 18. 2. proběhlo v obecní školce v Hlásné Tře-

bani vítání našich nejmenších občánků. Celkem jsme při-
vítali 9 dětí, rozdali jim dárky, maminkám květiny a dětem 
popřáli, ať se jim v životě daří a u nás v obci hezky žije. 

POZVÁNKA 
Na mimořádnou členskou schůzi zahrádkářů „Ukon-

čení činnosti“ konané v sobotu 18. března 2023 v České 
hospodě v Hlásné Třebani od 10.00 hod. Mimořádná člen-
ská schůze bude zakončena společným obědem. 

                                                                                         
POUTNÍ CESTA BLANÍK–ŘÍP 
VEDE KOLEM NÁS 

Čtyřicátým pátým zastavením poutní cesty, která pro-
pojuje dvě nejznámější a nejdůležitější české hory, je hrad 
Karlštejn. Poutní cestu lze projít ve čtyřech etapách, z nichž 
každá má své téma k zamyšlení. Putováním vás může 
provést osmdesát tabulek s QR kódem, které jsou umístěny 
po celé trase na rozcestnících KČT. Do poutníkovy výbavy 
patří i turistická mapa v měřítku a Poutníkův deník. 

VLAJKA PRO TIBET
Obec Hlásná Třebaň byla požádána spolkem Lungta 

Praha o připojení se k mezinárodní akci „Vlajka pro Ti-
bet“. Naše obec se 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. 

SOKOLSKÝ VÍKEND 
Poslední únorový víkend patřil sokolským akcím. Do-

spělí si v sobotu užili sokolský ples a v neděli děti řádily na 
karnevalu. Více info a fotek příště.

BEROUNKA NAD HLADINOU 
A POD HLADINOU 

Kreativní výzva Art Club Ferdinand pro všechny tvořivé 
tvory. Jak byste ztvárnili dané téma? Obrazem, sochou, 
háčkovanou kabelkou, patchworkovou dekorací, fotografií, 
nebo třeba básní, písničkou? Naše Berounka je téma bez 
hranic. Času na realizaci máte dostatek. 

Z přihlášených prací uspořádáme na podzim výstavu. 
Nejlepší díla odměníme. Pro vhodná díla najdeme trvalé 
umístění v obci. Hlásná Třebaň je krásná, tak k tomu 
přispějme!

NENÍ MASKA, JAKO MASKA – 
JAKÝ BYL WORKSHOP? 

Práce na maskách nesmírně bavila, byl to relax od všed-
ních povinností. Sešla se skupina sedmi lidí, kteří si výbor-
ně rozuměli. Byla tu možnost vytvořit téměř cokoliv co nás 

Dobrý den Báro, pověz nám, co je u Tebe od našeho po-
sledního rozhovoru nového (rok 2021). Máš jistě nějaké 
novinky.

Dobrý den, zdravím vás z Portlandu ve státě Oregon 
na západě USA. To je od minule asi největší změna. 
Rozložila jsem si u nás školu a na rok jsem si odjela 

odpočinout a vyčistit hlavu do USA. Zdejší univerzita 
(Portland State University) mi nabídla skvělé podmínky, 
když je budu reprezentovat. Takže tu studuji a běhám 
za univerzitu. V létě se zase vrátím domů a začnu znovu 
běhat za TJ Lokomotivu Beroun a pokračovat ve studiu 
na 2. lékařské fakultě v Motole.

T E X T:  M I L O S L AVA S N O P E K 
F O T O :  A RC H I V B Á RY S T Ý B L O V É

Téměř po dvou letech jsem oslovila úspěšnou atletku a naši sousedku Báru Stýblovou, 
která se stala absolutním vítězem v anketě Neúspěšnější sportovec roku 2022 Berounska. 
Svěřenkyně TJ Lokomotiva Beroun z.s. má na kontě již několik úspěšných závodů ve vytr-
valostním a překážkovém běhu. Na předání ocenění 8. února v Berouně se objevila pouze 
prostřednictvím děkovného video-vzkazu natočeného v Portlandu, kde trénuje, závodí 
i studuje. Cenu za ni převzala trenérka Marta Pelichovská. 

BĚŽKYNĚ BÁRA STÝBLOVÁ OPĚT BODUJE
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Získala jsi 1. místo v anketě Nejúspěšnější sportovec roku 
2022 Berounska, tedy z loňského roku jsi poskočila ze 3. 
místa na místo 1. Je to pro Tebe úspěch a motivace  ke 
stanovení vyšších cílů a podání náročnějších výkonů?

No, nechtěla bych být v kůži těch, kteří nejúspěšnější 
sportovce vybírají. Porovnávat výkony ve všech možných 
sportovních disciplínách je, myslím si, velmi subjektiv-
ní. Je cennější medaile z mistrovství světa v rybolovné 
technice nebo z mistrovství republiky v atletice? To se 
prostě nedá spravedlivě posoudit. Proto je umístění či 
výhra v této anketě vždycky překvapením. Vítězství 
mne potěší, ale nepřikládám mu žádný velký význam.

V Česku jsi patřila na středních tratích k atletické špičce. 
Jak je to v USA?

To se vůbec nedá srovnat. Je tady obrovská konku-
rence. V univerzitním týmu jsem 2.–3. nejlepší, ale tako-
vých univerzit tu jsou desítky a soutěží mezi sebou. Sice 
se mi tu podařilo vyhrát hned své první závody (možná 
právě to zaujalo porotce v Nejlepším sportovci roku), 
ale pak už se mi nikdy nepodařilo dostat se do první 
dvacítky. Je to fakt velká škola. Sport tu hodně znamená. 
Na univerzitě máme pro sportování lepší podmínky, než 
u nás má česká reprezentace. Až se vrátím, tak mi právě 
toto bude nejvíc chybět.

Seberou Ti sport a škola veškerý volný čas nebo máš mož-
nost se v Americe i někam podívat?

Ač té školy není tolik jako doma a ani do ní nemusím 
dojíždět, tak volný čas skoro nemám. Navíc bez auta se 

tu nedá nikam dojet. Ale o prázdninách, které tu mají od 
půlky prosince do půlky ledna, jsem přece jenom velký 
kus Států procestovala. S trochou štěstí se tu dají koupit 
velmi levné letenky i sehnat rozumné ubytování. A tak 
jsem konec prosince i Vánoce strávila v Miami Beach. 
Pak jsem se podívala za příbuznými do Severní Karolíny, 
Silvestr prožila ve Washingtonu D.C., odtud si zalétla 
na tři dny do Las Vegas. A nakonec se ještě podívala do 
národních parků ve státě Washington u Tichého oceánu. 
Pokud jsem nebyla u příbuzných, tak jsem přespávala 
v takových těch hromadných ubytovnách s baťůžkáři 
či mexickými a kubánskými imigranty. Všechno to byli 
milí lidé, sami měli málo, ale i o to se chtěli dělit. Teď 
bych se po skončení tohoto trimestru ještě chtěla podí-
vat na pobřeží našeho Oregonu, ale na to fakt potřebuji 
nějaké kamarády s autem.

Takže jsi na Vánoce nebyla vůbec doma? To bylo poprvé? 
Je to tak. Poprvé sama a na druhém konci světa. Ale 

bylo to zajímavé. Teď už se domů těším.

Báro, moc Ti děkuji za informace z Tvého působení 
v Americe a gratuluji k Tvým úspěchům jak u nás v Čes-
ké Republice, tak v USA a přeji klidné studium a úspěšné 
běhání za oceánem. 

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

Dobrý den Magdaleno, pověděla byste mi Váš příběh, který 
Vás dovedl k této kreativní profesi?

Od mala jsem měla blízko ke kreativnímu tvoření. Děda 
byl malíř, moje maminka překrásně maluje a v dětství jsme 
společně malovaly, tvořily z keramické hlíny, drátovaly 
a spousta dalšího. S narozením dcery jsem malovala pro 
radost – omalovánky, malby na zeď a obrázky do dětského 
pokojíku. 

Cesta vlastní značky a malování ilustrací začala až po 
letech díky mému manželovi Václavovi. Je neuvěřitelně 
zručný, soustruží dřevěné nádobí, vyrábí kované lampy, 
drobný nábytek a vzájemně v sobě probouzíme kreativitu. 
Koupili jsme starý dům po malířce, který Václav postupně 
rekonstruoval a dodával mu svými kovanými a dřevěnými 
doplňky ještě větší uměleckou duši. Viděla jsem v jeho tvorbě 
potenciál, a tak vznikla značka RezCykl, pod kterou jsem 
na Instagramu sdílela střípky z našeho kreativního života 
a tvorby. 

Takže vlastně Váš muž je ten, kdo Vám dodal odvahu jít 
s „kůží na trh“ ?

Ano, manžel Václav mě podporoval a doslova nutil začít 
malovat. Začala jsem s prvními pokusy o ilustrace a malovala 
přáníčka a obrazy pro děti mých kamarádek a mé dcery. 
Vše odstartovala ilustrace pro spolek Farma naděje, pro 
který jsem namalovala obraz krocanů a ten pak přenesli na 
plecháčky. Uchvátila mě možnost vyrábět vlastní autorské 
nádobí s malovanými ilustracemi a věděla jsem, že to je moje 
cesta. Zatímco Václav se svojí tvorbou nechtěl být vidět, já 
jsem začala stydlivě sdílet stále pod značkou RezCykl více 
z mého akvarelu a procesu výroby nádobí. Přihlásila jsem se 
na první trhy a postupně vznikly krásné spolupráce s dalšími 
tvůrci, akvarelové workshopy pro děti a časem i malý e-shop. 
Minulý rok jsem měla úraz, který mě na tři měsíce uvěznil 
doma, a tak jsem měla čas malovat a přemýšlet, jakou cestou 
se vydat dál. Rozhodla jsem se přestat schovávat a uchopit 
své tvoření pevně do vlastních rukou – tak vznikla značka 
Divokrásno, která spojuje vše, pro co žiji a s čím souzním. 
Maluji divokou krásu přírody, s každou ilustrací přenesenou 
na nádobí chci poslat dál radost ze života v souladu s divokou 
přírodou.

Máte ateliér přímo ve svém domě. Kdo všechno Vám po-
máhá s výrobou?

Náš domov je jeden velký ateliér a dílna dohromady. 
V každém šuplíku, skříňce a polici jsou barvy, ilustrace, 
hrnečky nebo vysoustružené misky. Dcery mojí kamarádky 
k nám jezdí jako na dobrodružné umělecké prázdniny. Před 
velkými trhy mi pomáhá na pár hodin týdně kamarádka 
z vedlejší vesnice, ale cítím, že časem bude potřeba přibrat 
do týmu pomocníka na stálo.

Co všechno nabízíte a kde si Váš výrobek můžeme koupit?
Hlavní nabídka je nádobí – keramické hrnky všech ve-

likostí, porcelánové čajáky, na kterých se ilustrace lesknou 
jako skleněné korálky, smaltované plecháčky a termolahve. 
Postupně rozšiřuji svoje drobné papírnictví o plakáty, přání 
a samolepky.

Popište mi, prosím, ve stručnosti proces výroby.  Jak dlouho 
trvá, než je výrobek hotový?

Od prvního nápadu až po vyrobení hrnečku může uběh-
nout i čtvrt roku. Každou ilustraci maluji štětcem a barvami 

T E X T:  M I L O S L AVA S N O P E K 
F O T O :  A RC H I V M AG DA L E N Y K RU P I L O V É

Hrad Karlštejn jsme již několikrát v článcích navštívili, ale co se děje v podhradí  
a přilehlých koutech našeho okolí, si poslechněte dnes. Je to příběh o divokrásném tvoření 
paní Magdaleny, která žije se svojí rodinou v Bělči u Karlštejna. 
Štětcem a akvarelovými barvami pro vás vypráví příběhy z divoké přírody, které pak  
ožívají na hrnečcích, plecháčcích, termoskách, a rozkvétají v jejím drobném papírnictví.

DIVOKRÁSNÁ TVORBA U KARLŠTEJNA
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technikou akvarel, která je jedinečná ve vrstvení desítek 
průsvitných vrstev barvy na sebe a postupném malování 
nejmenších detailů. Malba jako taková trvá i několik desítek 
hodin a nejde uspěchat. Pak celou ilustraci graficky zpracuji 
a skládám z jednotlivých rostlinek finální motiv. Motiv pře-
nesu na nádobí pomocí speciální technologie a výroba hr-
nečku jako takového je už jen zlomek času z celého procesu.

V čem je Váš výrobek jedinečný?
Více než materiálem je každý hrneček jedinečný svým 

příběhem. Nechci tvořit jen „obyčejné“ hrnky s kytkou, ale 
předat dál radost z divoké přírody a maličkostí, které mi 
dělají radost každý den. 

Maluji a pak skládám dohromady rostliny, které spolu 
opravdu rostou, divoká kvítka bylinek, co trhám v létě do 
vázy, rudé máky s heřmánkem, které vidím na poli za ate-
liérem. Chci, aby měl každý svůj malý kousek přírody pro 
krásnější den.

Magdaleno, pořádáte nějaké kurzy tvoření? 
O letních prázdninách jsem dělala s dětmi malovací 

workshopy a rozhodně bych touto cestou chtěla pokračo-
vat. Miluji předávat dál radost z tvorby a věřím, že malovat 
dokáže opravdu každý, pokud ho láká svět barev.

Kde všude Vás můžeme vidět?
Kromě vlastního e-shopu dodávám nádobí do pár ob-

chodů v Praze a konkrétně v našem okolí do květinového 
ateliéru Poupě v Dobřichovicích, kde je opravdu velká na-
bídka všech motivů.

Od jara jezdím na lokální řemeslné trhy nejčastěji do 
Berouna a Prahy a miluji tu atmosféru a povídání se všemi 
návštěvníky stánku.

 Ve vaší tvorbě nejde přehlédnout silné výtvarné cítění, 
tedy i malujete. Je malba i vaší prodejní tvorbou?

Maluji i na zakázku, převážně pro další tvůrce či znač-
ky. Originály ilustrací, které na mém nádobí vidíte, zatím 
neprodávám. Ještě jsem se je nenaučila pustit dál, protože 
mám ke každému obrazu silné vzpomínky a každá nama-
lovaná květina a zvíře hraje v mojí cestě významnou roli 
a připomínají mi, jak velký kus cesty už jsem ušla.

Máte nějaké plány, na co se zákazníci mohou těšit v ná-
sledujících měsících?

Určitě bych chtěla svoje ilustrace posunout dál a přenést 
je na textil. Zatím je vše ve fázi testování a hledání těch 
pravých materiálů, ale v hlavě mám tisíce nápadů. Například 
autorské látky pro letní šaty s motivem bodláků, kolekce 
triček a mikin s potiskem bylinek a ptáčků, sady bytového 
textilu a spousta dalších radostí. Od jara bych ráda pořádala 
občasné workshopy akvarelu, ať už v okolí mého ateliéru, 
nebo ve spřáteleném obchůdku Poupě v Dobřichovicích.

Co o sobě na závěr ještě prozradíte? Jak Vás poznáme, když 
Vás někde potkáme?

Miluji mumraj trhů a jsem neuvěřitelně upovídaná, 
a proto bych ráda všechny pozvala na trhy a milé popovídání 
nejen o malbě. Každý rozhovor a návštěva u mě na stánku 
je pohlazení po duši a nabíjí mě energií pro další tvoření. 

Magdaléno, děkuji Vám za krásné povídání o Vaší tvorbě.

www.divokrasno.cz
atelier@divokrasno.cz
+420 733 126 397
www.facebook.com/Divokrasno

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

Na začátku února se u nás v obci konala již tradiční 
oslava masopustu. Průvod masek zahájil svou veselou ces-
tu jako vždy těsně po poledni na Rovinách. K veselému 
průvodu masek hrál flašinetář. Po pohoštění na návsi 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 poberoun-
ská hudební skupina Třehusk. Průvod na své cestě čekala 
řada občerstvovacích zastávek. Masopustní veselí vrcholilo 
u obecního úřadu, kde se tancovalo, zpívalo a hodovalo 
až do setmění. I letos byly vyhlašovány nejhezčí masky ve 
dvou kategoriích. První cenu získali Sněhurka a trpaslíci, 
druhou v  kategorii maska pod obraz vyhrál kdo jiný než 
sám Masopust. Všem, kteří jste se masopustního průvodu 
účastnili, ať už v masce nebo bez ní, moc děkujeme, právě 
díky vám vznikla ta pravá masopustní veselice.

Závěrem díky všem, kteří se podíleli na přípravě a ob-
chůdku Na chviličku manželů Hanzlových z Rovin, kteří se 
letos starali o občerstvení, zabijačkové hody.

T E X T:  M A RT I N A VÁ Ň O VÁ ,  K U LT U R N Í V Ý B O R O B C E
F O T O : M I C H A L K N O R

MASOPUST. JAKÉ TO BYLO? 
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ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

Kormoráni u nás patří k pravidelným zimním návštěvní-
kům. Co chvíli uvidíte nějakého přelétnout nad Berounkou. 
A pokud letí celé hejno, poznáte je jednoduše. Vždycky letí 
v útvaru jeden kousek stranou za druhým - buď v šikmé 
řadě nebo v klínu. Podobně jako třeba husy či jeřábi, ale ti 
u nás prakticky vůbec nebývají. Zimují všude tam, kde je 
nezamrzlá voda plná ryb. A jelikož jsou zimy, jaké jsou, řeka 
zamrzá jen výjimečně a ryb je dost, tak se tu fakt mají dobře. 
A ryby pak o to hůře. Ti "naši" kormoráni se rozptylují po 
celém toku, určitě zalétají i na Vltavu. Noci pak tráví v ko-
runách vysokých stromů.  Nejbližší nocoviště, pokud vím, je 
ve vysokých topolech na břehu Berounky mezi Karlštejnem 
a Srbskem. Je docela zajímavé se u nich v noci stavit. Oni si 
tam totiž po tmě na stromech potichu povídají takovými 
docela strašidelnými skřípavými a chrchlavými skřeky.  Kdo 
se tam po tmě náhodou poblíž ocitne a neví, o co jde, může 
mít z těch zvuků docela nahnáno. 

Donedávna byl u nás kormorán velký zákonem chráněný, 
ale jelikož jich v posledních desetiletích opravdu hodně 
přibylo, byla jeho ochrana v dubnu 2013 zrušena. Tlačili 
na to především rybáři. Tak nějak si neuvědomili, že, když 
nebude kormorán chráněný, nebudou dostávat finanční 
náhrady škod, které jim tento přísně rybožravý predátor 

způsobí. No, ale jelikož jsou rybáři opravdu velmi početnou 
voličskou základnou a umí to šikovně využít, netrvalo to 
tak dlouho a stát jim zcela nesystematicky zase začal škody 
proplácet, aniž by přitom kormorána déle chránil. Kormo-
ráni se mohou střílet na povolení krajského úřadu, rybáři 
dokonce - podobně, jako kdysi běloši za skalp indiána - vy-
plácejí docela vysoké odměny za každý přinesený kormorání 
zobák. U indiánů to bohužel zabralo, ale u kormoránů to 
žádný smysl nemá. Jednak jsou kormoráni nesmírně chytří 
a umí se chlapovi s flintou umně vyhnout, jednak i kdyby se 
střílelo sebevíc, dokud budou měkké zimy a vody plné ryb, 
není šance populaci kormorána v Evropě snížit. Střílení 
je v tomto případě spíše jen pro zklidnění rozbouřených 
hormonů fakt naštvaných rybářů. Je to klasický příklad 
toho, jak jsme proti zákonům přírody bezmocní. Když má 
predátor přebytek lehce dostupné potravy, není šance ho 
jakkoliv lovem eliminovat. Je však možné, že si to s ním 
vyřídí příroda za pomoci nějaké epidemie, nového parazita 
či zásadní změnou počasí. Kormorán každý den sežere asi 
0,5 kg ryb. Nejradši ryb velkých okolo 20 - 30 cm. Spoustu 
ryb pak také při lovu svým velmi ostrým hákovitým zobá-
kem jenom zraní. Ryby polyká celé. Každou zimu do Česka 
přiletí hodovat více jak 10 000 kormoránů.

T E X T:  P E T R N.  S T Ý B L O 

KORMORÁNI NA BEROUNCE

ČINNOST NAŠICH HASIČŮ
T E X T:  M A RT I N T U Č E K
F O T O : A RC H I V S DH H L Á S N Á T Ř E B A Ň 

Začátek roku byl pro hasiče klidný, a tak nemuseli zasahovat u žádné z mimořádných 
událostí.

V úterý 17. 1. 2023 jsme přijali pozvání na výcvik, který 
pořádali hasiči z Litně. Na výcviku byl simulován požár 
nízké budovy, a to konkrétně vyhořelé bažatnice, při 
jejímž požáru jsme zasahovali v srpnu minulého roku. 

Na objektu jsme si tedy mohli vyzkoušet nasazení 
vodních proudů, pohyb v zakouřené budově s dýchací 
technikou, využití přetlakového ventilátoru a nově také 
termokamery. Cvičení se zúčastnili také kolegové z Litně, 
Karlštejna a Všeradic.

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

V lednu se naše Jednota zúčastnila plaveckého pře-
boru Župy Jungmannovy v Hořovicích, organizovaného 
TJ Sokol Komárov. Celkem nás reprezentovali tři plavci 
Bruno Stýblo – kategorie předškolní děti, Petr Musial – 
mladší žáci I. a Jáchym Švácha – mladší žáci II. Bruno S. 
získal ve své kategorii stříbrnou medaili za druhé místo, 
za což mu gratulujeme, a všem plavcům patří poděkování 
za výbornou reprezentaci naší Jednoty.

V lednu jsme ještě organizovali „sokolské bruslení“ 
na zimním stadionu v Berouně. Pronajali jsme si celý led 
jen pro sebe. Ve srovnání s veřejným bruslením měl každý 
možnost si zajezdit, zahrát hokej nebo učit s hrazdičkou 
ty nejmenší sportovce. Nálada byla výborná a věříme, že 
akci brzy zopakujeme. 

Členské příspěvky zůstávají pro letošní školní rok 
stejné jako loni, tzn. roční členský příspěvek děti 1 000 Kč, 
dospělí 2 200 Kč, senioři 1 100 Kč. Pro nečleny je zde nově 
nabídka permanentky na 10x vstup za 1 000 Kč. Ta je 
určena pouze dospělým sportovcům, a to pro následující 
lekce – zdravotní cvičení, tabata, pilates, funkční trénink, 
badminton, stolní tenis, volejbal, nohejbal. Čerpání vstu-
pů je možné v jakékoliv z těchto hodin. 

CVIČENÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
Každou středu od 16.30 do 17.30 hodin patří sokolovna 

všestrannosti předškolních dětí. Cvičitelkami jsou Ven-
dula Burdová a Jana Šváchová. Děti k nám chodí od 3 do 
6 let, a to bez rodičů. V našich hodinách rozvíjíme hravou 
formou všestranné pohybové dovednosti dětí přiměřené 

T E X T:  J A N A Š VÁC H O VÁ ,  T J  S O KO L H L Á S N Á T Ř E B A Ň
F O T O : T J  S O KO L H L Á S N Á T Ř E B A Ň

T E X T:  J A N A Š VÁC H O VÁ ,  T J  S O KO L H L Á S N Á T Ř E B A Ň
F O T O : T J  S O KO L H L Á S N Á T Ř E B A Ň

NA ZNAČKY – CO SE UDÁLO V SOKOLE 

TJ SOKOL HLÁSNÁ TŘEBAŇ. NA ZNAČKY!
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jejich věku a tělesné stavbě. Při cvičení dbáme na správné 
držení těla, rozvoj hrubé i jemné motoriky a zároveň 
seznamujeme děti s různým sportovním náčiním. Kromě 
motorického rozvoje se děti učí při kolektivních hrách 
spolupráci, ohleduplnosti vůči ostatním, podporujeme 
zároveň jejich soutěživého ducha a radost z pohybu jako 
takového.

PILATES
Ve středu od 19.00 do 20.00  je cvičení pro někoho 

nezáživné, pro jiné velmi náročné. Záleží na přístupu. 
Můžete být myšlenkami jinde a jen tak se přijít „protáh-
nout“. Pilates opravdu z protažení celého těla vychází. 
Je to pohyb velmi přesný a řízený. Cvičení vede Zuzana 
Fleková. 

Joseph Pilates z Německa vynalezl tuto metodu na za-
čátku 20. století, na sobě ji zkoušel, a vyvinul tak cvičební 
metodu, která byla nazývána také „nápravným cvičením“. 
Principy tohoto cvičení vychází z jednoduchých zásad, 
jako je soustředěnost pohybu a jeho vycházení ze středu 
těla. Přitom musí být plynulý, přesný a k tomu všemu 
ještě nesmíme přestat správně dýchat.

Proto to někdy v sokolovně vypadá, že se válíme 
a funíme. Ale opak je pravdou. Neustále připomínám 
a celou hodinu opakuji, jak je potřeba své tělo držet, jaký 

sval zapojit, jak správně dýchat. Někdy používám pro 
ujasnění svou terminologii, a tak se stává, že pod našimi 
bedry máme mezeru na myšáka nebo objímáme velkého 
chlapa. Pokud je potřeba, a ženy souhlasí, srovnáme tělo 
společným pohybem, mou pomocnou rukou, aby si nikdo 
neublížil a cvik prováděl správně. Je pro mě důležité, 
abychom z lekce chodili všichni s úsměvem a ideálně 
srovnaní nejen na těle, ale i v myšlenkách. Pokud totiž 
chcete správně cvičit pilates, musíte zapojit každý sval 
ve svém těle a věnovat tomu i svou mysl a každý pohyb 
vědomě prožít.

Obrazy a sochy třebaňských výtvarníků 
Slavnostní poděkování a udělení čestného členství ak. soch. panu Antonínu Kolářovi

V úvodu zazní hudba Gabriela Fauré a G. Ph. Telemana
v podání Katie Brown - flétna a Marcely Krocové Tupé - klavír  

 
V pátek 24. března 2023 v 18:00 hod

Welcome drink 17:30

Malý sál sokolovny Hlásná Třebaň

Výstava potrvá do neděle 26. března 2023
a bude otevřena vždy od 10:00 do 16:00 hod. 

Antonín Kolář
Helena Ica Kanhauserová

Michal Krejčí
Lidka Slavík Limpouchová

vás srdečně zve na vernisáž výstavy

OBRAZY JAKO ODRAZY

TŘI TENOŘI
NA VSI

Srdečně vás zveme na koncert

Velký sál sokolovny Hlásná Třebaň
Pátek 31. března 2023 v 18.00 hod

na klavír doprovází Lenka Navrátilová

Uslyšíte árie a písně ze slavných oper, operet a muzikálů
známých z repertoáru nejslavnější trojice tenoristů.

Ján KostelanskýMartin Slavík Miloslav Pelikán

Vstupné 120 Kč
Důchodci 60 Kč

KULTURA A VOLNÝ ČAS

KULTURNÍ A JINÉ AKCE V OKOLÍ

2. 3. 2023
ZŠ Lety, školní jídelna 

Beseda o malíři Josefu Mánesovi
Letos uplyne 150 let od narození jednoho z nejvýznamnějších českých malířů a grafiků. 
Mgr. Monika Švec Sybolová, edukátorka Národní galerie Praha, seznámí s jeho méně 
známými díly a jejich skrytou symbolikou.  Začátek od 18.00 hod. 

5. 3. 2023
Dobřichovice, zámek 

Od Mozarta po Beatles 
Členové České filharmonie s hudebním mistrem Pavlem Nechvílem ze sousedních 
Všenor připravili široké spektrum hudebních skvostů včetně oblíbených Beatles. 
Začátek v 19.00 hod.   

16. 3. 2023
Řevnice,  Dřevák 

Meandr Řevnice – Síťovka vol. 6
Setkávání podnikatelů z okolí Berounky, inspirace a nápady. 10 prezentací – 1 vítěz. 
Společné setkání od 19.00 hod. Rezervace na 606 625 500.

19. 3. 2023
Dobřichovice, zámek 

Divadlo o Palečkovi
Herci na klasickém pohádkovém příběhu citlivě ukazují, jak pevné je pouto mezi 
dítětem a rodinou. Řada písniček je doprovázena živě na kytaru a zobcovou flétnu. 
Začátek v 16.00 hod. Vhodné pro děti od 3 do 8 let.

23. 3. 2023
Dobřichovice, pivnice U Věže 

Koncert – St. Johny – rock´n´roll, boogie a blues
Začátek v 19.30 hod. Vstupné. 

25. 3. 2023
Lety, lávka 

Slavnosti Morany 2023
Začátek v 13.00 hod. www.slavnostimorany.cz 

25. 3. 2023
Srbsko, náves  

Masopust 
Tradiční průvod začíná ve 13.00 hod. 

Z P R AC O VA L A :  M I L O S L AVA S N O P E K 
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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 2023

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

V týdnu 13.–17. 3. zajišťuje ošetření akutních pacientů veterinární klinika Jitřní, 
Červánková 2280, Černošice, tel. +420 771 150 260.

  DOPOLEDNE ODPOLEDNE
Středa 1. 3. objednaní a akutní 17–21
Čtvrtek 2. 3. 9–12 12–17
Pátek 3. 3. objednaní a akutní objednaní a akutní
Pondělí 6. 3. objednaní a akutní 17–21 
Úterý 7. 3. objednaní a akutní objednaní a akutní
Středa  8. 3. objednaní a akutní 17–21
Čtvrtek 9. 3. 9–12 12–17
Pátek               10. 3. objednaní a akutní objednaní a akutní
Pondělí               13. 3. zavřeno zavřeno 
Úterý                14. 3. zavřeno zavřeno 
Středa               15. 3. zavřeno zavřeno 
Čtvrtek              16. 3. zavřeno zavřeno 
Pátek               17. 3. zavřeno zavřeno 
Pondělí 20. 3. objednaní a akutní 17–21
Úterý                21. 3. objednaní a akutní objednaní a akutní
Středa                22. 3. operace 12–17
Čtvrtek 23. 3. objednaní a akutní 17–21
Pátek               24. 3. objednaní a akutní objednaní a akutní
Pondělí 27. 3. objednaní a akutní 17–21
Úterý               28. 3. objednaní a akutní objednaní a akutní
Středa 29. 3. objednaní a akutní 17–21
Čtvrtek 30. 3. 9–12 12–17
Pátek               31. 3. objednaní a akutní objednaní a akutní

KVĚTINOVÉ PŘEDPLATNÉ
Předplaťte si u nás 3, 6 nebo 12 kytic s doručením až k vám domů.

Obec Hlásná Třebaň a Kulturní výbor obce Vás zvou
v sobotu 15. 04. 2023  do Lysé nad Labem

na výstavu NARCIS

Vždy první středu v měsíci navečer v lokalitách: 
Liteň, Svinaře, Zadní Třebaň, Řevnice, Všenory, 
Černošice, Dobřichovice, Lety, Hlásná Třebaň, 
Karlštejn.

Každý pugét bude obsahovat květiny, které nám 
zrovna rostou na poli nebo v jeho blízkém okolí, 
nepoužíváme žádné květiny z dovozu. 
Mimo sezonu kvetoucích květů tak používáme 
napučené větvičky, sušené květy, jehličnany 
a další poklady, které nám zimní příroda nabízí.
V sezoně se můžete těšit na záplavu květů 
různých tvarů a barev.

Do poznámky k nákupu nám prosím napište 
adresu doručení kytice a měsíc, od kterého budete 
chtít předplatné uplatnit.

ODJEZD:  
sobota 15. 04. 2023 v 8.00 hod. od České hospody, 
Hlásná Třebaň

NÁVRAT:  
sobota 15. 04. 2023 kolem 17.00 hod.

zájezd včetně oběda je hrazen z rozpočtu obce 
a pro seniory nad 60 let z Hlásné Třebaně a Rovin 
je zdarma

www.trikvitka.cz
Farma@trikvitka.cz

závazné přihlášky přijímá OÚ Hlásná Třebaň,  

tel.: 775 579 937/ 311 681 787, ucetni@hlasnatreban.cz 

Hlásná Třebaň

Dovolujeme si Vás pozvat na 21. výstavu narcisů, tulipánů a dalších jarních 
cibulovin a na zahradnické trhy. 
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