Hlásná Třebaň
zpravodaj třebaňských občanů a chatařů

VÝSLEDKY VOLEB
PREZIDENTA ČR
I. KOLO

Z 657 zapsaných voličů se zúčastnilo voleb v naší obci 474 voličů. 3 hlasy byly
neplatné. Počet platných hlasů 471, což je
72,14 %. Nejstarší voličkou byla paní Růžena Snopková, která se v letošním roce
dožije 100 let.
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Výsledky I. kolo
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4,24 %

MUDr. Přemysl Sobotka

2,12 %

Ing. Miloš Zeman
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MUDr. Zuzana Roitová, MBA

Hlásná Třebaň

Výsledky I. kolo

Karlštejn

Účast I. KOLO
MUDr. Zuzana Roitová, MBA

Zadní Třebaň

67,37 %

72,79 %

4,28 %

3,16 %

Ing. Jan Fischer, CSc.

16,47%

13,31 %

Ing. Jana Bobošíková

0,67 %

2,25 %

Taťána Fischerová

0,90 %

3,38 %

MUDr. Přemysl Sobotka

2,70 %

0,67 %

20,31 %

17,60 %

8,12 %

5,86 %

Jiří Dienstbier

12,86 %

16,93 %

Karel Schwarzenberg

33,63 %

36,79 %

Ing. Miloš Zeman
Prof. JUDr. Vladimír Franz

VOLBA
PREZIDENTA ČR
II. KOLO

Výsledky II. kolo
Ing. Miloš Zeman

Hlásná Třebaň
113 hlasů

24,09 %

Karel Schwarzenberg 356 hlasů

75,90 %

Z 666 zapsaných voličů se zúčastnilo V Karlštejně přišlo k volebním urnám 420 voličů
voleb v naší obci 471 voličů. Počet plat- tj. 64,19 %, v Zadní Třebani 427 voličů tj. 71,48 %
ných hlasů 469, což je 70,72 %.
Výsledky II. kolo

Karlštejn

Zadní Třebaň

Ing. Miloš Zeman

43,33 %

38,64 %

Karel Schwarzenberg

56,66 %

61,35 %

hh Ilona Gartová, zapisovatelka OVK

I DĚTSKÝ KARNEVAL

TJ Sokol Hlásná Třebaň zve na valnou
hromadu, která se koná v úterý 28. února
2013 v 19.30 hodin v místní sokolovně.

TJ Sokol Hlásná Třebaň pořádá dětský karneval dne 16. února 2013 od 14.00
hodin v místní sokolovně.

Program:
• Zahájení, volba návrhové
a volební komise
• Kontrola úkolů z minulé valné hromady
• Hodnotící zpráva výboru o činnosti
a hospodaření za uplynulé období
• Zpráva kontrolní komise
• Volba starosty a členů výboru
• Plán činnosti na rok 2013
• Volba delegátů na valnou hromadu Župy
• Usnesení, závěr

Program:
1) Zábavné soutěže s odměnou
2) Vyhlášení nejlepší masky
hh Marta Starýchfojtů

Těšíme se na vaši účast
hh Ing. Vladimír Kunc, starosta Sokola

I HLÁSNOTŘEBAŇSKÝ
MASOPUST Foto: Jitka Švecová

V pátek 8. února 2013 bude vypnut el. proud
od 7.30 – 15.00 hodin na Rovinách. Ulice Formanská od čp. 147 směrem dolů, celá nová
zástavba po pravé straně cesty a od čp. 194
nahoru směrem k návsi.

Zpravodaj Hlásná Třebaň

I PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme panu Waltrovi Giessmannovi
a Antonínu Březinovi za věcný sponzorský
dar, který nám věnovali na Mikulášskou nadílku pro děti, konající se 4. 12. 2012 v naší
sokolovně, a přispěli tak k vydařené akci.
Dále děkujeme panu Tomáši Riegerovi
za finanční sponzorský dar pro naši jednotu.
hh Výbor Sokola

Sněhuláci

Tato tradiční, kulturně společenská událost, která předznamenává příchod Velikonoc, a tím i přívětivějších jarních dnů,
se u nás v Hlásné konala jako již tradičně
tentokrát o něco dříve – 19. ledna 2013.

Přípravy u nás hasičů začaly již po Novém
roce a po dlouhém plánovaní nebylo již daleko k činům. Byly objednány zabíjačkové
pochoutky, sudy se zlatavým mokem a nějaké HŘEJIVÉ tekutiny.
V sobotu ráno byla trocha práce a stresu,
aby se vše vydařilo. Postavit párty stan,
dojet pro zabíjačku, narazit sudy a vše dát
do stavu jedlého, je vždy pořádná honička.

I VYPNUTÍ EL. PROUDU
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Ale nás to baví!

Masopust

Fotbalisti

Počasí se k nám chovalo tento rok velmi
vstřícně a průvod, který se vydal na obchůzky kolem 13 hodiny, nám zpestřilo i pár
slunečních paprsků. Díky hojné účasti masopustníků jsme měli pouze šest zastávek
u domů našich spoluobčanů, neboť v průvodu byli vlastně všichni. Kromě již tradičních masek se do něj zapojily i bílé panny
(Holky v rozpuku) a fotbalistky páně Dohnala.
Po obchůzkách všechny čekalo pohoštění
v hasičárně, kde po zbytek odpoledne hrála
kapela Třehusk a k večerním hodinám ji vystřídala kapela Kapičky, za což oběma patří
náš dík.

Dalo by se říci, že se jako každý rok sešli
opět lidé, kteří zde společensky žijí a mají si
co říci.

Bílé panny

Těšíme se na další akce, jako jsou Máje,
Čarodějnice, Slavnosti trubačů a Hasofest.
Termíny všech akcí budou včas vydány v na-

šem Zpravodaji a budou vyvěšeny i v našich
obecních nástěnkách.
Zveme tímto srdečně i nové spoluobčany,
aby se přišli také pobavit a poznat sousedy,
s kterými bydlí v naší obci.
hh Lucie Málková

Dohnal
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I NESPALUJTE
PLASTY!

Když cítíte kouř, vy, vaše rodina a sousedé jste vystavováni potenciálně jedovatým
substancím.
Proto nikdy nezneškodňujte odpad spalováním v kamnech, kotlích či v otevřených
ohništích nebo uložením na černou skládku! Vaše zdraví se řídí zákony, které nelze
obcházet.

Při jejich spalování se uvolňují škodlivé dioxiny
a celá řada dalších zdraví škodlivých látek.

Řada lidí přikládá do kamen PET
láhve nebo jiné plastové obaly a domnívá se, že je vše v pořádku.
Rozhodně to však není dobrý nápad, protože většina
odpadu, který se v domácnosti najde, obsahuje celou
řadu chemických přísad, které se
při spalování uvolňují ve formě plynu.
Při spalování v kamnech, kotli či na otevřeném ohništi může vznikat mnohem více
nebezpečných škodlivin než v průměrné
spalovně či průmyslovém podniku.
Některá fakta o spalování plastů
A. Při spalování plastických hmot (jako jsou
polyvinylchloridy (PVC) – např. láhve,
kelímky, domácí zboží a hračky) se uvolňuje oxid uhelnatý, chlorovodíkový plyn,
dioxiny a chlorované furany. Ty mohou
zapříčinit rakovinu a vady při narození.
Dioxiny se hromadí a setrvávají v našich
potravních řetězcích po dlouhé roky.
B. Polystyrény (například z šálků, jídelních
tácků, kartonů na vajíčka a plastických příborů) mohou být absorbovány kůží a výpar z hoření může poškodit oči a sliznice.

Kontejnery na plasty

Odpadové desatero
1.
2.
C. Při spalování polyuretanů (jako žaluzie,
pěny, látky, kterými se povrchově upravuje dřevo a lepidla), se uvolňují mraky
žlutého kouře, které obsahují kolísající
množství kyanovodíku a fosgenu.
D. Bělené papírové produkty jako karton
a balící materiály uvolňují halogenové
uhlovodíky, které jsou spojovány s krevními abnormalitami a poškozením jater.
E. Hladké barvené papíry a kartony potištěné syntetickými inkousty často obsahují
těžké kovy. Těžké kovy jsou spojené s vadami při narození stejně jako s postižením jater a ledvin.
F. Při spalování gumy, dřeva ošetřeného
impregnačními prostředky, drátů s izolací, baterií olejů, azbestu a elektronických
součástek se uvolňují další jedovaté plyny.

Zjisti, kde máš „popelnice“
 ytvoř si doma podmínky
V
pro třídění odpadu

3. Třiď plasty, šlapej PET
4. S klo vyhoď do zeleného
kontejneru-zvonu

5.

T říděný papír odnes do výkupny
nebo dej dětem do školy

6. Nebezpečný odpad odevzdej
ve sběrně nebo v prodejně

7. Využívej sběrné dvory
8. Nevyhazuj nic na zem,

každý odpad někam patří

9. Snaž se vyhazovat co nejméně
10. Když si nevíš rady, zeptej se.

» pokračování »
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ZE KTERÝCH PLASTOVÝCH OBALŮ
SE UVOLŇUJÍ FTALÁTY?
Ftaláty se používají jako změkčovadla do některých plastů, např. PVC (polyvinylchlorid).
Obal vyrobený z PVC je označen trojkou
v trojúhelníčku ze šipek.
Další obalový materiál s obsahem ftalátů je polyethylentereftalát (zkratka PET), ze kterého
jsou vyráběny nápojové láhve - PETky.

Zpravodaj Hlásná Třebaň

Co PATŘÍ do kontejneru PLASTY
• PET lahve od nápojů (čisté, sešlápnuté!)
• Igelity, sáčky, tašky
• Čisté folie
• Kelímky
• Krabičky od pokrmových tuků
• Obaly od mycích prostředků
• Prázdné obaly od kosmetiky
• Misky, kbelíky
• Hračky
• Obaly TetraPak
(krabice od mléka, džusu atp.)
• Plastové výrobky
• Polystyrén
Co NEPATŘÍ do kontejneru PLASTY
• Jednorázové pleny
• Bakelity
• Laminované pryskyřice
• Molitany
• Obaly od maziv a olejů
• Lahve od stolních olejů
• Znečištěné plasty (např. zbytky potravin,
chemikáliemi, oleji)
• Novodurové trubky
• Linolea a jiné výrobky z PVC
• Automobilové plasty
• Jiné neplastové odpady
» pokračování »
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Doporučení a upozornění

Recyklace nápojových kartonů

• Sešlapáváním plastových láhví výrazně
ušetříte místo v kontejneru. Sešlápnutých
láhví se vejde do kontejneru 3x více a výrazně se tak zlevní celý sběr.

Recyklovaná vlákna mohou být využita
pro výrobu toaletního papíru, papírových
ubrousků, sáčků, lepenky apod.
Jiné možné zpracování nápojových kartonů
je na stavební desky (za tepla lisovaná drť
z nápojových kartonů má dobré izolační
vlastnosti). Zbytky polyetylénu a hliníku
lze použít k výrobě páry nebo ohřevu vody,
případně k dalšímu zpracování.

• U lahví nedotahujte uzávěry, uzavřené láhve se nedají lisovat do balíků.
• Třídění plastů je velmi náročné na kvalitu sběru, zejména znečištění zbytky potravin, oleji a mechanickými nečistotami
může recyklaci plastů úplně znemožnit.
• Z PET lahví není nutné odstraňovat etikety, (i když zpracovateli tím pomůžete),
neboť před zpracováním procházejí mycí
linkou, která má za úkol odstranit nejen
etiketu a víčko, ale zejména lepidlo, kterým je etiketa k láhvi přilepena.

Recyklace plastů
PET – z textilních a technických vláken se
vyrábějí zátěžové koberce, výplň do spacích
pytlů, dek a zimních bund, fleecové tkaniny,
silonové punčochy, izolace a výplně v nábytkářském průmyslu.
Polyetylén – PE – regranulát se znovu
používá jako vstupní materiál k výrobě fólií
a různých druhů pytlů (například na odpadky nebo sypké materiály) či odpadkových
košů.
Polystyrén – drcený pěnový polystyrén
se přidává do směsi na výrobu fixačních
proložek nebo se používá jako plnidlo při
produkci termoizolačních cihel pro stavebnictví.
Směsné vícedruhové plasty – regranulát
se používá jako surovina pro výrobu parkových laviček a odpadkových košů, zatravňovacích dlaždic, drenážních systémů, palet,
konstrukčních profilů, kabelových žlabů,
U-ramp, protihlukových stěn, stojanů pod
mobilní dopravní značky, nebo se přidává
do stavebních materiálů.
hh Vojtěch Musil

I KDO TU ŽIL DŘÍV NEŽ MY
V lednu skončil seriál, který nás seznamoval s lidovými zvyky a obyčeji. Nyní bychom
vám chtěli nabídnout nový seriál článků, tentokrát o našem okresním městě Berouně.
Většina nás tam pravidelně jezdí a většinou nás ani nenapadne, kolik pokolení se tam
vystřídalo. Jednou, při návštěvě Městského muzea v Berouně, jsem zahlédla knížku,
která mne zaujala svým názvem „Berounský uličník“ od Miloše Garkische. Knížku jsem
zakoupila pro naši knihovnu. S chutí jsem ji přečetla a ve zkratce bych vám chtěla nabídnout alespoň několik ukázek z této zajímavé knížky.

Berounská kotlina na soutoku Berounky
a Litavy byla podle archeologů souvisle
osídlena nejméně 7 000 let. Více než 250
generací tu žilo a pracovalo.
Při stavbě dálnice byl ve výkopu nad nemocnicí nalezen pozůstatek činnosti snad
nejstaršího obyvatele nejen této kotliny, ale
zřejmě i Čech – zlomky nástrojů vyrobené
z valounů, staré kolem 1,7 milionů let.
Od samého počátku patřil prostor mezi Berounem a Královým Dvorem k mimořádně
příznivým oblastem osídlení z mladší doby
kamenné (Závodí, u dnešní benzinové
pumpy a podél cesty z Berouna do Králova
Dvora). Šlo o nálezy zlomků keramiky, zvířecích kostí a nástrojů z kamene.
Doba bronzová (2 000 – 700 let před naším
letopočtem) umožnila stabilnější organizaci
společnosti. Rychle se zvyšoval počet obyvatel v důsledku příznivějších klimatických
podmínek. V té době stoupla teplota v celé
Evropě o několik stupňů Celsia.
Z toho období pocházejí nálezy sídliště
v pískovně v Berouně – Závodí – keramické
zlomky a zvířecí kosti.

Další období, tzv. starší doby železné, zhruba 750 - 500 let před naším letopočtem bylo
bohatší na nálezy. Zejména to byly výpravné „knížecí“ hroby, které ukazují na rozdělení společnosti.
Před námi je doba vlády Keltů v Čechách.
Kulturní vlivy dříve přicházely od jihovýchodu, nyní se prosazovaly převážně vlivy
západoevropských oblasti.
Území dnešní berounské kotliny, zejména
kolem budoucího města, bylo hustě osídleno. Keltové považovali náš kraj za velmi významný (rozsáhlé oppidium nad Stradonicemi), i když centrum své moci vybudovali
mimo území dnešního města.
V době římské od začátku letopočtu do 400
let našeho letopočtu – sledujeme opět výrazné oživení tradičních sídel oblastí kolem
Berounky a Litavy. Dokládá to germánská
železářská osada pod Městskou horou a velmi bohatý hrob velmože, vybavený šperky
i hygienickými potřebami. Hrob byl nalezen při stavbě dálničního mostu na Závodí.
Doba tzv. stěhování národů a doba slovanská, období od roku 600 do 1 200 našeho
» pokračování »
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I JAK TO VŠECHNO BYLO
Většina měst vznikla za vlády Přemyslovců, zejména za vlády Přemysla Otakara II.
Rozvoj měst nebyl náhodný, ale přičiněním
dobrých rádců kolem panovníka, kteří měli
přesnou představu o vhodném místě, vzhledu a úloze budoucího osídlení. Osídlením
takto vzniklých měst se zabývali tzv. lokátoři, většinou německého nebo italského
původu. Tato funkce předpokládala zámožnost, urozenost, všestranný rozhled a vzdělání. K nejvyšším poradcům patřili i církevní
hodnostáři. Tak vzniklo i královské město
Beroun, vybudované u brodu na říšské cestě
z Řezna do Prahy.
Byla stanovena přesná pravidla pro výstavbu (kostely, radnice, kláštery, obranný systém).

Foto: http://moderniobec.ihned.cz

letopočtu je zajímavá přesunem politické
moci z Moravy do Čech, kde sílí moc Přemyslovců. Tato doba zanechá nálezy i v blízkosti budoucího Berouna – v Králově Dvoře.
V době ranného středověku bylo Berounsko významnou hraniční oblastí přemyslovského knížectví. Mimořádným strategickým bodem byl brod přes Berounku, který
se nacházel v prostoru dnešního města.
Bohatou kolekci archeologických nálezů
vlastní Muzeum Českého krasu v Berouně.
Opravdu stojí za prohlídku.

Většina obyvatel z takto vznikajících měst
byla z okolních vesnic nebo i z německých
přelidněných měst. Nejlepším lokátorům
panovník často uděloval dědičná práva.
Často bylo po svém zakladateli město pojmenováno.
Teoreticky by mohlo být klíčem i k názvu
našeho okresního města – Beroun – po královském správci jménem URSUS (německy BÄR). To je ale jenom jedna z možností
vzniku názvu města.
Kdo by měl zájem se blíže o názvu a vzniku
města Beroun něco dozvědět, doporučuji
další knihu M. Garkische „Ve znamení berounského medvěda“.

Pod vedením lokátora byl navržen plán
nového města a půda na jeho výstavbu
rozdělena na pozemky, většinou označené
kamennými patníky. Muselo se počítat i se
stávající zástavbou a nepravidelností terénu. Například u Berouna je to na soutoku
dvou řek a pod horou s dnešním názvem
Městská. Proto Beroun nemá tvar čtverce,
ale lehce nepravidelného obdélníku. Kolem
něho byly vystaveny hradby 2 m silné a až
9 m vysoké. Základní komunikační osou je
směr západ – východ.
Lokátoři často zohledňovali starší posvátné
okrsky, samostatně stojící kostelíky, pohřebiště apod. Proto je většina kostelů ve městech postavena na starých základech, jako
úcta k posvátnému místu a snad i k jistému
přežívání pohanských rituálů. Ty se projevovaly zejména na venkově ještě i v 19. století, např. zakopáváním kostí obětních zvířat
pod prahy obydlí.
Lokátoři vycházeli především ze zkušeností staršího osídlení – úrodná půda, nerosty,
obrana. To proto, aby byl umožněn co nejlepší prostor pro obchod. Obchod podléhající pravidlům, která zvýhodňovala místní obyvatele, a aby ani panovník nepřišel
o zisk.
Proto většina měst ze 13. a 14. století má
předimenzovaná náměstí. Také berounské
náměstí dodnes bohatě dostačuje potřebám
obyvatel.
Podle důmyslného plánu města směřovaly
hlavní ulice, vycházející z náměstí, k měst-

ským branám, osa východ – západ, tedy
od brány Dolní (Pražské) k bráně Plzeňské.
Tou procházela říšská silnice na Plzeň a dále
na Řezno.
Z hlavní ulice pak vybíhaly vedlejší krátké
a většinou úzké ulice s domy řemeslníků.
Toto byl prototyp většiny královských měst
a pravděpodobně takto byl vymezen plán
zástavby i v městě Berouně v době jeho původního předpokládaného založení.
Přemysl Otakar II. před 730 lety vydal při
cestě do Rakous v Berouně listinu pro ostrovský klášter, což je vůbec první zmínka
o Berouně.
Zde bych chtěla připomenout obec Třebaň,
kdy Boleslav III. tuto naši obec daroval před
více než 1 000 lety ostrovskému benediktinskému klášteru.
V roce 2 000 naše obec oslavila 1 000 let
svého prvního písemného zmínění.
O 30 let později král Václav II. nařizuje město Beroun nově vyměřit a vystavět, což dokazují dochované listiny. Původní zástavba
okraje města byla překryta nově vystavěnými hradbami. Tato poopravená podoba je
udržována dodnes.
Historické jádro města bylo vyhlášeno
městskou památkovou zónou.
(Pokračování příště)
hh Hana Kornalská
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I PŘÍBĚHY Z DĚTSTVÍ – OTEC
Jak jsem již uvedl minule, svého otce jsem opravdu miloval, byl a je mi stále největším
životním vzorem.

Byl vysoký, mohutný, černovlasý a černooký, to vše samozřejmě v době mého dětství
a mládí. Na sklonku života už byl prošedivělým starcem s plnovousem, ale i tak stále
charismatickým natolik, že se ženám musel
líbit.
Jeho nejvýstižnější přezdívka byla „Matuška“. Byl mu ostatně dost podobný, ale díky
svému totálnímu hudebnímu „hluchu“
nezpíval vůbec. Druhou nejpoužívanější
přezdívkou se občas představoval sám, a to
pouze něžnému pohlaví, jako „Casanova“.
Někdy i takto označená přicházela poštou
voňavá psaníčka, to tehdy, když se otec vracel z lázní nebo z různých sportovních zájezdů. Doma pak bývalo veselo, všechny jeho
manželky to snášely velmi nelibě. Ostatně,
proto byly v jeho životě celkem čtyři.
Sportovní zájezdy jsem uvedl proto, že se
otec věnoval dlouhá léta řecko-římskému
zápasu (získal i 3. místo na mistrovství Československa ´68) a později působil i jako
rozhodčí. Škoda jen, že mu to „rozhodcování“ nešlo tak dobře i ve vztazích s manželkami. Na smrtelné posteli prohlásil, že kdyby
ve dvaceti věděl, co ho v životě čeká, určitě
by zůstal s tou první.
Otec pracoval více jak 25 let jako horník
v hlubinném dole a odtud, myslím, měl
svůj velký smysl pro kamarádství a přímost.

Když je člověk nějakých 200-300 metrů
pod zemí, kde tvrdě pracuje v nesnesitelných podmínkách, jedinou oporou jsou
mu kamarádi, na které se může spolehnout
v případě nouze.
Jeho havířská parta mu tak byla druhou rodinou, byl na ni pyšný a nedal na ni dopustit.
Měl také velký smysl pro humor, byl zásobárnou obrovského množství vtipů a nezkazil žádnou legraci. Na šachtě se spolu
s chlapy nadělali spousty lotrovin, připomenu zde alespoň jednu z nich.
Během šichty v podzemí si člověk nemohl
odskočit na toaletu, a tak tu pro tento případ
byla extra nádoba, kterou vynášel k tomu
určený pracovník. Ten měl mimo jiné na starosti oplachování stěn vodou od uhelného
prachu, který se tu stále vířil a práci značně
znepříjemňoval. Chodil v dlouhé gumové
zástěře a vysokých holínkách stále sem a tam,
pomáhal tak všem v celém úseku ražby. Práce to byla z našeho pohledu dost ponižující,
a ani nijak dobře placená. Dělal ji tu jistý Míla,
kterého jsme z našeho okolí znali jako otce asi
dvanácti dětí, bydlícího v rozpadlém domku
za městem. Choval psy na maso a sádlo, maso
rodina snědla a sádlo prodával. Když zrovna
neměl šichtu, jezdil s kárkou po našem městě
a sháněl nějaký šrot do sběrny, aby získal něco
na přilepšenou pro své děti. Všeobecně byl ale
považován přinejmenším za podivína.

Jednoho dne se chlapi v partě domluvili
a Mílovi se všichni do gumáků vykáleli. Míla
přišel jako vždy do práce, převlékl se do zástěry a nazul své gumáky. Nikdo neví, jak
se s nadělením vypořádal, ale celou šichtu
řádně oplachoval stěny a tvářil se normálně.
O přestávce na svačinu se všichni sesedli
a dopřávali si různá jídla ze svých chlebníků a černou kávu z bandasek. Jeden z party horníků to už nevydržel a zeptal se Míly,
jestli mu nevadilo, že měl nakáleno v gumákách? Míla odpověděl přesně takto:
„Mně to vadit nemůže, když vám všem nevadí, že máte nachcáno v bandaskách“!
Ten den byla předčasně směna ukončena...
a Míla od té chvíle požíval stejný respekt
jako ostatní.
Z dnešního pohledu byl náš rodinný život
veselými příhodami jen protkaný, ale tenkrát to možná tak vtipné každému nepřipadalo.
Otec jednou při uklízení lůžkovin donesených z mandlu, našel v prádle matkou schované peníze. Nepamatuji si už přesně, kolik
to přesně bylo, ale určitě to stačilo na zakoupení velkého tranzistorového rádia, kterým,
jak otec doufal, matku značně naštve. Před
jejím příchodem domů si k hlasité hudbě
otevřel láhev dobrého koňaku a pokuřoval
své ručně balené cigarety. Když matka dorazila domů, rovnou místo pozdravu vypnula
rádio a zeptala se, odkud je?! Otec řekl, že
jej koupil za peníze, které objevil v prádle
přineseném z mandlu, a protože nálezcem
je on, koupil si za ně nové rádio.
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Začala hádka o to, čí vlastně nové rádio je.
Bydleli jsme v té době v sedmém patře panelového domu, bylo horké léto a otevřené
okno. Otec posilněn několika sklenkami
alkoholu zakončil spor tím, že rádio prostě
vyhodil z okna se slovy: „Tak, a teď není ani
moje, ani tvoje!“ Naštěstí nikdo v tu dobu
nešel pod naším oknem, a tak jsme jen šli
dolů uklidit do popelnice trosky pěkného
nového rádia.
Jednou jsme se celá rodina vypravili vlakem
na oslavu Silvestra k příbuzným do NDR.
Německý strýc, ke kterému jsme jeli, zbožňoval olomoucké syrečky, a tak jsme mu jich
asi dvě kila vezli s sebou jako dárek. Otec
zapomněl koupit k jízdenkám i místenky,
ale ujišťoval nás, že si ve vlaku určitě sedneme. Velkou námahu nám dalo jen se dostat
do vlaku. Byl narvaný k prasknutí, lidé stáli
namačkáni v chodbičkách i na toaletách.
Topení běželo na plný výkon a tak otec dostal nápad. Požádal v nejbližším kupé, zda
bychom si zde mohli odložit jen tašku, která
nám v chodbě překážela. Syrečky zabraly asi
tak za patnáct minut a my se všichni pohodlně usadili v uvolněném kupé. Mnoho cestujících nadávalo, ale nakonec byli rádi, že
se dostali z dosahu toho hrozného zápachu.
Dokonce se nám vyhnula i v té době ještě
pasová a celní kontrola.
Prožil jsem s tátou mnoho a mnoho veselých příhod. Jednou vypil v restauraci
po grilovaném kuřeti vodu z misky na oplachování rukou, do které byl bohužel přidán
parfém a tak málem kuře vrátil! Podruhé
zase přijel od zubaře na kole v gumových
» pokračování »
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návlecích na botách, takže o jeho návštěvě
zdravotního střediska vědělo celé město.
Jedním z jeho největších kousků byla ovšem
„bizoní“ pečínka. Udržoval velmi blízký
vztah s pěknou sousedkou bydlící o patro
níž, přímo pod námi. Tato noblesní dáma
se však do mého otce zamilovala a nutila jej
k rozvodu. Otec ale v té době nechtěl rozvracet naši „vzornou“ rodinu a tak návrh odmítl. Netušil, jak moc to tu pěknou sousedku raní. Nastalo peklo podobné naschválům
ve známé české komedii o drahouškovi.
Měli jsme pomalované dveře, úmyslně zašpiněného našeho bílého psa. Mizely nám
rohožky, následovaly bezesné hlučné noci,
nebo nikoliv námi podaný inzerát o levném
prodeji naší řadové garáže.
Když došla otci trpělivost, vymyslel jednoduchou odvetu. Od již výše uvedeného
Míly zakoupil půlku velkého psa a na tuto
silvestrovskou domácí „bizoní“ pečínku pozval i zmiňovanou dámu s jejím manželem.
Pečínka se opravdu povedla, snědla se skoro
celá. Všichni se olizovali až za ušima. Spolu
s přibývajícím časem a alkoholem v krvi
jsme se pomalu blížili k půlnoci. Za záblesků ohňostrojů a po novoročním přípitku začal otec štěkat a zeptal se všech přítomných,
zda jim ten voňavý pes chutnal?! Po rvačce
a velmi hlučné hádce odkráčeli uražení sousedé domů a zmiňovaná dáma s odplivnutím slíbila otci hroznou pomstu.
Ta spočívala v tom, že jsme se následkem
této odvety a upomínek z národního výboru ohledně občanského soužití museli

z domu odstěhovat. Kýžený výsledek byl ale
dosažen, otec se rozvádět nemusel a zůstali jsme jako rodina ještě dalších několik let
pohromadě.
hh W. G.

I NAVŠTIVTE
VÝTVARNOU VÝSTAVU
NA KAMPĚ
V zimních měsících nám přijde vhod nejen
četba, ale i návštěva různých výstav.

Pro milovníky výtvarného umění je nyní
možnost navštívit muzeum Kampa (Nadace Jana a Medy Mládkových – U Sovových
mlýnů, Praha 1).
Vystavují zde manželé Roubíčkovi, kteří
patří k nejvýraznějším osobnostem českého
sklářského umění.
Zvláště René Roubíček na sebe upozornil
broušeným a řezaným sklem. Postupně
vytváří skleněné sochy a věnuje se objektům z hutního skla. Proslavil tak české sklo
i ve světě (EXPO 58 v Bruselu, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Moskva, Káhira, Praha).
Spolupracuje s vynikajícími mistry sklářského umění. K jeho nejslavnějším dílům patří
sloupy, inspirované torzy antických sloupů,
které se představily na EXPU 67 v Montrealu. Snad ještě více na mě zapůsobily monumentální lustry z čirého skla, prosvícené
několika žárovkami, které připomínaly světelné plastiky. Tyto objekty by se uplatnily
ve velkém prostoru. Umělec pracuje i s ohýbanými skleněnými tyčemi a vytváří plastiku pro EXPO 70 v Osace.

Spolupracuje též s architekty, pro něž navrhuje svítidla a skleněné fasády.
Miluše Roubíčková vystavuje především
předměty denní potřeby (např. z kuchyně)
jako jsou formy na bábovky, pohárky, hokynářské sáčky, vázy atd. Získala ocenění
za likérový soubor v Miláně roku 1957, pracovala s olovnatým křišťálem. O její umění
projevily zájem sklárny v Kamenickém Šenově, Novém Boru, Škrdlovicích a středisko pro sklo a keramiku v Praze.
Na EXPO v Montrealu 67 překvapila veřejnost barevnými kyticemi, ovocem a předměty z kuchyně.
Výstava trvá od 14. prosince 2012 do 24.
února 2013.
hh Anna Blažejová

I POWERJÓGA
A PILÁTES V ROCE 2013
V HLÁSNÉ TŘEBANI
Ne: powerjóga

18.00 – 19.00 – začínáme 6. 1.
ÚT: pilátes s overbally

V Hlásku, Pod Svahem 266
17.30 – 18.30 s hlídáním dětí
19.00 – 20.00 – začínáme 8. 1.
Náplň hodin lze kombinovat, overbally lze
zakoupit na místě
info na tel. 603 471 637
hh Jana Pernecká

I INZERÁTY
PRODÁM 2 kusy topného kabelu do okapu, levně.



Kontakt: 721 828 692

PRODÁM chladničku bez mrazáku, levně.
PRODÁM mrazák, levně.



DARUJI dětská kola pro 2-6tileté.



Kontakt: 732 114 003

Kontakt: 777 234 512.
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Blahopřejeme
Počítej svou zahradu na květiny, nikdy na padající listy. Počítej své dny podle „zlatých“ hodin
a zapomeň na mraky. Počítej své noci na hvězdy a ne na stíny. Počítej věk podle přátel, a ne let.
Počítej svůj život na úsměvy, a ne na slzy a ať Tě jen radost provází celým životem.

V únoru slaví narozeniny:
Marie SVOBODOVÁ���������������� 78 let
Miroslav NOVOTNÝ����������������� 70 let
Jarmila VINOPALOVÁ������������ 60 let

Jaroslav LUKÁŠ������������������������ 70 let
Vlasta LETÁKOVÁ������������������ 86 let
Zdeněk KUČERA���������������������� 73 let

Mnoho štěstí, neboť je krásné, mnoho zdraví,
neboť je vzácné, mnoho lásky, neboť je jí málo
a mnoho všeho, co by za to stálo.
K významným jubileím Vám přeje redakční
rada Zpravodaje.
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