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VÝROČÍ ZPRAVODAJE
Ač se to zdá neuvěřitelné, náš obecní
časopis – Zpravodaj třebaňských občanů
a chatařů slaví tento měsíc 25 let od svého
založení. Každý měsíc vychází nové číslo s informacemi o dění
v obci a jejím okolí, někdy i z hodně vzdálených končin světa,
o historii obce a dalšími poutavými články.

O

 Ing. Vnislav Konvalinka, starosta
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to vše se starají členové redakční rady v čele s redaktorem PhDr. Jaroslavem
Peleškou. Rada se během trvání časopisu několikrát změnila, ale její
předseda, který časopis zakládal, 25 let vytrval. Rád bych popřál Zpravodaji
k tomuto vzácnému výročí do dalších let mnoho pěkných článků, obětavou
redakční radu, hodně dopisovatelů a čtenářů a stálou podporu obce Hlásná
Třebaň.
A všem, kteří do Zpravodaje píší, připravují ho do tisku a pečují
o distribuci od jeho zrodu až do dnešních dnů, jménem obecního
zastupitelstva moc děkuji.

JAK OSLAVÍME ČTVRT STOLETÍ
ZPRAVODAJE
Když jsme počátkem roku v redakční radě uvažovali o tom, jak
čtenářům i sobě připomeneme toto výročí, napadlo nás, že by
bylo dobré pozvat mezi nás některého novináře s velkým N.
Podařilo se, a na konci článku se dozvíte, kdo k nám přijde
koncem dubna na besedu.

V

zali jsme si také k ruce staré ročníky Zpravodaje, listovali v nich a sami
jsme byli překvapeni tím, co jsme toho za ta léta pro náš Zpravodaj
sesbírali. Některé články by stály za reprízu, např. seriál Třebaňské domy
a jejich obyvatelé, nové poznatky z historie obce, vyprávění rybářů a myslivců
a mnoho dalších. Protože však tolik prostoru náš šestnáctistránkový časopis
neunese, rozhodli jsme se udělat alespoň seznam článků, které během 25 let
ve Zpravodaji vyšly.
To umožní všem případným zájemcům se zorientovat, a co je bude zajímat
si následně přečíst. Myslíme si, že tuto příležitost uvítají jak noví obyvatelé
obce, tak i starousedlíci si rádi zavzpomínají na to, co se psalo ve Zpravodaji,
když byli o 20 – 25 let mladší.
300. vydání časopisu od roku 1987 do roku 2012 je také vlastně jakousi
velmi podrobnou obecní kronikou, která může být žádoucím zdrojem pro
někoho, kdo se v budoucnu rozhodne navázat na publikaci prof. Macků
„Hlásná Třebaň 1000 až 2000“. Věříme, že se takový člověk v naší obci
určitě najde.
A nyní konkrétně, co nabízíme v dubnu našim čtenářům a všem stálým
a rekreačním obyvatelům Hlásné Třebaně.
V úterý 24. dubna je zveme v 19.30 hod. do sokolovny na
besedu se známým investigativním novinářem JOSEFEM KLÍMOU.
V dubnu vyjde rovněž přehled obsahu Zpravodaje 1987–2012. Bude
k dispozici v knihovně k prolistování nebo i k vypůjčení. Čtenáři, kteří
si budou chtít některé články přečíst, si zde zároveň mohou vypůjčit
příslušný ročník Zpravodaje, nebo ho mohou vyhledat počínaje rokem
2009 na internetu na webových stránkách obecního úřadu www.
hlasnatreban.cz/obec/zpravodaj.
Za redakční radu Zpravodaje „Hlásná Třebaň“
 PhDr. Jaroslav Peleška
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STAVBA VODOVODU
V březnu proběhlo výběrové řízení na zhotovitele staveb
vodovodů v Hlásné Třebani a na Rovinách. Výběrové řízení
na akci vodovod TřeMoLe (Hlásná Třebaň, Mořinka, Lety,
dále jen TřeMoLe) proběhlo již v loňském roce a zhotovitelem
je firma Risl. Stavba vodovodu TřeMoLe byla v březnu 2012
zahájena.

N

ás čeká ještě doplnění projektů vodovod TřeMoLe a vodovod na Rovinách
o územní souhlasy na přípojky. V nejbližší době vybereme projektanta
na provedení této práce.
Projektant postupně osloví všechny majitele nemovitostí, které bude
možné na vodovodní řady napojit. Akce začne asi v květnu. Ve Zpravodaji
a na vývěskách budete informováni.
 Ing. Vnislav Konvalinka, starosta

BRIGÁDA NA OBNOVU ALEJE
V letošním roce budeme pokračovat v obnově zeleně v obci.
V loňském roce jsme vysázeli část stromořadí v centrální
části obce v rozsahu, na který jsme získali dotaci z prostředků
Středočeského kraje.

N

a letošní rok se nám podařilo zajistit dotační prostředky na úpravu
zeleně na hřbitově (výsadba nových listnatých stromů), dále prostředky
na obnovu aleje mezi Rovinami a křižovatkou Lety/Mořina (viz aktuální
anketa o preferovaný druh stromu k obnově aleje na stránkách obce) a dále
doplnění ořechové aleje mezi Třebaní a Mořinou (v místech kde v minulosti
stromy uschnuly či jinak odumřely). V neposlední řadě nás čeká výsadba
stromů do úvozu okolo cesty u bunkru. O další prostředky na výsadbu, stromů
a obnovu zeleně v obci a jejím okolí i nadále usilujeme.
Prostředky na výsadbu stromů jsme již získali, samotnou výsadbu stromů
si však musíme zajistit sami, proto jsme se stejně jako loni rozhodli uspořádat
veřejnou brigádu. Brigáda proběhne v sobotu 14. dubna 2012
od 8:30 hodin, sraz bude před obecním úřadem. V rámci brigády
budeme stromy sázet, případně kácet staré, uschlé a nemocné stromy. Nebojte
se, díry pro jednotlivé stromy budou vyhloubeny strojně. Rád bych poprosil
ty z Vás, kteří byste se chtěli brigády zúčastnit a přispět k zvelebení obce,
Duben 2012
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BRIGÁDA NA OBNOVU ALEJE

abyste se ozvali na email Vojty Musila musil@hlasnatreban.cz, případně
Janě Gartové na gartova@hlasnatreban.cz. Podle toho kolik se nás přihlásí,
připravíme přiměřený počet sazenic a naplánujeme práci, tak abychom vše
během soboty stihli.
Na vlastní brigádu si vezměte prosím pracovní oblečení a vlastní pracovní
rukavice, ostatní nářadí – pily, lopaty, košťata a reflexní vesty připravíme pro
všechny pracanty. Během brigády bude připravené malé občerstvení v podobě
čaje/kávy a nějaké sladkosti.
Těším se na viděnou, stromům Zdar!

 Vojtěch Musil

VYPNUTÍ EL. PROUDU
Středa 4. 4. 2012 od 7.30 do 15.00 hodin, ulice Karlštejnská,
trafostanice u restaurace „U Máni v Třebani“. Mapka ve vývěsní skříňce
u obecního úřadu a na webových stránkách.
Středa 11. 4. 2012 od 7.30 do 15.00 hod., Rovina, trafostanice
Obec.
Středa 18. 4. 2012 a čtvrtek 26. 4. 2012 od 7.30 do 15.00 hod.,
ulice V Úvozu.
Mapka ve vývěsní skříňce na návsi a na webových stránkách, www.
hlasnatreban.cz, obecní úřad-úřední deska.
 (ga)

POŽÁR TRÁVY
Dne 21. 3. 2012 vyjela jednotka s cisternovým automobilem
k požáru trávy v pískovně.

P

ožár byl zlikvidován před příjezdem profesionálních hasičů z Řevnic a to
asi po 8 minutách od vyhlášení poplachu. Po příjezdu hasičů ze stanice
Řevnice, došlo k dohašení malých ohnisek a prolití požářiště.
 Tomáš Snopek, velitel jednotky
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KLUB HLÁSEK VYDÁVÁ
SVŮJ OBČASNÍK
Činnost občanského sdružení Hlásek se neustále rozrůstá
a vedle převážně placených služeb pro rodiče dětí, se začíná
zaměřovat i na další zájmové skupiny dospělých. V pátek 20.
dubna proto svolává do České hospody v 19.30 občany a přátele
Hlásné Třebaně a Rovin.

Ch

ce jim představit své projekty a nápady pro rozvoj obce, např. centrum
vzdělávání a kultury pro děti a dospělé, program péče o seniory,
soutěže o nejlepší předzahrádku. Dále zmapovat potřebné a žádané služby
v obci a oslovit sponzory.
Čtyřstránkový občasník uvádí rovněž řadu podrobných informací o rozmanité
činnosti klubu.
 Hana Kornalská

NAŠE PRODEJNA VÁS VÍTÁ
V NOVÉM KABÁTĚ
V našem okrese, konkrétně v obci Stašov, vznikl v roce 1861
první konzumní potravinářský spolek v Čechách, ze kterého
se postupem času stala dynamicky rozvíjející se firma Jednota
Hořovice. V současné době mají hořovičtí celkem 73 prodejen,
z nichž se jedna nachází v Hlásné Třebani.

O

d jejího vzniku prošla prodejna několika změnami. Ta poslední proběhla
nyní v týdnu od 1. 3. 2012 do 7. 3. 2012. I když týden to byl vskutku
náročný pro celé osazenstvo naší „čety“, výsledek dle vašich reakcí stojí za to.
Vaše kladné hodnocení naší práce nás velice těší. Nové pořadí sortimentu je
prakticky sestaveno tak, aby vám, zákazníkům, co nejvíce vyhovovalo. Tímto
všem děkujeme za přízeň a doufáme, že se službami naší provozovny budete
i nadále spokojeni. Pro zajímavost si můžete v prodejně prohlédnout malou
fotodokumentaci z průběhu rekonstrukce.
 Za kolektiv Iva Příhodová

Duben 2012
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PODEPIŠTE PETICI
„STOP HF – ČESKÝ KRAS“

proti průzkumu výskytu břidlicových plynů či jiných látek
a jejich následné těžbě metodou hydraulického štěpení (HF)
v průzkumném území Berounka podle zákona č. 85/1990 Sb.,
o právu petičním
Text petice
„My níže podepsaní občané, vyjadřujeme podpisem pod touto
peticí svůj nesouhlas se záměrem firmy Basgas Energia Czech, s.r.o.
(zástupce australské firmy Hutton Energa) provést průzkum možného
výskytu kapalných a plynných uhlovodíků – zejména tzv. „břidlicového
plynu“ v průzkumném území Berounka, které se nachází v katastrálních
územích obcí v okrese Beroun: Beroun, Bubovice, Karlštejn, Loděnice,
Lužce, Měňany, Mezouň, Mořina, Mořinka, Srbsko, Svatý Jan pod
Skalou, Tetín, Vysoký Újezd a v okrese Praha-západ: Dobříč, Choteč,
Chýnice, Kosoř, Ořech, Roblín, Tachlovice, Třebotov a Zbuzany, jakož
i s případnou následnou těžbou „břidlicového plynu“ na tomto území
metodou hydraulického štěpení (HF).
Navržené průzkumné území se z větší části nachází na území
Chráněné krajinné oblasti Český kras. Kromě toho jde o území
mimořádně historicky významné a hojně navštěvované turisty,
ve kterém se nachází i množství kulturních památek (Karlštejn, Tetín,
Svatý Jan pod Skalou apod.). Na takto významném území musí být
zájmy ochrany přírody nadřazeny nad zájmy ekonomické. Naším
cílem je proto nedopustit nevratný zásah do přírody a krajiny, ohrožení
podzemních a povrchových vod, znečišťování ovzduší a negativní vliv
na zdraví lidí v důsledku činností, při nichž je využívána technologie
hydraulického štěpení“.
Petiční výbor zastupuje JUDr. Marcela Bergerová, Pod Ptačí skálou 14,
266 01 Beroun
Petiční archy můžete podepisovat do 26. 4. 2012 na Obecním
úřadě v Hlásné Třebani, v prodejně COOP Hlásná Třebaň,
o víkendech v restauraci Česká hospoda a v Hospůdce Na Návsi
na Rovinách.
 Ilona Gartová
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ROK V LIDOVÉ OBŘADNOSTI –
VELIKONOCE, FILIPOJAKUBSKÁ NOC
Velikonoce patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům.
Jsou oslavou zmrtvýchvstání Krista po jeho ukřižování. Noc,
kdy Kristus vstal z mrtvých, se začala označovat jako Velká
noc. Velikonoční oslavy však mají mnohem starší tradici, kdy
se oslavoval konec zimy a příchod jara, slunce a tepla. Lidé
se při různých pohanských rituálech snažili podpořit svou
naději na dobrý a úrodný rok. Začátek nového zemědělského
roku znamená jarní rovnodennost.

V

elikonoce jsou svátky pohyblivé, jejich datum je určován podle prvního
jarního úplňku. Poslední týden půstu před Velikonocemi, začínající Květnou
nedělí a končící Velikonočním pondělím, se nazývá pašijový týden.
Škaredá, neboli také sazometná, smetná, středa je ve znamení honění
Jidáše, klapání a řehtání dřevěnými hrkačkami, které mělo nahradit zvonění
zvonů, jež odletěly do Říma. Legenda o zrádném Jidáši byla tématem nejen
pašijových her, ale též mnoha lidových a zejména dětských zábav. Tato
symbolika se odráží také např. v názvu obřadního pečiva, které se splétalo
z provazců těsta symbolizujících provaz oběšeného Jidáše (jidášky), peklo se
o Zeleném čtvrtku a přinášelo řadu pověr. Např. sněz jidášek potřený medem,
pokud se chceš vyvarovat hadího uštknutí nebo uřknutí lidskou zlobou. Podle
jiné se toho dne má jíst pouze zelená strava (špenát, zelí, hrách) apod.
Na Zelený čtvrtek také lidé prováděli různé ozdravné a očistné úkony
(omývali se ranní rosou, aby se bránili onemocnění; zametalo se, pálilo smetí,
domovy se kropily svěcenou vodou apod.).
Dnem nejpřísnějšího půstu pak byl Velký pátek, též opředený mnohými
pověrami. Podle jedné z nich byl Velký pátek jediným dnem, kdy se země
otevírá a vydává svá bohatství. Také je to ale nejtišší den, den smutku.
Nekonají se mše, nezvoní zvony ani nehrají varhany. O Velkém pátku platil
také zákaz cokoliv dělat se zemí, orat, sázet, sít, okopávat, rýt. Ani v kuchyni
se nesmělo nic připravovat. Velké přípravy na Hod boží vypukly až na Bílou
sobotu (lidově se jí říká Vzkříšení). Byl to poslední den půstu a nazýval se
podle bílých plášťů, které si oblékali středověcí novokřtěnci (většinou pohané,
kteří přešli ke křesťanství jako dospělí).
Hod boží velikonoční připadá na velikonoční neděli. Dříve nosívaly
hospodyně na ranní mši pokrmy k obřadnímu posvěcení (dodnes je tato tradice
živá u pravoslavných křesťanů). Podle pověry mělo být vysvěcené vajíčko
Duben 2012
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ROK V LIDOVÉ OBŘADNOSTI

VELIKONOCE, FILIPOJAKUBSKÁ NOC

rozděleno mezi všechny členy rodiny, čímž měla být zajištěna soudržnost
(nikdo neodejde z domu, nezemře). Pokud by však někdo náhodou zabloudil,
vzpomene si, s kým jedl velikonoční vajíčko a vrátí se domů. Téměř všechna
velikonoční jídla obsahovala vejce – jsou základem pro mazanec, beránka
i velikonoční nádivku. Kromě toho velikonoční jídla obsahovala i řadu jarních
bylinek.
Nejdůležitějším dnem však je Velikonoční pondělí, jež má mnoho
dalších lidových názvů (Červené pondělí, pomlázka, binovačka, šmerkust,
šmigrůst aj.). Je to den prastarých zvyků pomlazování živými narašenými
ratolestmi a obdarovávání barevnými vejci. Někde se omlazování spletenými
vrbovými proutky (pomlázkou) vylepšuje ještě poléváním studenou vodou.
Pomlázka se říká také kolední obchůzce, ke které patří kolední píseň nebo
recitace. Odměnou pro koledníky jsou barevná vejce. Vejce bylo odnepaměti
darem (často, jak dokazují archeologické nálezy, darem i na cestu poslední).
Přisuzovala se mu magická moc, jež byla umocňována jeho zdobením.
Malování vajíček patří dnes již k velikonoční tradici a kromě barvení a malování
existuje nepřeberné množství dalších technik zdobení kraslic, např. vosková
batika, gravírování, batika s gravírováním, plastická kresba voskem, vykládání
slámou (slaměná intarzie), lepení sítinou (vodní rostlina sítina jezerní), leptání,
okovávání, drátování, zdobení krajkou a mnoho dalších, od jednoduchých až
po ty nejsložitější, za použití nejrůznějších materiálů.
Prvním významným obdobím po Velikonocích je v kalendáři lidových
obyčejů konec dubna a první májový den. Podle pověry filipojakubská
noc (noc před svátkem Filipa a Jakuba, který se v minulosti slavil 1. května) je
kouzelná a patří čarodějným rejdům, o čemž svědčí ohně planoucí na návrších
kolem měst a vesnic. Bylo proto nutné chránit stavení, dobytek a především lidi
před vlivem čarodějné magie. Čarodějnice, nazývané také bosorky, mohly
škodit právě v onu noc. Proto se provozovaly ochranné magické praktiky.
V každém kraji se používaly jiné. Někde nad vrata stavení dávali ochranné
byliny (černobýl a ratolesti lípy), na práh chléva sypali písek nebo pokládali
husté travnaté drny (čarodějnice musela podle pověry před vstupem spočítat
zrnka písku nebo stébla trávy, ale do té doby už kohout třikrát zakokrhal a její
moc byla zlomena). Stejně tak nemohla čarodějnice projít přes pichlavé ostny
nebo nastražené vidle a košťata. Nejjistější však bylo čarodějnici spálit.
Nelze přesně říci, jak starý je obyčej pálení čarodějnic. Zvyk je
pravděpodobně starší než neblahé čarodějnické procesy, které se na Moravě,
ve Slezsku a pak i v Čechách spustily v 17. století a teprve Marie Terezie
učinila v roce 1756 tomuto šílenství přítrž. Těžko si totiž lze představit, že
by se v dobách procesů s domnělými čarodějnicemi, kdy na hranicích hořeli
skuteční lidé, někdo bavil „upalováním čarodějnic“. Zábava zapalování ohňů

›››
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vznikla tak pravděpodobně až někdy koncem 18. století a dnes na místech,
kde se pálení čarodějnic chystá, vládne veselá nálada, často spojená
s průvody, hudbou a přehlídkou čarodějnických kostýmů. Hranice se zapaluje
za prvního soumraku.
Někdy se filipojakubské noci říká také Valpuržina (podle Goethova
Fausta, kde se popisuje slet čarodějnic s pekelnickou slavností). Název je
odvozen od abatyše Walpurgy, která se proslavila jako ochránkyně před
kouzly a čarodějnictvím. K této noci se váží také mnohé vymyšlené příběhy,
ve kterých kromě čarodějnic vystupovaly také divoženky, lesní démoni a další
zlé nadpřirozené bytosti. Dnes vznikají u této příležitosti v různých krajích
i zcela nové tradice, ale většinou se lidé, často s pohoštěním a hudbou, u ohně
velmi dobře baví.
(Použitá literatura: Skopová, K., Hody, půsty, masopusty, Filip Tomáš –
Akropolis, Praha 2007; Vondrušková, A., České zvyky a obyčeje, Albatros
nakladatelství, a.s., Praha, 2004)
 I. Matějková

OD RYBAŘENÍ K POTÁPĚNÍ
(Rozhovor s panem Jiřím Krejčím)
»» Před několika léty se mohli
čtenáři Zpravodaje seznámit
s Vaším koníčkem – rybařením.
Jak pokračujete a co jste
u vody zažil nového?
Lovil jsem především kapry
a sumce a sjezdil celou Evropu.
Kvůli rybaření jsem se začal
potápět a v posledních létech
jsem kvůli potápění přestal
rybařit. Vodě jsem zůstal
věrný. Jenom jsem změnil úhel
pohledu na vodní hladinu.
»» Kde nastal ten obrat k novému sportu?
Poprvé jsem se potopil před léty v Bulharsku. Po návratu jsem ihned vyhledal
školu potápění. Protože mne tento nový druh sportu zcela pohltil, navštěvoval
jsem další kurzy. Potápění je vlastně škola s mnoha třídami, je jen otázkou
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OD RYBAŘENÍ K POTÁPĚNÍ NOC

až kam chcete dojít. Někdo skončí na základce, někdo zvládne střední školu
a někdo chce mít vysokou. Nakonec jsem se dostal až k technickému potápění.
Potápím se do jeskyň, vraků, zatopených dolů a budov.
Asi před třemi léty mne požádal o pomoc kamarád z Plzně, který s několika
přáteli založil a vede občanské sdružení (klub) ARIEL. Náplní jeho činnosti
jsou kurzy potápění pro handicapované lidi. Po jejich vyškolení organizuje
zájezdy do různých potápěčských lokalit v Česku, ale i k moři, např. do Egypta.
Jel jsem s nimi na několik zájezdů a tato zkušenost mně plně oslovila. Lidé
na vozíčku mají obrovskou vůli a sílu. Jejich prožitky pod vodou jsou obrovské.
Ve vodě získávají svobodu, o které se jim, jako vozíčkářům, na pevnině nikdy
nesnilo. Tento další rozměr potápění přispěl k tomu, že jsem přestal rybařit
a věnuji se teď pořádání kurzů pro handicapované.

»» Jak probíhají takové kurzy a kolik stojí?
Probíhají stejně jako kurzy pro zdravé, tedy pod vedením potápěčských
instruktorů.
Kurzy začínají seznámením s potápěčskou technikou, ponořením do bazénu,
kde je těžiště výcviku. Jsou ukončeny někde na jezeře nebo v zatopeném
lomu. Po absolvování dostanou frekventanti certifikát OWD (Oupen Water
Diver) zcela stejný, jako kdokoliv jiný. Jen se, podle stupně svého postižení,

rozdělují do těchto kategorií: potápění s průvodcem, dozorem a nebo
asistentem. Asistenti jsou vždy velmi dobří potápěči a většinou prošli i kurzy
záchranářů. Ti, kteří mají zdravé ruce, a mohou ovládat svůj vztlak, se zanořují
„sami“ za asistence průvodce. Ti, kteří mají ruce funkční jen z části, se potápí
s dozorem, který jim pomáhá se zanořením a vynořením. Pod vodou se umí
o sebe postarat sami. Pokud není handicapovaný schopen použít ruce ani
nohy, ponoří se s ním kvalifikovaný potápěč asistent a proveze ho pod vodou.
Instruktoři a asistenti dělají svoji práci zdarma. Kurzant si platí pouze vstupy
do bazénu, půjčení výstroje, plyn a následnou certifikaci. Pokud seženeme
dostatek finančních prostředků od sponzorů, je vše zadarmo.

»» Za jak dlouho se účastníci kurzů naučí potápět a kolik váží jejich výstroj?
V případě handicapovaných potápěčů je to hodně individuální. Kurz se
koná přibližně dva měsíce, obvykle jsou to tři až čtyři víkendy. Frekventanti
složí písemné i praktické zkoušky. Podle potřeby osobní zátěže a velikosti
používané láhve váží potápěčská výstroj přibližně asi 25 kg. Osobní zátěž
se pohybuje mezí 8 až 12 kg. Moje výstroj na technické potápění váží bez
přídavných lahví asi 60 kg.
»» Stále spolupracujete s plzeňskými přáteli?
V letošním roce jsem spolu s dalšími známými založil v Praze pobočku
plzeňského klubu ARIEL. Dostali jsme od magistrátu jednu místnost
v bezbariérovém domě a snažíme se stále shánět práci. Velké společnosti
mají peníze téměř na všechno, jen ne na přímou pomoc handicapovaným.
Dostáváme spíše dotace od malých a středních podnikatelů a soukromníků.
Bohužel neumíme zajistit našim sponzorům pořad v televizi a přijmout dar
od generálních ředitelů před kamerami.
»» Myslíte si, že by potápěčský kurz pro vozíčkáře získal další uchazeče ze
Středočeského kraje?
V únoru letošního roku jsme zahájili další kurz se čtyřmi vozíčkáři a všichni
jsou ze Středočeského kraje. Rádi přivítáme každého, kdo o tento krásný sport
má zájem. Kdo se podívá na naše stránky, uvidí kolik štěstí a radosti to dokáže
dát. Mnoho potápěčů tvrdí, že pod vodou je vesmír na zemi. K potápění
je ovšem potřeba určité kondice potvrzené lékařem. Chtějí-li další uchazeči
získat „svobodu pod hladinou“, mohou dostat informace na www.Arieldiving.
cz, Skariel.cz nebo na telefonu 777 221 840.
Přeji Vám a Vašim kolegům hodně úspěchů v této dosud málo známé oblasti.
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Foto: Jiří Krejčí
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VÝSTAVA K 700. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ ŘÁDU TEMPLÁŘŮ
NA ZÁMKU ZBIROH
Největším lákadlem zámku pro spoustu návštěvníků, kteří
tam netrpělivě čekali, byl autoportrét renesančního malíře,
vynálezce různých strojů a přístrojů Leonarda da Vinci. Obraz
byl prý objeven v roce 2008 v jižní Itálii ve sbírkách jedné
aristokratické rodiny. Deska obrazu pochází z 15.-16. století.

N

ěkteří odborníci a historici tvrdí, že by bylo potřeba udělat důkladný
průzkum, sejmout přemalby a potvrdit tak pravost díla. K pravosti díla
však přispělo Ministerstvo kultury v Itálii, které vystavilo zápůjční smlouvu,
ve které je potvrzeno, že se jedná skutečně o dílo Leonarda da Vinci.
Jinak se zde dozvíme, že řád templářů byl založen ve 12. století, aby
zajistil bezpečnost poutníků, kteří putovali do Jeruzáléma k Božímu hrobu.
Byl tedy nejen mnišský, ale i vojenský – znakem byl na oděvu kříž. Jméno templáři
vzniklo ze slova templ = chrám. K vidění jsou zde dokumenty ze
12.–14. století i ze současnosti, které se týkají tohoto řádu.
Národní knihovna ČR zapůjčila nejzajímavější exponát
– řehole sv. Bernarda. Jsou to tzv. templářské stanovy.
Nachází se tu také replika Longinova kopí, různé
exponáty z Tempelštejna (hrad templářů
na území ČR). Je zapůjčena i bula ze
Staatsarchivu v Amberku a templářský kříž.
Asi se ptáte, jak souvisí templářský řád se
Zbirohem? Při rekonstrukci erbovního sálu zde
byla objevena freska templářského kříže. Její
pravost potvrdil templářský řád z Itálie. Nyní
je majitelem zámku a zároveň stojí v čele
českých templářů pan Jaroslav Pácha.
Proto je výstava zaměřena k tomuto
řádu. Postupně nabyl řád velké moci
a bohatství. Jeho představitelé
byli obviněni později z kacířství
a upáleni. Tím začalo i zatýkání
a upalování nepohodlných členů.
 Anna Blažejová
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TELEFONNÍ ZÁZNAMNÍK
BABIČKY A DĚDEČKA:
„Dobré jitro ... momentálně nejsme doma. Po zaznění zvukového signálu
zanechte prosím vzkaz:
- jestliže jste jedno z našich dětí, zmáčkněte jedničku
- jestliže potřebujete, abychom vám hlídali vaše děti, zmáčkněte dvojku
- potřebujete-li si půjčit naše auto, zmáčkněte trojku
- jestliže potřebujete, abychom vám vyprali a vyžehlili prádlo, zmáčkněte čtyřku
- chcete-li, aby dnes u nás spala vnoučata, zmáčkněte pětku
- jestli chcete, abychom vyzvedli vnoučata ze školy, pak zmáčkněte šestku
- jestliže chcete, abychom uvařili na neděli, zmáčkněte sedmičku
- chcete-li přijít se k nám najíst, zmáčkněte osmičku
- potřebujete-li od nás peníze, zmáčkněte devítku.
-	máte-li v úmyslu pozvat nás na večeři nebo nás vzít do divadla... „ZAČNĚTE
HOVOŘIT!!! POSLOUCHÁME!!!“
Bez komentáře...

 Z internetu (ko)

KINO ŘEVNICE
4.4.		
6.4.		
7.4.		
		
11.4.		
14.4.		
18.4.		
20.4.		
21.4.		
		
25.4.		
27.4.		
28.4.		
		

14

20.00 hod.		Perfect days –
i ženy mají své dny
20.00 hod.		
Lurdy
16.00 hod.		
Scooby Doo a příšera na letním táboře
20.00 hod.		
Perfect sense
20.00 hod.		
Křtiny
16.00 hod.		
Jako kočky a psi: Pomsta prohnané Kitty
20.00 hod.		
Oliver Twist
20.00 hod.		
Víla
16.00 hod.		
Velká sýrová loupež
20.00 hod.		
Tady to musí být
20.00 hod.		
Krysař
20.00 hod.		
Králova řeč
16.00 hod.		
Hop
20.00 hod.		
Poupata
 (ga)
Zpravodaj Hlásná Třebaň
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obox
PRODÁM seto
)
-digitál.sign.TV
g
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- Kč,
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70
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nevyužitý. Půvo
č.
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lovačem
anténu se zesi
Pokojovou TV
č,
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nyní 300,- Kč.
03 954.
Kontakt: 602 2

NABÍZÍM
klempířské prá
ce,
zámečnickou ko
vovýrobu
(brány, vrata,
mříže, ploty,
stavební zámeč
nict ví), drobné
dřevostavby (z
astřešení teras,
pergoly, altány
a jiné).
Kontakt: Bedři
ch Beroun,
tel. 603 411 8
07,
bedber@email.c
z

BLAHOPŘEJEME
Život Vám píše zas o rok víc, slovíčkem psaným chceme teď říct:
„Žijte podle svého, mějte pevné zdraví, narozeniny oslavte tak, jak se slaví.
Popíjejte víno, písničku zazpívejte, s veselou náladou na svět se dívejte.“
Věk není to, v čem poznává se stáří. Když oči věčným mládím září
a když se srdce umí pousmát, tak ten věk není znát.
V dubnu slaví narozeniny:
Irena
Milena
Helena
Josef

PÍSECKÁ
ŠEDIVÁ
ŠTYCHOVÁ
BLAŽEJ

81 let
72 let
65 let
65 let

Všechno nejlepší k Vašim významným jubileím
Vám přeje redakční rada Zpravodaje.
Duben 2012
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www.hlasnatreban.cz

Kaplička z balonu.
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