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Dne 13. 2. 2018 nás ve věku 86 let
navždy opustil pan Václav Kudibal.
Pan Kudibal byl v letech 1990 až 2002
členem zastupitelstva obce. Od roku
1994 do roku 2002 vykonával funkci starosty. Za jeho působení došlo
ke stavbě plynovodu, úpravě návsi, rekonstrukci lávky, posílení elektrického
vedení, novému veřejnému osvětlení
v centru obce, k opravě kapličky a hasičárny na Rovinách a ke spoustě dalších
menších akcí.
Pane Kudibale, za všechno Vám dnes
moc děkujeme.

Čest Vaší památce.
Obec Hlásná Třebaň
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Placení bude možné pouze v úřední
hodiny obecního úřadu:
Pondělí 08.00 - 12.00 13.00 - 17.00



Úterý
-
Středa 08.00 - 12.00

Čtvrtek
Pátek
-

(úřední den)

17.00 - 19.00
13.00 - 17.00
(úřední den)

18.00 - 19.00
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Občané a chataři z osady Rovina mohou
využít návštěvy pracovnice obecního úřaOpětovně připomínáme placení poplat- du v sobotu 10. března 2018 od 10.00
ků na rok 2018, které musí být uhrazeny do 12.00 hodin v Hospůdce Na Návsi.
do konce měsíce března.
Pokud budete platit poplatky bankovním Výše poplatků zůstává stejná, jako v loňském roce. Řídí se obecně závaznou vyhlášpřevodem, je možno je zaslat na
číslo účtu. 0363870339/0800 – jako varia- kou č. 3/2013 ze dne 19. 2. 2013.
		
bilní symbol uvádějte číslo nemovitosti.

Druh a objem 
sběrné nádoby

Výše poplatku
za 1 kalendářní rok

Frekvence svozu 1x týdně: (celoročně)
popelnice 70 l
998 Kč
popelnice 110 l (120 l)
1 560 Kč
popelnice 110 l (120 l) 2 ks
2 496 Kč
každá další nádoba 110 l (120 l) 936 Kč
Frekvence svozu 1x 14 dní: (celoročně)
popelnice 70 l			
572 Kč
popelnice 110 l (120 l)
884 Kč
Poplatek – pouze rekreační sezóna 630 Kč
Plátcům je poskytnuto 14 igelitových pytlů
o objemu 110 nebo vývoz popelnice o objemu 110 l s vývozem 14x za rok

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V roce 2018 se opět uskuteční slavnostní akce „Vítání občánků“. Tato slavnostní
akce probíhá v budově obecní Mateřské
školy Hlásná Třebaň, Luční 412.

Děti při tomto slavnostním aktu jsou spolu
s rodiči zapsány do Pamětní knihy „Vítání
občánků“, obdrží Pamětní list a malý dárek.
Z akce jsou pořizovány fotografie.
Pokud máte zájem, aby Vaše miminko bylo
takto slavnostně přivítáno mezi občany
obce, přihlaste se osobně na Obecním úřadě Hlásná Třebaň. Vyplněný formulář, který
obdržíte na obecním úřadě nebo na webových stránkách obce, můžete také později
vhodit do schránky OÚ nebo zaslat poštou.
Konečný příjem přihlášek je z důvodu
důstojného zajištění akce 30. březen
2018.
Slavnostní vítání občánků se uskuteční
21. dubna. Hodina
zahájení akce bude
stanovena podle počtu přihlášek a bude
oznámena v pozvánce, která bude zaslána
rodičům přihlášených
dětí nejpozději týden
před jejím konáním.
Srdečně se na Vaši návštěvu těšíme.
hh Zastupitelstvo
obce a kulturní,
sociální a školský
výbor
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Zpravodaj Hlásná Třebaň

OZNÁMENÍ O ZRYCHLENÍ
INTERNETU
V nedávné době došlo k velkým investicím do výstavby sítí a k úpravě telefonních ústředen, které zajišťují pokrytí
naší obce O2 Internetem.

Pro naprostou většinu občanů je nyní
k dispozici velmi spolehlivé vysokorychlostní připojení k Internetu HD od společnosti O2 Czech Republic a.s.
Pří této příležitosti O2 nabídlo našim občanům malý dárek. Při sjednání Internetu HD do 31. 3. 2018 získáte první dva měsíce služby zdarma a modem jen za 1 Kč.
Tuto výhodu lze získat jen na stránce
www.o2.cz/mojeobec vyplněním slevového kódu OBC72301 do políčka
identifikace.
hh Obecní úřad

Znamení z vesmíru od známého spisovatele záhadných úkazů Ericha von Dänikena je přesně knížka pro ty, co se zajímají
o minulost naší planety a její záhady. Kniha je uceleným přehledem nejzajímavějších výsledků objevů dřívějších, ale i nových, dosud neuveřejněných.
Deník starého muže od Josefa Fouska.
Tento náš známý fejetonista ve svých povídkách popisuje všechny hořké i krásné
stránky života.
King Stephen je v poslední době jedním
z velmi oblíbených autorů hororů a detektivek. V současné době máme v knihovně
jeho 4 knížky na výběr.
hh Hana Kornalská,
knihovnice

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ
NA NOVOU LÁVKU PŘES
BEROUNKU

Z kladenské knihovny jsme opět obdrželi zásilku knih z výměnného souboru.
V krátkosti bych vám chtěla nabídnout
některé z nich, abyste měli představu,
z čeho vybírat.

Pěší lávka v naší obci je významnou stavbou jak svojí funkcí, tak svým dopadem
na krajinný ráz. V uplynulých letech se
postupně nahromadilo více problémů spojených s lávkou.

Špicberky, království ledních medvědů
je název knížky od Jana Šťovíčka. Je to
napínavý cestopisný román napsaný autorem, který se se svými přáteli vydal
na Špicberky. Jejich cesta byla poznáním, že nic není tak, jak si mysleli. Kniha
obsahuje i fotografie. Autor pracuje jako
záchranář v Jesenici u Prahy.

Ať už se jedná o nedobrý stav povrchu
lávky, který se trvale zhoršuje, celkový
nedobrý až havarijní stav lávky, který potvrdil opakovaný průzkum specializované firmy PONTEX a v neposlední řadě
opakované konflikty chodců s cyklisty,
mopedisty, případně lidmi vedoucími
koně.

Březen 2018
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Ze všech uvedených důvodů nechalo zastupitelstvo obce zpracovat studii proveditelnosti výstavby nové lávky. Tato studie zpracovaná společností PONTEX
identifikovala klíčová omezení a mantinely výstavby nové lávky, mimo jiné
například podmínky související s teoretickým splavněním řeky nebo plánované rekonstrukce a přestavbou železniční
stanice.
V rámci studie proveditelnosti byla definována rámcová cena stavby nové lávky.
Odhadovaná cena je přibližně 42 mil. Kč
bez DPH. K této ceně je nezbytné připočítat náklady na demolici staré lávky,
dočasnou přeložku plynového potrubí
i zajištění přechodu přes řeku během
výstavby nové lávky. Je zjevné, že z obecního rozpočtu nelze stavbu nové lávky
financovat. Nicméně vzhledem k tomu,
že je Berounka významným vodním
tokem, je možné na tuto stavbu čerpat
dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši až 100% uznatelných
nákladů.
Vzhledem k tomu, že případná nová lávka bude významnou dominantou obce,
rozhodlo zastupitelstvo o vypsání architektonické soutěže na projekt nové lávky. V současné době probíhají přípravné
práce vlastní architektonické soutěže
a to ve spolupráci s Českou komorou architektů. Předpokládané vyhlášení soutěže bude v dubnu 2018. V souvislosti
s přípravou architektonické soutěže
plánuje obec veřejnou debatu za účasti
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architektů připravující a administrující
vlastní architektonickou soutěž s cílem
identifikovat případné podnětné nápady a postřehy ze strany veřejnosti, které
by bylo vhodné zapracovat do pravidel
a požadavků architektonického soutěže. Plánovaný termín veřejné debaty je
5. 4. od 19 hodin v restauraci Česká hospoda. Termín bude v následujících dnech
potvrzen a zveřejněn na www stránkách
obce, vyvěšen na veřejných deskách obce
a bude rozeslána informativní SMS. Případné dotazy lze směřovat i na pana starostu a V. Musila ze zastupitelstva. Tímto
jste srdečně zváni na veřejnou debatu.
hh Za zastupitelstvo obce
Vojtěch Musil

LETOŠNÍ AKCE UKLIĎME
ČESKO V NAŠÍ OBCI
Po loňské úspěšné akci se naše obec i v letošním roce připojí k akci Ukliďme Česko.
Cílem této akce je shromáždit dobrovolníky, kteří společně v určený den pomohou
s úklidem vybrané části své obce. Více informací k celorepublikové akci lze dohledat na http://www.uklidmecesko.cz/.

Naše obec se připojí k úklidu dne
22. 4. 2018. Bližší informace k této akci
budou později zveřejněny na webových
stránkách obce a na obecních vývěsních
plochách (cca na začátku dubna).
Velice rád bych pozval všechny, kteří pomohli již v minulém roce, ale i všechny
ostatní, kteří by rádi pomohli zcela v rámci
svých možností, aby se přidali a již teď si
Zpravodaj Hlásná Třebaň

rezervovali výše uvedený termín. Všechny
potřebné detaily budou později uveřejněny,
ale to nejdůležitější je v neděli 22. 4. dorazit
v 9.00 hodin na obecní úřad, kde bude probíhat organizace akce. Zde budou k dispozici pytle a rukavice a jednotliví dobrovolníci
budou seznámeni s vybranými místy pro
úklid a celkovým harmonogramem akce.
Případné dotazy směřujte prosím na Lucku
Batíkovou na OÚ případně přímo na mě
(osobně, telefonicky, emailem).
V tuto chvíli jsou plánovány následující činnosti:
- úklid v okolí silnice, ve svahu nad řekou zhruba od ulice Formanská směrem
k Hlásné Třebani,
- úklid strže okolo silnice z Hlásné Třebaně
směrem na Mořinu, přibližně od konce
obce až ke konci strže,
- úklid pěšiny a okolí řeky od lávky proti
proudu,
- výsadba nové aleje a úprava svahu v ulici
Pod Svahem v prostoru nad polem nad Sokolovnou,

VELKOOBJEMOVÝ
A NEBEZPEČNÝ ODPAD
V letošním roce připadá svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v jarním
termínu na sobotu 5. května 2018 a podzimní na 6. října 2018.

Kontejner na velkoobjemový odpad bude
přistaven za obecním úřadem a na návsi Rovina od 9.00 hodin do 11.00 hodin.
Kontejner na nebezpečný odpad bude
přistaven za obecním úřadem od 9.00 hodin do 10.00 hodin a cca od 10.15 hodin
do 11.00 hodin na návsi Rovina.
Do nebezpečného odpadu patří televize,
lednice, plechovky od starých barev, ředidla, pneumatiky, zářivky atd.
V den svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude možné v případě zájmu
umístit na náves Rovina kontejner na bioodpad.
Žádáme všechny občany a chataře,
aby odpad přiváželi pouze v tento den
a v určené hodiny. Děkujeme.
hh Obecní úřad

- výsadba část aleje v okolí hlavní silnice
v blízkém okolí MŠ Hlásná Třebaň.
Pro kvalitní přípravu celé akce velice rád
uvítám jakékoliv vaše podměty a doporučení, které další místo zahrnout do úklidu.
Čím více nás bude, tím úspěšnější akce
bude! Pro všechny účastníky bude zajištěno, tak jako loni, občerstvení v Sokolovně.
hh Vojtěch Musil,
zastupitel
Březen 2018
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I ZAHRÁDKÁŘI
Proběhla výborová schůze zahrádkářů,
kde po dohodě s přednášející Ing. Alenou
Heindrichovou a majiteli České hospody
byl stanoven termín členské schůze na neděli 18. března od 10.00 hodin.

Výstavy v roce 2018
21. – 25. 3.
22. – 25. 3.
4. – 8. 4.
12. – 15. 4.
26. – 29. 4.
11. 5. – 17. 6.
21. – 24. 6.

Výstav Lysá n/Labem
Forgarden Praha
Tržnice výstaviště Litoměřice
Narcis Lysá n/Labem
Flora Olomouc
Muškáty Kozolupy
Růžová zahrada Lysá n/Labem

V příloze přikládáme seznam zajímavých
zahrádkářských výstav. Členové naší organizace některé z nich pravidelně navštěvují.
Letos se opět chystáme do Olomouce. V našich řadách bychom rádi přivítali nové členy, aby naše organizace mohla dále úspěšně
prosperovat. Když něco funguje víc jak půl
století, stojí to na dobrých základech.
12. – 15. 7. Květy Lysá n/Labem
16. – 19. 8. 	Flora Olomouc Vyznání růžím
7. – 9. 9.
Jiřinky Lysá n/Labem
14. – 22. 9. Litoměřice
4. – 7. 10.
Flora Olomouc
4. – 7. 10.
Zemědělec Lysá n/Labem
24. – 28. 10. Exotika Lysá n/Labem

I HASIČI
ZÁSAHY HASIČŮ
V ROCE 2018

Dne 6. 1. 2018 byl jednotce vyhlášen poplach na požár odpadu
ve směsném kontejneru v osadě
Rovina. Jednotka vyjela na místo události s cisternou Scania
v počtu šesti osob. Po příjezdu
na místo události se zde již nacházela jednotka HZS Řevnice, která
požár zlikvidovala. Naše jednotka
nezasahovala.
Dne 23. 1. 2018 byla jednotka
vyslána na odstranění úniku nebezpečných látek do ul. Kytlinská.
Jednotka vyjela na místo s cisternou 24 Scania v počtu čtyř osob.
Po příjezdu na místo události
bylo zjištěno, že se jedná o únik
motorového oleje z osobního automobilu. Automobil již na místě
nebyl. Naše jednotka společně
s HZS Řevnice zasypala uniklé
látky sorbentem ECO - DRY. Následně se vrátila zpět na základnu.

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU HLÁSNÁ TŘEBAŇ
vás zve na 61. výroční členskou schůzi, která se bude konat
V NEDĚLI 18. BŘEZNA 2018 OD 10.00 HODIN
V RESTAURACI ČESKÁ HOSPODA
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
7.
Volba návrhové komise
8.
Zpráva o činnosti za rok 2017
9.
Zpráva pokladní za rok 2017
10.
Zpráva revizní 		
Plán práce na rok 2018
11.

Rozpočet na rok 2018
Diskuse
Usnesení a závěr
Beseda o pelargoniích
– Ing. Alena Heindrichová
Pohoštění

Možnost zaplacení příspěvkových známek, cena 100.- Kč.
Na schůzi bude přítomen starosta obce Ing. Vnislav Konvalinka, který vám odpoví na vaše dotazy.
Kdo má přebytky svých výpěstků může je přinést a darovat.
hh Jana Kratochvílová,
Předsedkyně ZO ČZS Hlásná Třebaň
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Dne 27.1. byla jednotka vyslána na pomoc se zvednutím koně na adresu Hlásná Třebaň
č.p. 255. Jednotka vyjela na místo v počtu sedmi osob. Na místě bylo zjištěno, že kůň leží
v jednom z boxů. Po příjezdu jednotky HZS Řevnice a veterináře bylo rozhodnuto, že kůň
bude zvednut za pomoci speciální sítě. Z materiálu, který byl nalezen v okolí statku, byla
postavena konstrukce, přes kterou byl kůň zvedán. Po zvednutí koně a několika pokusech
o jeho postavení na nohy, byl kůň ponechán zavěšený v síti majiteli a veterinářce.
hh Hasiči Hlásná Třebaň
Březen 2018
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ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
MLADÝCH HASIČŮ
Na konci ledna, v den vysvědčení, vyrazili Plamínci na zimní soustředění do Velké
Úpy. Odjížděli od hlásnotřebaňské hasičárny kolem 14 hodin. Všechna velká zavazadla, boby, lyže a sáňky, byla dávno naložena, a proto jsme vyrazili směr Praha.
Na první benzínce směrem na Barrandovský most jsme si dali první krátkou přestávku, dospělí koupili dálniční známku
a někteří dobrůtky do auta.

Po 17. hodině jsme konečně dojeli na místo,
kde nás čekal penzion Alamo. Měli jsme ho
celý pro sebe, což bylo dobré pro děti, které
mohly skotačit a nikoho tím neobtěžovaly.
Hned jak děti vystoupily z auta, běžely si užívat
sněhu. Kuba s Filipem se pak s nimi koulovali.
Během sněhové bitky Tůča zařídil ubytování.
Ubytovali jsme děti na jejich pokoje a dole
v kuchyni začala příprava na večeři. Před večeří děti plnily fit test – dřepy za minutu. K večeři byly párky s chlebem, kečupem a hořčicí.
Po večeři následovalo seznámení se s pravidly
slušného chování, „celotáborovkou“ - Z pohádky do pohádky a rozdělení dětí do dvou
týmů. Poté začala první hra – Poznej pohádku podle melodie. Každý tým si mohl k sobě
na pomoc přizvat jednoho dospělého. Jeden
tým si vybral Tůču, druhý Pepřáka. Po doposlechnutí poslední melodie jsme poslali děti
připravovat se ke spánku, jelikož se blížila 21.
hodina.
Čtvrteční ráno nebylo moc pěkné a navíc
venku pršelo. Na lyžování to rozhodně nebylo a tak jsme se rozhodli vzít děti na stanici
Horské záchranné služby v Peci pod Sněžkou.
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Místní záchranář se dětem snažil něco
povědět, ale ty zajímaly sněžné skútry
a čtyřkolky v garáži. Po krátké přednášce
padlo pár dotazů ze strany dětí, záchranáři jsme poděkovali a šli se projít kousek
do kopce. Tam jsme si dali ke svačině banán a Kačka s dětmi hrála seznamovací
hru na spolupráci obou týmů. Z kopce
děti jely po zadku či po břiše. Nasedli jsme
do aut a jeli zpátky k penzionu. Před penzionem jsme si ještě chvíli hráli ve sněhu.
K obědu nás pozval kuchař Kuba. Jelikož
neustále trochu poprchávalo, byli jsme
nuceni zůstat v chatě i na odpolední program. Po poledním klidu dostalo každé
dítě bílé tričko, noviny, štětec, houbičku
a barvy. Malování na trička se všech líbilo, zapojil se i malý Toník. Musím říct,
že kreativita a fantazie dětí nezná meze
– vlajky, televize, rostliny, roboti a různé
nápisy. Před večeří jsme ještě stihli hru
Sůl nad zlato – dospělí sehráli kratičkou
scénku z pohádky a děti následně plnily
úkoly, které vymyslela Kačka s Kájou –
získávaly sůl.
Zpravodaj Hlásná Třebaň

Po dobré večeři každý tým dostal za úkol
postavit co nejvyšší věž ze špaget pomocí
lepenky a gumových medvídků. Jako bonus
byla výroba parašutisty. Vyhodnocení věží
a jejich předvedení bylo dlouhé a večerku
jsme o malinko posunuli.
Páteční den jsme vyrazili na lyže. Děti –
lyžaři – vyrazily s dospělými na sjezdovku Černá hora. Lyžovali celé dopoledne
a na oběd přijeli do chaty. Odpolední lyžování si ještě užila Kačka s Kájou, které
lyžovaly až do 16 hodin. Ostatní děti vyrazily po snídani na blízký svah za chatou.
Odpoledne proběhlo oblékání jedné osoby
z týmu, která neměla být poznána druhým
týmem. Každé dítě mělo na sobě skoro 50
kusů oblečení. Dále proběhla hra, kdy se přiřazovala jména dospělých k příjmení. I přes
to, že se známe dlouho (pět let – ti nejstarší
z Plamínků), některým členům dělalo velký
problém např. určit, jak se jmenuje manželka velitele jednotky.
Sobotní ráno vypadalo na krásný den a také
že ano. Vyrazili jsme se všemi dětmi opět
na Černou horu, ale tentokráte na sáňkař-
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skou dráhu. Rozdělili jsme se tak, aby nikdo
malý nejel sám. Koupili jsme si jízdenku
nahoru a půjčili jedny sáňky. Kabinkovou
lanovkou jsme vyjeli až na samotný vrchol,
tam jsme se občerstvili a vyrazili na start.
Na startu nás ještě Zuzka vyfotila a my
postupně vjížděli na dráhu. Klikatá cesta
dolů nám trvala skoro 40 minut, ale když
za všechny povím, že jsme si to moc užili,
určitě všichni budou souhlasit. Na posledním kopečku před samotným cílem se děti
ještě klouzaly skoro půl hodiny. Někteří hladovci v cíli dojedli poslední banány, mandarinky a sušenky. Odpolední program byl jasně daný – šli jsme navštívit místní hasičskou
zbrojnici. Místní hasič nám ukázal, jak vypadá hasičárna uvnitř a poté jsme šli obdivovat dvě hasičské tatry, hasičské kolo a dvě
menší hasičská vozidla. Děti si dokonce
mohly vylézt na střechu jedné tatry. Po pěším návratu do chaty měly děti volno a pomalu se připravovaly na večerní diskotéku.
Ještě před večeří si Kačka s Kájou a dětmi
stihly zahrát o čokoládu – házely kostkou
a komu padla šestka, musel si nasadit rukavice a příborem si ukrojit
kousek čokolády. Po večeři,
kdy bylo uzené
s br.kaší, bylo
vyhlášení výsledků fit testů
a celotáborové
hry. Všichni
dostali pamětní list a balíček
s překvapením.
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Výsledky fit testů: 1.místo - Kačenka a Eliška, 2.místo - Vojta, 3.místo – Matěj.
Po 20. hodině začala diskotéka, kdy se tancovalo na letní hity se svítícími tyčkami. Večerka byla prodloužena až na 22 hodin, ale
většina dětí šla spát dříve – padly únavou.
Nedělní ráno i dopoledne bylo náročné.
Ke snídani nám Lucka udělala palačinky
a všichni se oblizovali až za ušima.

Následovalo balení věcí, uklízení pokojů,
úklid kuchyně, skládání věcí a lyží do aut,
luxování zapadlých špaget z děr v dřevěné
podlaze atd. Děti ke konci pak hrály ještě
městečko Palermo. Kolem půl jedenácté
jsme se konečně dostali do aut a vyrazili
k domovu. Po cestě na dálnici z Hradce proběhla ještě malá zastávka, kde jsme si v McDonalds dali svačinku. K hasičárně jsme
přijeli kolem 14. hodiny, kde na děti čekali
nedočkaví rodiče.
Nakonec bych ráda poděkovala všem, kteří
s námi jeli a pomohli s programem pro děti
či s vařením. Doufám, že nás podobná akce
bude čekat i v létě, kdy bychom se mohli vrátit na stejné místo a užít si něco z turistiky.
hSabina
h
Kudláčková

I HARLEY-DAVIDSON CLUB PRAHA SLAVÍ
DEVADESÁTÉ VÝROČÍ ZALOŽENÍ
výročí naší samostatné republiky, ale rovněž devadesátého výročí založení našeho
- dnes již věhlasného klubu, seznámil Vás,
čtenáře našeho třebaňského měsíčníku
s kouskem historie našeho klubu, sdružujícího milovníky a jezdce na Motocyklech
Harley-Davidson, Indian a Buel.
Jízda Ječnou ulicí 1928

Jak je celé řadě obyvatel naší obce známo,
je Hlásná Třebaň od roku 2011 oficiálním
sídlem Harley-Davidson Clubu Praha. Dovolte mi, abych v roce oslav nejen stoletého
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Harley-Davidson Club Praha je nejstarším
existujícím Harley-Davidson klubem na zeměkouli. Myšlenka na jeho založení vznikla v roce
1927 na svatbě slavného motocyklového závodníka Bohumila Turka, tehdejšího ředitele
firmy Tesárek, dovážející tehdy do ČSR moZpravodaj Hlásná Třebaň

Před hotelem „Gráf “ dnes I.P. Pavlova 1928

tocykly Harley-Davidson. Avšak pro formální
nedostatky ve stanovách odmítlo ministerstvo
vnitra Motoklub H-D zaregistrovat. To vedlo
k zásadnímu přepracování stanov, které úřady
následně bez výhrad zaregistrovaly. 25. února
1928 pak byl na Valné hromadě v hotelu Gráf
na náměstí Petra Osvoboditele v Praze (dnešní I. P. Pavlova) oficiálně založen Harley Club
Praha (HCP) a „posvětil” tím svou předchozí
„neoficiální“ existenci. Klub tedy uvádí jako
rok svého založení datum úřední registrace
tj. 1928. HCP měl v té době na 150 členů. Již
tenkrát byly motocykly H-D poměrně drahým zbožím – za cenu jednoho motocyklu
bylo možné pořídit např. malý domek a tomu
i odpovídalo složení členské základny. Druhá
světová válka přinesla různá omezení, včetně
distribuce benzínu, který byl přidělován pouze
armádě, policii a zdravotnictví. Přesto se členové HCP nadále tajně scházeli po restauracích
a na turistických výletech. Postupem času začaly okupační úřady zabavovat motorová vozidla
pro potřeby armády. Proto členové HCP své
stroje rozebírali, znepojízdňovali, nebo schovávali. V roce 1945 došlo v HCP k organizačním změnám a byl přejmenován na Harley
UNRRA Club. Nový název zohledňoval fakt,
že po válce většina členů získala své motocykly
ze skladů organizace UNRRA. Srazy, jak je známe z dneška, neexistovaly.
Březen 2018

Jezdilo se na tehdy jednodenní výlety, kterých
se zúčastňovalo kolem stovky motocyklů. To
však trvalo pouze do komunistického převratu
v roce 1948. Klub musel z politických důvodů
změnit název na dnešní Harley-Davidson Club
Praha (H-DCP), protože zkratka UNRRA
v jeho názvu příliš glorifikovala štědrou americkou poválečnou pomoc Československu.
Obavy z tajné komunistické policie pak vedly
klub k utlumení činnosti, nikoliv však k ukončení jeho existence. Aby úřady klub nezakázaly,
byl H-DC Praha v 50. letech minulého století
donucen začlenit se do armádou kontrolované
organizace Svazarm. Zde byl H-DCP – jako
pro komunistický režim nebezpečná skupina lidí – více na očích a pod kontrolou úřadů.
V roce 1964 se v Seči u Chrudimi klubu podařilo uspořádat první National rally po vzoru
západních H-D klubů. První mezinárodní sraz
byl úřady povolen až v r. 1967. Uskutečnil se
v Anníně na Šumavě a navštívilo ho mnoho
jezdců ze Západní Evropy. Členové H-DCP
tak měli poprvé možnost na vlastní oči spatřit poválečné modely H-D včetně legendární
Electra Glide. V roce 1968, tentokrát po vpádu
ruských okupačních vojsk, byla opět činnost
klubu minimalizována. Členové byli sledováni
tajnou policií StB a na klubových srazech pak
pod nátlakem Svazarmu docházelo k absurdním aktivitám, jako házení gumovým granátem, střílení na terč apod. Tak si komunistický
režim představoval ideální činnost motoklubu.
V celé této éře, poznamenané nedostatkem
náhradních dílů, zákazy, rozehnanými srazy, se
přesto podařilo udržet klub při životě. Po pádu
komunistické diktatury v roce 1989 H DC Praha ze Svazarmu bez meškání vystoupil a začal
rozvíjet svou samostatnou činnost a svou novodobou image.

11

V současnosti H-DCP pořádá tři velké motosrazy ročně – na jaře První míli, v létě Czech
Rally a na podzim Poslední míli. Dále klub pořádá dvě velké vyjížďky – v březnu 1. jarní a 28.
října podzimní. Mezi „nemotocyklové“ klubové akce patří prosincová Mikulášská party, silvestrovská výprava do pražské zoo za orlem bělohlavým, jehož je H-DCP hrdým sponzorem.
Klub rovněž spoluorganizuje dubnové Zahájení motosezony jízdou Praha – Poděbrady
- renomovanou akci s velkou účastí a květnovou Bikerskou mši. V roce 1993 se H DCP stal
členem prestižní Federace evropských H-DC
(FH-DCE). Členství v této organizaci umožnilo v roce 2003 uskutečnit v naší zemi do té doby
největší H-D sraz v historii klubu – Super Rally.
Jde o největší evropský megasraz H-D, pořádaný jednou ročně v zemi zvoleného pořadatelského klubu. H-DC Praha byl zvolen z mnoha zájemců a jako vůbec první H-DC ze zemí
bývalého „východního bloku“. Na Super Rally
do Českých Budějovic tehdy přijelo z celé Evropy a dalších kontinentů na 9000 návštěvníků
na 7000 strojích. V současnosti má H-DCP přibližně 300 členů. Strojový park členů H-DCP
zabírá široké spektrum – od vyloženě historických kousků po nejnovější modely.

H-DC Praha nesdružuje jen jezdce Česka,
má členy i zahraniční a to nejen z Evropy, ale
i z USA. A protože v roce 1978 zanikl H-DC
San Francisco – do té doby nejstarší H-D klub,
převzal H-DC Praha jeho prvenství a je tak nejstarším existujícím H-D klubem na světě. Kolébka motocyklů H-D tedy přišla o primát a my
máme v Čechách světovou raritu. V roce 2018
tedy slavíme 90 let od založení klubu a hlavními
dějišti našich oslav bude jednak letošní Czech
Rally H-DCP v kempu ve Věšíně u Rožmitálu
pod Třemšínem a následně na „MEGA“ oslavě na Výstavišti v Holešovicích, kde proběhne
jako na jediném místě v Evropě i oslava 115 let
H-D Factory. Tyto obě akce jsou otevřeny široké veřejnosti a my každého z Vás rádi uvítáme.

hh Martin Novák - President H-DCP

I DOPRAVNÍ OMEZENÍ

I KINO ŘEVNICE

Rekonstrukce Plzeňské ulice v Berouně

březen 2018

Přetiskujeme informaci z Oficiální stránek
města Berouna, zveřejněnou dne 16. 2.
2018:
Rekonstrukce Plzeňské ulice, která začne
pravděpodobně v polovině března, bude
sama o sobě představovat velký zásah
do plynulosti dopravy v Berouně, což si vedení Berouna plně uvědomuje a připravuje
patřičné kroky, které by měly zmírnit dopad
na veřejnost. „Koordinovaně s Královým
Dvorem chceme zvýhodnit cestování městskou hromadnou dopravou s cílem zvýšit
počet cestujících v MHD na úkor automobilové dopravy. Věřím, že rada a zastupitelstvo
města tento návrh podpoří. Po dobu opravy

Plzeňské ulice prosíme veřejnost o trpělivost,“ uvedl Ivan Kůs.
„Odložili jsme také zavedení integrované
dopravy spojené se změnou autobusových
linek, které by nebylo vhodné zavádět v období rekonstrukce hlavní berounské dopravní tepny. Zároveň připravujeme regulační
opatření včetně vhodných objízdných tras,“
dodal místostarosta Michal Mišina.
Přikládáme mapy s termíny uzavírek a objízdných tras včetně termínů, které dodal
odboru dopravy a správních agend zhotovitel stavby.
hh -PP-

2. pátek

17.30 Triky s trpaslíky
20.00 Rudá volavka

3. sobota 13.45 Triky s trpaslíky
15.30 Pračlověk
17.30 Nejtemnější hodina
20.00 Noční hra

24. sobota 13.45 Králíček Petr
15.30 Planeta Česko
17.30 Tátova volha
20.00 Dej mi své jméno

7. středa 20.00 S láskou Vincent

28. středa 20.00 Máří Magdalena

9. pátek

30. pátek 15.30 Králíček Petr
17.30 Ready Player One.
Hra začíná, titulky
20.00 Tátova volha

17.30 Pračlověk
20.00 Já Tonya

10. sobota 	13.45 Včelka Mája.
Medové hry
15.30 Alenka v zemi zázraků
17.30 Tátova volha
20.00 Prezident Blaník

Zpravodaj Hlásná Třebaň

31. sobota 13.45 Králíček Petr
15.30 Sherlock Koumes
17.30 Tátova volha
20.00 Operace Entebbe

11. neděle 	OSCAROVÁ NEDĚLE
(3 letošní best oscarové filmy –
více na webu a FB kina)
15.00, 17.30, 20.00

duben 2018

14. středa 20.00 Hmyz

4. středa 20.00 Eric Clapton

16. pátek 17.30 Prezident Blaník
20.00 Básník, který málem
zabil Hitlera

6. pátek 17.30 Ready Player One.
		
Hra začíná, dabing
20.00 Tiché místo

17. sobota 13.45 Včelka Mája.
Medové hry
15.30 Cesta za králem trollů
17.30 Tomb rider - dabing
20.00 Tátova volha

7. sobota 15.30 Sherlock Koumes
17.30 Tátova volha
20.00 Ztratili jsme Stalina

21. středa 20.00 Nikdys nebyl
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23. pátek 17.30 Cesta za králem trolů
20.00 Hora

Březen 2018

Podrobné informace jsou k dispozici na
www.kinorevnice.cz
a www.facebook.com/kinorevnice.
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I AKCE A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ
2. 3.
Lety – sportovní ples - Sokol
5. 3.	
Posedíme, procvičíme, kulturou se osvěžíme – program pro
seniory zdarma, KD Plzeňka
Beroun, od 14 hod.
12. 3.	
Posedíme, procvičíme, kulturou se osvěžíme – program pro
seniory zdarma, KD Plzeňka
Beroun, od 14 hod.
19. 3.	
Posedíme, procvičíme, kulturou se osvěžíme – program pro
seniory zdarma, KD Plzeňka
Beroun, od 14 hod.
22. 3.	
Minipárty s Karlem Šípem
a Aloisem Náhlovským, KD
Plzeňka Beroun, od 19 hod.
26. 3.- 2. 4.	Velikonoce na Husově náměstí,
Beroun

24. 3.	Jarní trhy aneb velikonoční inspirace – zámek Dobřichovice,
od 11 hod. Součástí je malý farmářský trh. Projížďky na koních,
kovář, divadlo pro děti. Pořadatelem je město Dobřichovice
26. 3.	
Posedíme, procvičíme, kulturou se osvěžíme – program pro
seniory zdarma, KD Plzeňka
Beroun, od 14 hod.
30. 3.	
Debbi supp. Beat Sisters –
koncert KD Plzeňka Beroun,
od 19.30 hod.
31. 3.	Velikonoční veselice – zámek
Mníšek pod Brdy
– od 8 do 20 hod.

hh -MSn-
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