HLÁSNÁ TŘEBAŇ
zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů
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Svoz v srpnu bude opět v pondělí v sudé
týdny tj. 6. 8. a 20. 8. 2018.
Redakční rada uveřejňuje přehled svozů
Prosím, dodržujte barvy pytlů:
v tomto roce.
TRANSPARENTNÍ – PLASTY,
MODRÝ – PAPÍR,
ZELENÝ – SKLO.
Pytle na plast a papír by měly být plné,
na sklo maximálně do poloviny z důvodu váhy. Dodržujte stanovené dny svozu a pytle dávejte před dům nejpozději
do 10.00 hodin, abychom ulice projížděli
Sběr velkoobjemového
pouze jednou. Ještě prosím, štítek nalepte
a
nebezpečného
odpadu bude
tak, aby byl čitelný pro čtečku.
v
sobotu
6.
října
2018.
Děkuji
hh -VKo-

Volby do zastupitelstev obcí
Prezident republiky stanovil konání voleb
do zastupitelstev obcí na pátek 5. října
a sobotu 6. října 2018.
Volební místnost v naší obci bude opět
v prostorách OBECNÍHO ÚŘADU.
V pátek 5. října 2018 se volební místnost
otevře ve 14.00 hodin a uzavře v 22.00 hodin. Druhý den tedy 6. října 2018 se otevře
v 8.00 hodin a uzavře ve 14.00 hodin.
Další informace o volbách vám přineseme
v příštím čísle.

Obecní úřad nabízí kandidátům
na členy zastupitelstva obce Hlásná Třebaň prezentaci v příštím čísle
Zpravodaje.
Uzávěrka příspěvků je 20. 8.2018.
Zasílejte je, prosíme, elektronicky
v textovém editoru na adresy redakce:
redakce.hlasna@seznam.cz
a ucetni@hlasnatreban.cz.
hh -LBaAutor ilustrační fotografie: FRVR

I OBEC VYHLÁSILA ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ
NA PODOBU NOVÉ LÁVKY PŘES BEROUNKU
„… Stojí před námi úkol postavit lávku,
která zde přetrvá 100 let, možná i déle.
Chceme lávku sloužící našim potřebám,
ale současně vhodně zakomponovanou
do okolní krajiny a také krásnou. Proto
jsme se rozhodli pro vyhlášení architektonické soutěže. Jde nám především o soulad
krajiny se stavbou, ale i o potvrzení slov
písně Ivana Mládka „Hlásná Třebaň je
krásná“. Přestože leží na katastru Zadní Třebaně, je naše. Chceme, aby i kolem
lávky vznikl prostor, ve kterém bude nám
místním i návštěvníkům, všem generacím
dobře. Přivítáme Vaši aktivní spoluúčast
při utváření tohoto prostoru. Chceme propojit oba břehy novou lávkou a současně
upravit okolí tak, aby nám všem přinášelo
radost i v budoucnosti.“
hh Vnislav Konvalinka – starosta obce
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Dne 17. 7. 2018 vyhlásila obec architektonickou a konstrukční soutěž na podobu
nové lávky přes řeku Berounku. Soutěž je
určena pro týmy autorizovaných architektů a inženýrů. Ti mohou podávat žádosti
o účast v soutěži do 13. 8. 2018. Z přihlášených účastníků bude vybráno šest, kteří
zpracují přímo návrh nové lávky. Odevzdání návrhů proběhne na konci října.
Vítěze vybere porota složená z odborníků
a zástupců obce. Mezi členy odborné části
poroty jsou jmenováni například profesor
Mirko Baum, architekt Jan Šépka nebo odborník na mostní konstrukce Milan Komínek. Předpokládané náklady na stavbu nové
lávky jsou 45 mil. Kč. Obec bude usilovat
o získání maximálních možných prostředků
z dotací. Soutěžícím budou rozděleny ceny
v hodnotě 585 tis. Kč.
Zpravodaj Hlásná Třebaň

Po skončení soutěže bude uspořádána výstava pro veřejnost, která všechny návrhy
představí.
Architektonická soutěž je způsob výběru
autora budoucí stavby. Nese s sebou mnohé
výhody a je zvláště vhodná pro výběr projektanta významných staveb, kterou lávka
v Hlásné Třebani nesporně je. Nestranná
porota vybírá autora na základě již vzniklého konkrétního návrhu a ne pouze na základě jeho předchozích zkušeností či cenové
nabídky, které nedávají zárukou vhodného
a kvalitního řešení. Soutěž umožňuje srovnat mezi sebou hned několik návrhů a vybrat ten nejlepší tým pro realizaci projektu.
Všechny náležitosti architektonické soutěže jsou řešeny v dokumentu „soutěžní
podmínky“. Požadavky na řešení a vzhled
nové lávky jsou uvedeny „soutěžním zadání“. Zmiňme jen ty nejdůležitější body. Lávka bude určená pro pěší a cyklisty s tím, že
musí být zajištěn bezpečný provoz pro obě
tyto skupiny.
Srpen 2018

Lávka musí splnit podmínky správce toku
týkající se protipovodňové ochrany a podmínky splavnosti řeky Berounky. Na lávce
musí zůstat vedení plynovodu a měla by
být rovnoměrně osvětlena. Součástí zadání je i řešení obou předpolí lávky. Na straně
Zadní Třebaně musí lávka respektovat projekt revitalizace nádraží a napojit se na ulici
K Ledolamu. Na levém břehu řeky je předpolí lávky velkorysejší a mělo by řešit i možnost krátkodobého či dlouhodobého odstavení automobilů, motocyklů a kol a vytvořit
nový reprezentativní prostor obce. Lávka
musí být v celém svém rozsahu řešena bezbariérově.
Všechny podrobné informace, znění podmínek a zadání soutěže stejně jako výstupy
z participačního setkání, které proběhlo
v dubnu letošního roku, naleznete na webových stránkách obce v sekci „Architektonická soutěž“.
hh Zuzana Kučerová a Jana Kusbachová,
organizátorky soutěže
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I HASIČI HLÁSNÁ
TŘEBAŇ
Sbor dobrovolných hasičů je historicky
prvním spolkem působícím v obci Hlásná
Třebaň.

Nepostradatelným pomocníkem a nositelem kulturních tradic v obci je tak již
od dob svého založení v roce 1904. Během
své bohaté historie zasahovali a pomáhali
členové sboru u mnoha požárů, živelních
pohrom a jiných katastrof. Organizovali
a účastnili se také mnoha kulturních akcí
v obci.
Aktivita sboru byla bohužel od roku 1998
na několik let velice omezena a to především kvůli odchodu starší generace a nezájmu mladých lidí o působení ve sboru.
Hasičský sbor v naší obci se skládá ze dvou
organizací. Tou první je SDH (sbor dobrovolných hasičů) a to druhou JSDH (jednotka sboru dobrovolných hasičů)
SDH je dobrovolná organizace, která je
postavena na společném zájmu několika
osob. Zabývá se prevencí v oblasti požární ochrany. V dnešní době především pořádáním společenských a kulturních akcí.
Významným polem působnosti je práce
s dětmi a mládeží.
JSDHO je organizační složkou obce. Jednotka je zcela závislá na rozpočtu obce
a veškerá technika, výstroj a výzbroj pořízená pro činnost této jednotky je majetkem obce.
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Obě organizace a jejich činnosti jsou velmi
provázané. Dá se říci, že ve většině obcí,
a to i v té naší, se nečiní rozdíly mezi těmito složkami.
Členové zásahové jednotky obce jsou vybíráni z členské základny SDH. Tito lidé
jsou již od útlého věku vedeni nejen k preventivní, ale i represivní činnosti v oblasti
požární ochrany a záchranářství.
Obec je podle § 29 zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších
předpisů, povinna mimo jiné dodržet bezpečnost na úseku požární ochrany v obci.
Z toho důvodu obec zřizuje a spravuje jednotku dobrovolných hasičů a je povinna
udržovat jejich akceschopnost. Pokud by
toto obec nebyla schopna splnit, musela
by mít uzavřenou smlouvu o zajištění požární ochrany s jinou obcí a její jednotkou.
Na činnost nasmlouvané jednotky by obec
musela pravidelně přispívat finančními
prostředky.
V současné době má zásahová jednotka 15
členů a je zařazena do kategorie JPOV. Je
předurčena pro všechny typy mimořádných událostí kromě dopravních nehod.
Kategorie JPOV znamená, že jednotka
působí výhradně v katastru obce Hlásná
Třebaň. V roce 2017 však byla podepsána
smlouva o zajištění požární ochrany v obci
Mořina. Došlo tedy k rozšíření oblasti
působnosti naší jednotky i na tuto obec.
Průměrně zasahuje jednotka u 14 událostí
ročně. Jednotka je také díky přístroji AED
zapsána v registru záchranné služby StřeZpravodaj Hlásná Třebaň

dočeského kraje jako jednotka povolávaná
při nutnosti využít AED. AED je Automatizovaný externí defibrilátor, přístroj
určený k laické resuscitaci, který postiženému srdci podá elektrický výboj a je tak
schopen obnovit správnou činnost srdce.
Jednotka již byla jednou vyslána k události
s použitím AED.
Být členem zásahové jednotky znamená
povinnost procházet pravidelným výcvikem. Ten vedou jak profesionální kolegové, tak zdravotničtí záchranáři. V rámci
vzdělávání se hasiči účastní cvičení společně s okolními sbory, odborných stáží
na stanici profesionálních kolegů v Berouně, či prestižních soutěží, jako je zdravotnická soutěž SOS Extréme. Každý týden se
také schází ve zbrojnici a pracují na údržbě, opravách techniky a zbrojnice. Snaží
se v rámci možností pomáhat obecnímu
úřadu především s běžným chodem obce.
Aktivně se zapojují do sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu, zalévání
obecní zeleně, čistění místních vodotečí
a mnoho jiného.
Činnost hasičů však nespočívá pouze v zásahové činnosti. Sbor obohacuje i kulturní
život obce. Během roku členové organizují několik kulturních akcí. Patří k nim
již tradiční masopust, pálení čarodějnic,
drakyáda, hasičský ples či velmi oblíbený
Hasofest. Aktivně se podílí i na akcích pořádaných ostatními spolky v obci.
Od roku 2009 se také především členky
věnují mládeži v obci a otevřely kroužek
Srpen 2018

pro děti. Ty se schází pravidelně každý
týden, získávají nové znalosti (nejen hasičské), účastní se mnoha jiných soutěží,
hrají zábavné hry a pomáhají v hasičárně.
Pravidelně pořádá sbor zimní soustředění
na horách.
Spolupráce s obcí je na velmi dobré úrovni.
Finanční podpora obce Hlásná Třebáň a finanční příspěvek obce Mořina je v rámci
rozpočtu obou obcí víc než velice dobrý.
Povahu dnešních zásahů a požadavky
na vybavení jednotky a činnost sboru však
tyto finance nemohou zcela pokrýt.
Proto kromě financí poskytnutých od obcí
investujeme od prvopočátku veškeré peníze vydělané na našich kulturních akcích
do vybavení jednotky či vybavení sboru
a naší mládeže.
Všichni členové a kamarádi, kteří nám
s akcemi pomáhají, nedostávají za účast
na akci žádnou finanční odměnu. Veškeré
prostředky jsou vždy investovány do vybavení sboru a stávají se majetkem obce nebo
jsou použity na chod dětského kroužku
(hory, výlety soustředění, výtvarné potřeby aj) či obnovu vybavení na kulturní akce.
Jen pro představu: nákupu vozu Toyota
Hliux předcházel prodej našich předešlých
vozů Nissan, Toyota a Ford.
Nissan Navaru VEA jsme prodali
za 225.000 Kč, Vůz jsme koupili v roce
2011 od ČEZu za 173.500 Kč, z toho
53.000 Kč platila obec. Zbytek jsme zapla-
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tili z peněz, které jsme vydělali pořádáním
kulturních akcí. Na Nissanu jsme odpracovali stovky hodin. Sponzorské příspěvky jsme dostali na majáky, naviják a nové
pneu.
Také jsme prodali stařičkou Toyotu Hilux
TA. Koupili jsme ji za 20.000 Kč - v podstatě se jednalo spíše o sponzorský dar, vzhledem k této ceně. Celou kupní cenu hradila
obec a stejně tak nové gumy za 10.000 Kč.
Opět z výdělku z kulturních akci a ze sponzorských příspěvků jsme auto kompletně
dostrojili, nastříkali podvozek, polepili
a zrenovovali elektro instalace. Hiluxe se
podařilo prodat za 170.000 Kč.
DA Ford jsme získali bezplatným převodem od HZS Kladno, za dobu užívání se
opravila spojka za 5.000 Kč. A za stejnou
částku jsme auto i prodali.
Z prodeje tří předchozích aut jsme tak
získali finanční prostředky na nákup nového vozu, který nás vyšel na 380.000 Kč +
20.000 Kč dovoz a technická. Auto se stalo
majetkem obce.
Snažíme se také využívat různé typy dotačních programů a grantů.
Podařilo se nám získat dotaci na současnou garáž naproti sklenářství, kde jsme
(kromě nutné pomoci pana starosty) vše
zajistili sami. Od sepsání žádostí, vyřízení
dotace, projekčních prací až po samotnou
stavbu garáže. Obec přispěla na stavbu
částkou, která, troufnu si tvrdit, odpovídala nákladům na vybudování místa pro
kontejnery. Celý objekt je v současné době
majetkem obce.

Dále se nám podařilo vyřídit dotaci na nové
dýchací přístroje ve výši 199 tis. Kč z „Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek
IZS Středočeského kraje“. Spoluúčast obce
byla 5%.
Bezúplatným převodem HZS Kladno se
nám podařilo získat gumový člun a spoustu jiného vybavení. Vše bylo opět následně
převedeno do majetku obce. Sponzorsky
jsme také za minimální úplatu získali přístroj AED.
Přislíbený máme také příspěvek od nadace
Agrofert na obnovu přenosné požární stříkačky pro využití naší mládeže na soutěžích. Také máme schváleno umístnění naší
žádosti na nákup motoru k našemu člunu
do aplikace „Pomáhej pohybem“ od Nadace ČEZ.
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HASO
HASIČSKO-HUDEBNÍ ZÁBAVA PRO NEJMENŠÍ DĚTI I DOSPĚLÉ
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Všichni členové sboru a jednotky strávili
na veškerých akcích dobrovolně přes tisíce
hodin a to na úkor svého volného času či
času stráveného se svými rodinami. Za jejich obětavou činnost patří všem hasičům
velký dík a nezbývá jen doufat, že síla
a nadšení všem vydrží co nejdéle.
Naše aktivity a zásahy můžete sledovat
na facebooku: Hasiči Hlásná Třebaň
Jednotku kontaktujte emailem:
sdh-hlasna-treban@centrum.cz
či telefonicky: 774 550 317
hh Hasiči Hlásná Třebaň
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kapely:

JAMARON
MANIAC
ODEČET PLYNU
NÁSTROJ SNAHY
program:

Dětský program - Domeček Hořovice, skákací hrad a kuličkové moře
Ukázky techniky a zázraků (totiž zásahů)

START: 14:30 | VSTUPNÉ 90Kč | DĚTI DO 10 LET ZDARMA
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Zpravodaj Hlásná Třebaň

I ZAHRÁDKÁŘI
NA NÁVŠTĚVĚ
Další akcí místních zahrádkářů byla návštěva zahrady paní Hany Kornalské
v sobotu 23. 6.

Zahrada je plná kvalitních ovocných stromů.
Ochutnali jsme třešně, višně a také maliny.
Přítomným pomologem a velkým rozhlasovým propagátorem zahradničení Dr. Stanislavem Peleškou jsme byly poučeni, jak
po sklizni prořezat meruňky a další peckoviny. Se zájmem jsme vyslechli, že je možné
i v našich podmínkách pěstovat subtropický
fíkovník. Konstatovali jsme, že hostitelka je
zdatná zahradnice, která na nevelké ploše
pěstuje i další ovoce - převislé jahody, hroznové víno, ostružiny a švestky, ve skleníku široký sortiment zeleniny včetně okurek a rajčat. Na květinových záhonech jsou vedle lilií
i bylinky a tam, kde zrovna nic nekvete, jsou
rozestaveny květináče s rozkvetlými muškáty. Z navštívené zahrady vyzařuje pohoda, pečlivost majitelky a vysoká užitkovost
zahrady. Ten den nám moc nepřálo počasí,
bylo chladno a déšť nás zahnal dovnitř.
Paní domu měla pro nás připravenou moc
dobrou bábovku a další dobrůtky, uvařila
kafíčko a v přátelské pohodě jsme povídali,
prohlíželi fotky Dr. Pelešky, na nichž byla
různá zákoutí zahrad. Nechali jsme se poučit
zejména o bylinkách a jejich využití. Bylo
to moc hezké odpoledne, za které děkuji
jak hostitelce Haně Kornalské, tak Dr. Peleškovi, který za námi přijel až z Roztok.
A protože všechny přítomné žádaly recept
na úžasnou bábovku, se svolením paní Hany
jej přikládám.
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RAKOUSKÁ BÁBOVKA
25 dkg cukru
25 dkg másla
5 žloutků
Vše utřeme, přidáme:
10 dkg lístkových oříšků neb na kombinovat ořechy, oříšky, mandle /jak kdo má/ 10
dkg nahrubo nastrouhané hořké čokolády
1 prášek do pečiva
1 vanilkový cukr
25 dkg hladké mouky
z 5 bílků sníh
trochu mléka /cca 1 dcl/
Dáme do hodně vymazané a jemnou strouhankou nebo hrubou moukou vysypané
formy.
Peče se asi 45 min. při 180 až 190 °C..

hh Marta Částková

I MATEMATICKÝ
KLOKAN 2018 V ČR
A V ZŠ HLÁSEK
Co je soutěž Matematický klokan

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých
letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník
ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016
se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů
soutěžících z více než 60 zemí celého světa
sdružených v asociaci Kangourou sans frontieres, jejíž koordinační centrum je v Paříži.
Zpravodaj Hlásná Třebaň

V ČR se soutěž Matematický klokan konala
poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana
v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ( JČMF) ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Ministerstvem
školství a mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen mezi soutěže kategorie A – plně
hrazené z prostředků MŠMT.
Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií: Cvrček (2. - 3. třída ZŠ), Klokánek
(4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ),
Kadet (8. - 9. třída ZŠ), Junior (1. - 2. ročník
SŠ) a Student (3. - 4. ročník SŠ). Soutěží se
ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, obvykle v pátek ve třetím březnovém
týdnu, takže žáci a studenti absolvují školní,

oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Ve všech kategoriích
soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti
nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti,
za správnou odpověď získává soutěžící 3,
4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu
jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku
takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh.
V olomouckém centru se vyhodnocují statistické výsledky za celou Českou republiku, nejlepší řešitelé v každé kategorii jsou
odměněni věcnou cenou.
Zdroj: http://www.matematickyklokan.net.

Profesor Hejný učitelkám ZŠ Hlásek gratuloval osobním dopisem k výsledkům dětí, které
vyučují. Jeho dopis najdete spolu s dalšími podrobnostmi na webu školy:
https://www.skolyhlasek.cz/news/metoda-pana-profesora-hejneho-a-uspechy-nasich-deti/
Jak letos dopadla soutěž v ČR a jak dopadla v naší škole?

Jako každý rok se v ZŠ Hlásek zúčastnily všechny přítomné děti 2. - 5. ročníku.
Kategorie CVRČEK - 2. a 3. ročník: v celé ČR se účastnilo celkem 115 120 dětí.
Z nich 141 získalo plný počet bodů, mezi nimi naše Anička Košťáková a Sára Soljaková.
Republikový průměr: 38,77. Průměr Hlásku: 49,66.
Z 26 našich dětí bylo 19 dětí nad průměrem ČR.
Kategorie KLOKÁNEK - 4. a 5. ročník: v celé ČR se účastnilo celkem 117 232 dětí.
Z nich 198 uspělo do třetího místa, mezi nimi náš Šimon Kimel.
Republikový průměr: 57,99. Průměr Hlásku: 82,5.
Z 20 našich dětí je 17 dětí nad průměrem ČR.
Za výrazný úspěch považujeme také to, že v naší škole mají dívky a chlapci velmi vyrovnané
výsledky, což na celostátní úrovni pravda není.
Srpen 2018
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Jak to děláme?

V souladu s metodou prof. Hejného si
nemyslíme, že pro efektivní získávání vědomostí potřebují děti fundovaný výklad
učitele, který vysvětlí a předvede teoretické
postupy, jež potom děti reprodukují a nacvičují. Na rozdíl od toho, co se děje v běžných třídách (kde se metoda genetického
konstruktivismu nepoužívá) se naše děti
neučí o tom, jak matematiku vymysleli jiní,
ale objevují ji samy. A to je baví! Snažíme se,
aby se tak jejich práce co nejvíce podobala
práci skutečných matematiků. Úlohy, které učitelky dětem předkládají, jsou vybrány tak, aby na základě jejich řešení děti až
na výjimky rozkryly celou matematiku, kterou by v běžné třídě v daném ročníku učitel
vysvětloval sám.
K tématům, která zařazujeme podstatně dříve než běžné školy, patří například kombinatorika, kultivující schopnost organizovat
a systemizovat data, nebo zlomky - obojí
od MŠ. Na druhé straně mají všechny naše
děti neomezený přístup k pomůckám a přecházejí k abstrakci spontánně podle svých
možností. Zjistili jsme, že některé jsou při
setkání s matematikou založenou na výkladu učitele schopny rozlišit formální poznatek - postup podle naučeného návodu (vím
pouze, jak to funguje) - od skutečného porozumění (vím také, proč to funguje).
V naší škole sledujeme i velmi podobné iniciativy v zahraničí - např. Mathematicscentre.com nebo https://www.youcubed.org/
( Jo Boaler, argumentující výzkumy mozku). S nimi se shodujeme např. v tom, že je
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nutné věřit dětem a nechat je uvažovat bez
stálé korekce učitelem a zároveň podporovat jejich sebedůvěru, že význam má hloubka přemýšlení a nikoli rychlost (vedoucí
k povrchnosti a pomýlené představě o tom,
co je v matematice důležité), a že - podobně
jako ve sportu - úsilí a dokonce i chyby mají
zásadní význam pro rozvoj; jsou podstatně
důležitější než aktuální výkon.
hh Pavla Polechová

I DOPRAVNÍ
OMEZENÍ
Uzavírka v Černošicích
Dne 1. 8. 2018 od 7:00 dojde k úplné
uzavírce silnice ll/115 z důvodu zahájení III. etapy rekonstrukce v úseku křížení
od ul. Riegrova k ul. V Rybníčkách. Plánované ukončení této etapy je 7. 10. 2018.
Objízdné trasy pro automobily do 3,5 t
ve směru na Dobřichovice budou vedeny z ul. Karlštejnská - V Mýtě - V Rybníčkách na sil. ll/115 Vrážská a ze směru
od Dobřichovic povede objízdná trasa
po místních komunikacích ul. V Rybníčkách - Karlická - Fügnerova - Karlštejnská
na silnici ll/115 ul. Radotínská.
Pro dopravu nad 3,5 t obousměrně
povede objízdná trasa již z RADOTÍNA
ul. Zderazskou přes Třebotov na silnici
lll/10120 Kuchař a dále po lll/10122 Mořina - Mořinka - Lety - Dobřichovice a opačně.
Zdroj: Oficiální stránky Města Černošice
Zpravodaj Hlásná Třebaň

Uzavírka Plzeňské ulice v Berouně
První etapa stavby, tedy část od křižovatky s ulicí Koněpruská po křižovatku s ulicí
Košťálkova, by měla být ukončena na přelomu srpna a září. Vedení radnice věří, že stavební firma již tento termín dodrží. Do konce listopadu by pak měl vzniknout i nový
kruhový objezd.
Zdroj: Oficiální stránky Města Berouna

Vlaky
V době uzávěrky nebyla zveřejněna žádná
výluka na trati 171. Podle zkušeností z července se tak může stát ze dne na den. Nicméně osobní vlaky jsou velice často zpožděny z důvodů „obratu soupravy“ nebo
„předjetí vlakem vyšší kategorie“.
hh -PP-

I KINO ŘEVNICE

PÁTEK 17.
21.30 Letní kino. A Plastic Ocean (Greenpeace)

Srpen 2018
STŘEDA 1.
20.00 Mamma Mia. Here We Go Again!
PÁTEK 3.
21.30 Letní kino. Borg / McEnroe
SOBOTA 4.
16.00 Úžasňákovi 2
20.00 Mission. Impossible - Fallout
STŘEDA 8.
20.00 Mamma Mia. Here We Go Again!
PÁTEK 10.
21.30 Letní kino. Paterson
SOBOTA 11.
16.00 Úžasňákovi 2
20.00 Úsměvy smutných mužů
STŘEDA 15.
20.00 Mission. Impossible – Fallout

SOBOTA 18.
16.00 Úžasňákovi 2
20.00 Mamma Mia. Here We Go Again!
STŘEDA 22.
20.00 Jan Palach
PÁTEK 24.
20.30 Letní kino. Tátova volha
SOBOTA 25.
16.00 Kryštůfek Robin
20.30 Letní kino. Největší showman
STŘEDA 29.
20.00 Úsměvy smutných mužů
PÁTEK 31.
20.00 Jan Palach
SOBOTA 1. ZÁŘÍ
16.00 Kryštůfek Robin a Medvídek Pú
20.00 Mamma Mia. Here We Go Again!

Podrobné informace jsou k dispozici na www.kinorevnice.cz a www.facebook.com/kinorevnice.
Srpen 2018
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I LETNÍ KINO KARLŠTEJN
I AKCE A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ
Srpen 2018
7. 8. koncert John Vaughan /USA/ a Joe Kucera /DE/ - zámek Dobřichovice – od 19.30 hod.
11. 8. Dixieland u lávky

21. 8.	Vernisáž foto výstavy Petra Vápeníka - Obrazy od Berounky a od jiných vod výstava
potrvá měsíc. – zámek Dobřichovice.
25. 8.	Bronfest – Mníšek pod Brdy – od 15.00 hod.- amfiteátr hostince u Káji Maříka.
Farmářské trhy na zámku v Dobřichovicích
Trhy pokračují každou další lichou sobotu od 8-12 hodin až do 13. října 2018. 1. září 2018
trhy nebudou, neboť tento termín se zde konají „Vinařské slavnosti“. Termíny: 4. a 18. srpna,
15. a 29. září, 13. října.
Beroun:
4. 8.
Závodí FEST – multižánrový hudební festival v Berouně u řeky.
4. 8.
Rockový Královák-zámek Králův Dvůr – od 17.00 hod.
18. 8. Veselice na břehu Berounky – k výročí 100 let republiky – kemp Na Hrázi Beroun.
18. 8. 	Night of the Castle – zámek Králův Dvůr – hudební festival s taneční muzikou,
ohňová show – od 18.00 hod.
19. 8. 	Kouzelná školka - Michal Nesvadba - Michal k snídani – letní kino Beroun –
od 11.30 hod.
24. 8. 7. ozvěny Modrýho Berouna – country muzika – zámek Králův Dvůr – od 18.00 hod.
25. 8. 	Městské slavnosti – zámek Králův Dvůr – hudební program celé odpoledne, soutěže, vstup zdarma.
31. 8. 	Berounský drak 2018 - Probouzení draka, kemp Beroun Na hrázi, dětský den, tréninky.
BeKuLe - Berounské kulturní léto, pohádkové čtvrtky v zahradě Muzea berounské keramiky
a Promenádní neděle na Náměstí J. Barranda.
Akce pro seniory:
Pravidelné plavání pro seniory – wellness centrum Dobřichovice (areál Panská zahrada) –
více na www.wellnessdobrichovice.cz nebo tel. 257710101.
Kurzy v Dobřichovickém domku Dobřichovice – PC Akademie, ateliér pro seniory, kondiční cvičení pro seniory/joga. Více na www.dobrichovickydomek.cz nebo tel. info 770105175.
Další zajímavosti pro návštěvu v době velkých prázdnin:
-	Přívoz Kazín – vyhlídkové plavby po Berounce – Černošice-Lipence – www.privozkazin.cz
Nově si můžete lodičku pronajmout na vaši akci – oslavu, svatbu, narozeniny – více informací v dalším textu.
-	ZOO Karlštejn – nově otevřená mini zoo plná tygrů, lvů, velbloudů a jiných zvířátek –
více info www.zoopark-karlstejn.cz
- Koněpruské jeskyně – 8-17.00 hod. denně (www.konepruske-jeskyne.cz)
- Solvayovy lomy – po-zavřeno, (www.solvayovylomy.cz)
- Hrad Karlštejn – denně 9-18.30 hod. – (www.hradkarlstejn.cz)
- Hrad Křivoklát – po-zavřeno, út-ne-9-17 hod. (www.krivoklat.cz)
- Výlet balonem nad Karlštejnem – www.balony.cz
Srpen 2018
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- Koupaliště :
 Biotop Radotín – www.biotopradotin.cz
 Aquapark Beroun – www.tipsportlaguna.cz
 Koupaliště Zdice – www.koupalistezdice.cz
 
Koupaliště Beroun sídliště - Karla Čapka čp.679 - BEROUN – Velké sídliště,
otevřeno denně od 10 – 19 hod.
- Muzeum berounské keramiky: út – ne 10.00 – 17.00 hod., po - zavřeno
- Městská galerie Beroun: út–pá:10 -12, 12.30 – 17.00, so:10–12, 12.30–15, ne:10–13 hod.
- Galerie Holandský dům: po – pá 9 – 12, 13 – 17, so 9 – 12 hod.
- Letní kino Beroun - www.kinoberoun.cz/letni-kino
- Rozhledny v okolí:
 rozhledna Máminka u Hudlic
 Koukolova hora v Králově Dvoře
 Rozhledna Děd v Berouně
 Rozhledna Městská hora Beroun a součástí je medvědárium
 Rozhledna Lhotka u Berouna1. 					
Nově si můžete vyzkoušet půjčovnu již známých paddleboardů v Řevnicích
– www.paddleboardy-revnice.cz , se kterými se můžete plavit po řece Berounce, zajet si
do nějaké restaurace podél Berounky a zpět. Zároveň studio Pohni s Lety v Letech nově
nabízí páteční cvičení na těchto paddleboardech. Více také na www.pohnislety.cz.
Co je to paddleboarding? Paddleboarding je vodní sport, při kterém jezdec na prkně podobném surfovému longboardu používá k pohybu vpřed dlouhého pádla.
hh -MSn-

I INZERCE
Daruji stavební boudu za odvoz. Podlahová plocha 10 m2.
Více informací na tel. 776 664 229.
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Zpravodaj Hlásná Třebaň

Plujte po Berounce na převozní lodi Kazi s poutavým výkladem
Plavební sezóna černošického přívozu Kazín je v plném proudu! Přívoz převezl v minulých třech letech
tisíce výletníků, kteří se vydali na cyklistický nebo pěší výlet po přilehlém okolí Černošic či brdských lesů.
Převoznické služby pod Kazínskou skálou opět lákají na komentované vyhlídkové plavby členitým
berounským údolím. Kazi je převozní loď s kapacitou 40 osob, která nevytváří neúměrně škodlivé vlnění,
jezdí v pomalých rychlostních poměrech a nepřekračuje hygienicky povolenou míru hluku. Provoz přívozu
je ekologický a šetrný k okolí. Plavební sezóna je do 30. září 2018.
Kromě vyhlídkových plaveb po Berounce funguje i přívoz mezi přístavišti Kazín a Mokropsy,
který je začleněn do systému Pražské integrované dopravy. Objednat je možné i naučnou plavbu
pro školní skupiny s výkladem o historii a přírodních krásách okolí řeky nebo privátní pronájem lodi Kazi
a to v době mimo jízdní řád.

Ceník vyhlídkových plaveb:

Dospělý – 150 Kč
Dítě do 15 let, senior nad 70 let – 70 Kč
Zvýhodněné rodinné jízdné (2 dospělí + až 5 dětí) – 400 Kč
Bicykly, kočárky, děti do 2 let a psi ZDARMA!

Ceník pendlu:

Dle aktuálně platných tarifů PID
Jízdenka má platnost po celý den nastoupení plavby. V případě, že máte v tento den zájem využít
opakovaně vyhlídkovou plavbu, žádejte u převozníka identifikační pásku.
Více informací na www.privozkazin.cz
+420 734 204 306, info@privozkazin.cz
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