
Ještě před tím se vzdal funkce starosty Jiří 
Besser, který byl před časem jmenován novým 
ministrem kultury Nečasovy vlády. Tím auto-
maticky zaniklo i jeho členství v radě města.

„Mrzí mne, že nezavrším v  roli starosty 
celých šestnáct let. Dva měsíce mi k tomu bu-

dou scházet. Ale kdo chce práci dělat poctivě, 
nemůže se věnovat na  sto procent městu 
i  ministerstvu,“ uvedl na  veřejném zasedání 
Besser, kterému přišli poděkovat za dlouho-
letou spolupráci zastupitelé, zaměstnanci 
radnice, ale i hasiči. Zároveň Besser odstoupil 
z funkce člena dozorčí rady společnosti Aqua-
park Beroun, město nebude nadále zastupo-
vat ani na  jednáních všech valných hromad 
Technických služeb Beroun a  Vodovodů 
a kanalizací Beroun. 

Vzápětí Jiří Besser odevzdal starosten-
ský řetěz a  zastupitelstvu předložil návrh 
na  nového starostu. „Měl by se jím stát 
Tomáš Havel, který práci na radnici detailně 
a dobře zná,“ uvedl Besser s tím, že Havel je 
členem rady města už od  roku 1994. De-
vatenáct přítomných zastupitelů pak Havla 
jednomyslně zvolilo do čela města. 

„Domníváme se, že město takové velikosti 
jako je Beroun, by mělo mít svého starostu 
neustále. A  to i  kvůli krizovým situacím, 
jakými byly například nedávné povodně, 
ale i  kvůli přípravě blížících se voleb,“ uvedl 
nově zvolený starosta Tomáš Havel. Co ho 

v následujících dnech ve funkci čeká? „Vlastně 
se toho až tolik nezmění. Dál budu naplno 
pracovat pro město, tak jak jsem to dělal už 
osm let ve funkci místostarosty,“ řekl Havel. 

Novým neuvolněným místostarostou byl 
zvolen radní Miroslav Endrle. „Nebudu mít 
na starost konkrétní odbory. Chci se věnovat 
všem úkolům, které vyplývají z okamžité si-
tuace a které je třeba neprodleně řešit. Nyní 
jsou to třeba Hrnčířské trhy nebo veřejné 
práce, které je třeba sladit se sociálním od-
borem a  Technickými službami Beroun. 
Nabízí se možnost, aby jeden pracovník 
pomáhal ve  městě s  udržováním čistoty,“ 
uvedl Endrle, který bude na radnici pracovat 
na  poloviční úvazek. V  kanceláři bude vždy 
v  pondělí a  ve  středu. Exstarosta Jiří Besser, 
který nadále zůstává berounským zastupi-
telem, byl opětovně zvolen i do rady města. 
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Do říjnových komunálních voleb povede město Beroun Tomáš Havel

Křeslo starosty nebude do voleb prázdné

Na začátek...
Končí léto a s ním i doba dovolených. 

Počasí si s  námi přesto stále zahrává. 
Nikdo nepamatuje takové výkyvy. Ab-
normální horka, přívalové deště i větrné 
smrště. Jakoby se do  střední Evropy 
přesunuly odněkud z Asie či Tichomoří. 
Z rovníkových a tropických oblastí.

Začíná školní rok a  řada prvňáčků 
zasedne poprvé do školních lavic. Radost 
mám z toho, že ve stejný den letos přijde 
poprvé do  nových míst i  osmdesát osm 
předškoláků. Budou si hledat své ka-
marády v  nové školce na  sídlišti. Nějaký 
čas si sice budou muset počkat, než pros-
tory venkovních hřišť zarostou trávou, ale 
v barevných hernách se jim bude určitě líbit 
už teď. Těší mne i to, že rodiče novorozeňat 
reagují na  výzvu v  Radničních listech 
a  mají zájem o  tradiční obřad Vítání 
občánků. A  tak koncem září budu moci 
na  radnici další nové občánky přivítat. 
Věřím, že do  budoucna se nám budou 
hlásit i dříve narození, abych i  jim mohl 
popřát k  jubileu, tak jak jsem to dříve 
dělal. Podle nových zákonů totiž nemáme 
možnost získat jejich jména z  centrální 
databáze a  tudíž jsme odkázáni pouze 

na  to, že se sami 
přihlásí. Není 
tedy naší vinou, 
že v  současnosti 
tuto, tak oblíbe-
nou činnost nikdo 
nevykonává...  

Tomáš Havel,
starosta města

Berounské kino jako jediné na Berounsku promítá v 3D rozlišení. V pondělí 9. srpna 
jej po závěrečné etapě rekonstrukce slavnostně otevřeli nově zvolený berounský staros-
ta Tomáš Havel, jeho předchůdce a současný ministr kultury Jiří Besser, bývalý ministr 
kultury Václav Riedlbauch a středočeský hejtman David Rath. V kině se budou používat 
takzvané neaktivní brýle, kterých je k dispozici takřka dvě stě. (Program na str. 6)

Po  šestnácti letech má Beroun nové-
ho starostu. V  pondělí 9. srpna jím byl 
na mimořádném zasedání zastupitelstva zvo-
len dosavadní místostarosta Tomáš Havel. 
V čele města bude zatím jen do říjnových ko-
munálních voleb. Občané svými hlasy a poté 
nově zvolení zastupitelé rozhodnou, zda bude 
v této funkci pokračovat.



informace9/2010

www.mesto-beroun.cz2

Rekonstrukce čtyř ulic a chodníků začala 
v  srpnu na  Závodí. Nový povrch dostávají 
ulice Myslbekova, Ing.  Proška a  Merhauto-
va. Do  konce září má  být dokončena ještě 
oprava ulice K. Světlé. „Rekonstrukce zahr-
nuje výstavbu nových asfaltových vozovek, 

chodníků ze zámkové dlažby a  výsadbu 
zelených pásů,“ uvedl Petr Chlad z  odboru 
městských investic. Celkem bude na Závodí 
položeno přes půl kilometru nového povr-
chu za  8,4 milionu korun. „Je dobře, že se 
nám podařilo najít způsob  financování 
oprav těchto ulic. Byly to jedny z posledních 
nezpevněných ulic ve městě a tamní obyvatelé 

na  jejich rekonstrukci dlouho čekali,“ uvedl 
starosta města Tomáš Havel. Na  přelomu 
srpna a září byla dokončena také oprava ulice 
V  Zahradách. V  září se nového povrchu 
dočká ještě ulice S. K. Neumanna na sídlišti. 
„Také v příštím roce chceme s opravami ulic 

pokračovat. Připravuje se například 
oprava ulice Kollárova. O jaké další 
silnice konkrétně půjde, ale musí 
rozhodnout nové zastupitelstvo,“ 
řekl Havel.

Současně se ve  městě budují 
dvě nová parkoviště a  to v  ulicích 
Tyršově a Tovární.

Parkoviště naproti hotelu 
Grand v  Tyršově ulici má být 
dokončeno do  poloviny září. 
Bude zhotoveno ze zámkové 
dlažby a  k  dispozici zde bude 21 
míst. Parkovací místa a  chodník 
v Tovární mají lidem začít sloužit 
už od začátku září.    

„Systém a  cena parkování 
na těchto nových parkovištích ještě 
není dojednána, ale parkoviště se 
staví pro občany této lokality, takže 

mají sloužit jim a nikoliv návštěvníkům města. 
Předpokládám, že zde bude zřízena takzvaná 
modrá zóna,“ řekl vedoucí odboru dopravy 
Miroslav Jerling. 

O  způsobu provozu nejen tohoto, ale 
všech parkovacích ploch v centru města se 
nyní jedná, plochy se mapují a budou prove-
deny změny a to i v souvislosti s otevřením 

parkoviště P&R u nádraží. „Změny by měly 
sloužit ke zlepšení parkování pro obyvatele 
města. Řešení je ale velice složité, žádné 
ideální neexistuje, každé má své pozitivní 
i negativní dopady, ale chceme je udělat tak, 
aby vyhovovalo většině,“ říká Jerling. 

V  srpnu bylo upraveno také dopravní 
značení v lokalitě na Zavadilce. Podnět k tomu 
dali sami občané. Před každým přechodem, 
který má obnovený nátěr, je nové vodorovné 
dopravní značení - výstražné dopravní značky 
se symbolem děti a s nápisem Děti nebo Po-
zor přechod pro chodce. Mimo to v  horní 
části ve  směru na  Jarov a  opačně je nově 
umístěna svislá výstražná dopravní značka 
Jiné nebezpečí s dodatkovou tabulkou Chodci 
ve vozovce a v horní části je na  silnici nová 
vodorovná značka Nejvyšší dovolená rychlost 
50km/h. Zde se v budoucnu počítá s výstav-
bou chodníku se zámkovou dlažbou. „Po-
vede po pravé straně ve směru na Koledník. 
Věříme, že ještě více přispěje k  bezpečnosti 
chodců v této lokalitě,“ doplnil Havel.

Nový parkovací systém u nádraží
Po otevření parkoviště P&R u nádraží 

Českých drah v Berouně došlo k úpravě 
parkovacího systému v této lokalitě, která 
si již delší čas novou úpravu vyžaduje. 

„Parkovalo se zde často živelně za  po-
rušování dopravních předpisů, což bylo 
často tolerováno z  důvodů nedostatku 
parkovacích míst,“ uvedl vedoucí odboru 
dopravy Miroslav Jerling. Podle něj v sou-
vislosti s  otevřením nového parkoviště 
tento problém odpadl, proto je třeba par-
kování upravit a  zajistit jej v  souladu se 
všemi zájmy.

Při vjezdu do  lokality z  Koněpruské 
ulice proto byla umístěna dopravní značka 
- Zóna s dopravním omezením, na které je 
parkování povoleno jen na  vyznačených 
místech. To znamená jen na parkovišti před 
nádražní budovou a  na  novém parkovišti 
P&R. Pokud někdo zaparkuje na  jiném 

místě, dopustí se dopravního přestupku, 
za který může být pokutován. „Parkovacích 
míst je zde dostatek a  není důvod, aby vo-
zidla parkovala na trávníku, na blátivém pro-
storu vedle silnice a následně ji znečišťovala, 
na  prostranství před budovou drah nebo 
jinde, kde by neponechávala vedle sebe volný 
jízdní pruh pro každý směr jízdy,“ dodal Jer-
ling.

Otevření P&R parkoviště pod dálničním 
mostem je prvním krokem v  revitalizaci 
dosud nevzhledného berounského před-
nádražního prostoru. „Předpokládáme, že se 
celá plocha mezi Litavkou a nádražím stane 
v budoucnu atraktivním a živým městským 
prostorem,“ uvedl starosta Tomáš Havel 
s  tím, že město tu plánuje postupné vybu-
dování komplexního a  zároveň i reprezenta-
tivního dopravního uzlu všech typů veřejné 
i osobní dopravy. 

V září se nového povrchu dočká ještě ulice S. K. Neumanna na Velkém sídlišti

Ulice na Závodí dostanou nové povrchy

MŠ Preislerova 
přijala více dětí

Nová mateřská škola, která byla 
1. září slavnostně otevřena v beroun-
ské Preislerově ulici, mohla přijmout 
namísto původně plánovaných osm-
desáti dětí dokonce osmdesát osm 
předškoláků. Berounské radnici se 
podařilo navýšit kapacitu mateřinky 
díky rozšíření sociálního zařízení. 
„Jsem rád, že se nám podařilo počet 
přijímaných dětí zvýšit a  mohli jsme 
tak vyjít vstříc těm rodičům, které 
jsme nemohli se žádostí o přijetí dítěte 
zprvu uspokojit,“ uvedl starosta města 
Tomáš Havel. Kvůli rozšíření kapacity 
zvýšilo město náklady na rekonstruk-
ci mateřské školy o  částku přibližně 
150 tisíc korun. Celkové náklady 
na přestavbu někdejších jeslí činily 26 
milionů korun, z toho dva miliony za-
platilo město a zbytek pokryla dotace 
z evropských fondů. Do berounských 
mateřinek bylo letos přijato i s novými 
osmi dětmi celkem 278 dětí, což je 
o  104 více než loni. Přesto je ale dál 
nutné kvůli vzrůstajícímu počtu dětí 
kapacitu zvyšovat. Řešení vidí sta-
rosta Havel ve výstavbě montovaných 
či modulárních systémů školek, které 
jsou ekonomicky nejúspornější.

n Nový povrch dostane také Myslbekova ulice.
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Město díky centralizovanému systému ušetří ročně přes milion korun

Eurest vaří pro berounské školy už tři roky

Už tři roky se berounští školáci stra-
vují ve  školních jídelnách provozovaných 
společností Eurest. Od  září ke  čtyřem 
základním školám a gymnáziu přibyla nově 
i mateřská škola v Preislerově ulici.

Moderní systém stravování se osvědčil, 
pochvalují si ho nejen školáci, jejich rodiče, 
ale i  radnice. Tento systém je výhodný 
z mnoha důvodů. „Firma má centrálně řízený 
nákup potravin, které jsou jen z  důkladně 
prověřených zdrojů. Díky centralizovanému 
systému se ušetří i na provozu kuchyní. Naše 

firma navíc přebírá veškeré povinnosti, které 
vyplývají ze zákona: hygiena, bezpečnost 
práce. Město navíc nemusí jednat s více part-
nery, ale jen jediným,“ vypočetl ředitel pro-
vozu Eurestu pro školství Jiří Karmazín.

Výrazně šetří i  město, i když se v  po-
slední době zvýšily náklady na energie. „Při 
započtení všech ostatních nákladů a amor-
tizace zařízení, které Eurest do  školních 
jídelen zakoupil, ročně ušetříme více než 
milion korun,“ uvedl starosta města Tomáš 
Havel.

Firma Eurest na  základě smlouvy 
s  městem vaří jídla ve  dvou jídelnách 
v  základních školách v  Preislerově ulici 
a na Wagnerově náměstí. Odtud jsou jídla 
rozvážena do  zbylých základních škol, 
na  gymnázium, do  soukromé mateřské 
školy, ale i  do  penzionu pro seniory 
a  pro pečovatelskou službu. Od  září jsou 
rozvážena jídla také do  nově otevřené 
mateřinky v Preislerově ulici. 

„Školní stravování využívá v  našich 
základních školách více než 700 dětí denně,“ 
doplnil vedoucí odboru školství, kultury 
a vnějších vztahů Karel Abrahám. 

Strávníci si mohou vybrat každý den ze tří 
jídel a to aniž by museli jídla předem objedná-
vat. Žáci si navíc jídlo mohou vybírat vizuálně, 
díky vitrínám na  vzorové porce, kde uvidí, 
co je pro ně na příslušný den nachystáno. Je 
ovšem možné si i konkrétní jídlo přes internet 
předem objednat. Rodiče mohou účet svých 
dětí kontrolovat. Ihned tak zjistí, co jejich po-
tomek obědval, zda vůbec obědval, případně, 
kolik peněz je ještě na  účtu. Děti získávají 
čipové karty, které se dobíjejí.  

Investice do  modernizace školních 
stravovacích provozů dosáhly v  Berouně 
v  uplynulých letech zhruba 40 milionů 
korun. Přes 20 milionů korun na  školní 
jídelny šlo z  městské pokladny, značnou 
část hradil nový provozovatel.

Za vyhození odpadu mimo kontejner hrozí pokuta až padesát tisíc
Velkoobjemový odpad, například 

starý nábytek, mohou obyvatelé Berou-
na odevzdat zdarma ve  sběrném dvoře 
Technických služeb Beroun. Přesto se 
občas ve městě objeví nevzhledné černé 
skládky. Vyhozené sedací soupravy, staré 
stoly a válendy například objevili městští 
strážníci v  druhé  polovině července 
v berounské ulici V Hlinkách u ubytovny 
č.p. 650.  

Není správné, když se lidé zbavují 
věcí tímto způsobem. Navíc by se jejich 
počínání mohlo hodnotit jako nepovolená 
skládka, jejíž sankciování je v  pravomoci 
městské policie dle vyhlášky města. 

Vše co se nevejde do  kontejneru, je 
podle katalogu odpadu takzvaný vel-
koobjemový odpad, který může každý 
občan města odevzdat bezplatně 
ve sběrném dvoře. Zpoplatněn je pouze 
v  případě, že se jedná o  firemní odpad 
nebo zákazník není trvale hlášeným 

obyvatelem města. Občané, kteří nema-
jí možnost vlastní dopravy, si mohou 
dopravu objednat u  paní Filáskové, 
na  telefonu 311  548  210, u  které získají 
i  informace o  ceně dopravy. Informace 
lze získat i  u  pana Knoppa na  telefonu 
311 548 216, který má na svém středisku 
multikáry. Doprava se již platí podle 
platného ceníku TS Beroun, s.r.o.

„Obecně platí, že odložení odpa-
du mimo vyhrazená místa řeší zákon 
o přestupcích a je možné za to udělit po-
kutu a to až do výše padesáti tisíc korun,“ 
potvrdil Jan Marek z  odboru životního 
prostředí. Občan by tedy měl v  ta-
kovém případě vyhodit odpad do  jiného 
nejbližšího kontejneru a nebo počkat, až 
budou plné kontejnery vyvezeny.

Pokud městští strážníci narazí na po-
dobnou černou skládku, snaží se na místě 
zjistit maximum informací. „Nejčastěji 
hledají svědky, pořizují fotodokumen-

taci. Pokud je zjištěn pachatel, skládka 
není rozsáhlá a  materiál skládky není 
nebezpečný a  pachatel vše okamžitě 
na  své náklady odstraní, lze případ řešit 
blokově na místě. V ostatních případech 
se předává věc příslušnému správnímu 
orgánu,“ doplnil Pavel Novák, velitel be-
rounských strážníků.

SBěRný dvůR BERoUn
Skupiny odebíraných odpadů:
n komunální odpad n nebezpečné od-
pady n stavební odpady n bioodpady 
rostlinného původu n kovy, papír, 
plasty n elektrošrot n zpětný odběr 
elektrozařízení a baterií n pneumatiky

Provozní doba:     po-pá: 7:00-17:00
                 so:        8:00-13:00
Telefon: 311 548 226, 
e-mail: sberny.dvur@tsberoun.cz   

n Před třemi lety byla v základní škole na Wagnerově náměstí otevřena nová moderní jídelna.
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Dvacet let od Sametové revoluce
Jedenáctý díl historického seriálu Radničního listu - rok 2008

V roce 2008 se počet obyvatel Berouna 
prvně přehoupl přes osmnáct tisíc. Podařilo 
se dokončit několik investičních akcí 
v  oblasti dopravy. Ať už šlo o  rekonstruk-
ci ulice Bratří Nejedlých včetně světelné 
křižovatky nebo rekonstrukce náměstí 
Marie Poštové. Důležité bylo i  zahájení 
další etapy rekonstrukcí ulic s  prašným 
povrchem v Berouně-Závodí.  

Dalším úspěchem bylo rozšíření kapa-
city mateřské školy Sluníčko na Zavadilce. 
Od  předloňského října se tam zvýšila ka-
pacita z 24 na 42 dětí.  

V  únoru navštívil tehdejší starosta Jiří 
Besser americké město New Orleans, které 
v srpnu 2005 zaplavila velká voda. Přáním 
Američanů totiž bylo poznat, jak pracuje 
speciální varovný systém, který si Be-
roun pořídil po ničivých povodních v roce 
2002. Přednášky české delegace si vyslechli 
členové Kongresu i členové z úřadu tamní 
guvernérky.

V  dubnu byla v  prostorách bývalých 
kasáren otevřena kavárna Jiná káva. 

V  ulici Karly Machové začala výstavba 
třípodlažního víceúčelového objektu 
s  čtyřiadvaceti byty a  komerčními pros-
tory. Berounské Gymnázium Joachima 
Barranda se zase dočkalo nové jídelny. 
Koncem roku bylo v  Hlinkách otevřeno 
zrekonstruované dětské hřiště.

Ani v  kultuře město nezahálelo. 
Berounští se například poprvé účastnili 
Královského průvodu z Prahy na Karlštejn, 
prezentovali se i na výstavě v Bruselu.  

V  květnu 2008 začali obyvatelé někte-
rých částí v  Berouně využívat speciální 
kontejnery na  biologicky rozložitelný ko-
munální odpad: ovoce, zeleninu, posekanou 
trávu či popel ze dřeva. Město se totiž 
zúčastnilo pilotního projektu na  třídění 
a  svoz biologicky rozložitelného odpadu, 
na který získalo dotaci od krajského úřadu 
ve  výši 536 tisíc korun. Pořízeno bylo sto 
kusů kompostérů pro rodinné domky a 175 
speciálních hnědých nádob na  bioodpad, 
které byly rozmístěny na  sídlištích Hlinky, 
Parkán, Litava a Velké sídliště.

Také v oblasti zdravotnictví se ve měs-
tě mnohé zlepšilo. Už v  lednu bylo 
v  budově berounského Medicentra 
slavnostně otevřeno nové hemodializační 
středisko sloužící pacientům s  akutním 
nebo chronickým selháním ledvin. Be-
rounská nemocnice zase otevřela na jaře 
dva operační sály. Jeden začal sloužit pro 
ortopedické a  druhý pro cévní operace, 
které se v Berouně dosud dělat nemohly. 
V  listopadu začal v  Mamodiagnostic-
kém centru fungovat nový digitální ma-
mograf, jehož výhodou je kratší doba 
vyšetření, vyšší spolehlivost a  snížená 
dávka záření.

V říjnu začala ve městě platit vyhláška, 
která zakázala popíjení alkoholu v  centru 
Berouna a  na  dalších veřejných místech: 
v městské památkové zóně, u supermarketů, 
Komunitního centra, vlakového a  auto-
busového nádraží či v  městských parcích. 
Koncem roku získal Beroun evropskou 
dotaci na  výstavbu in-line dráhy u  auto-
busového nádraží.  

n Na místě staré kovárny v ulici Karly Machové se v roce 2008 začal stavět nový víceúčelový objekt s byty a komerčními prostory.

n Na jaře 2008 finišovaly práce na výstavbě kavárny Jiná káva v prostorách bývalých kasáren. Ta se stala oblíbeným místem setkávání berounských obyvatel.
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Hrnčířské trhy zaplní centrum
11. 9. sobota  8:00 - 18:00
12. 9.  neděle 9:00 - 17:00

Hrnčíři z  Čech, Moravy, ale i  Fran-
cie, Německa, Maďarska, Polska, Litvy 
a  Slovenska se letos účastní tradičních 
Hrnčířských trhů v  Berouně. Už 
počtrnácté se uskuteční 11. a  12. září 
na  Husově náměstí. Jedněmi z  poz-
vaných jsou například Catherine Coto-
nian Moiroux hrnčířka z  jižní Francie, 
která představí malovanou keramiku 
inspirovanou kulturou Středomoří, 
nebo litevský Roman Mekisa, který zís-

kal prvenství v  řadě soutěží. Celkem 
se počet vystavovatelů blíži ke  300. 
Jako každoročně se uskuteční soutěž 
keramiků na  téma Zahradní keramika. 
Připraven je i  kulturní program. Mezi 
stánky s občerstvením bude i ten českého 
rybářského svazu Hořovice, který nabídne 
například grilovaného či uzeného úhoře. 

Letos poprvé budou k dostání i neob-
vyklé berounské koláče, upečené podle 
původní receptury berounských pekařek.
Chybět nebude hrnčířská tombola. Ceny 
do  ní věnují hrnčíři ve  prospěch sbírky 
na  opravu kostela sv. Jakuba v  Berouně. 
Více na www.hrncirsketrhy.cz

Letorosty s Lucií Bílou a Tublatankou
18. 9. sobota od 10:00

Lucie Bílá a rocková legenda Tublatan-
ka jsou hlavní hvězdy festivalu Letorosty, 
který v sobotu 18. září v Berouně tradičně 
uzavře festivalovou sezónu. Již podruhé 
se na  Letorostech objeví oblíbené kapely 
MIG 21, Děda Mládek Illegal Band a Žlutý 
pes. Ondřej Hejma, frontman Žlutého psa, 
bude festival také moderovat. Hudební 
sestavu doplní soubor studentů Jedličkova 
ústavu The Tap Tap Orchestra a americko-

irsko-český rock´n´rollový band 5 Foot 
Assassins. Zahraje i  domácí kapela Mo-
ped. Pro návštěvníky s dětmi je připraven 
také pestrý dopolední zábavní program 
plný her a  soutěží, tentokrát s  motivem 
lidových řemesel. Vstup na  festival, který 
začíná ve 14 hodin, je poprvé pro všechny 
návštěvníky zdarma. Festival Berounské 
Letorosty je každoročně zaštítěn Nadačním 
fondem Letorosty senátora Jiřího Oberfal-
zera. Nadace v rámci akce předá finanční 
dary vybraným charitativním organizacím 
ve středních Čechách. Více na str. 20.

Dračí lodě už popáté
10. 9. pátek od 16:00
11. 9. sobota od 11:00

Pátý ročník závodu dračích lodí 
Berounský drak 2010 se uskuteční 
tradičně na  Berounce nad je-
zem v  kempu Na  Hrázi. Závodí se 
ve  čtyřech drahách na  200 metrů. 

V  pátek začíná sportovně-kulturní 
program pro děti i dospělé v 16 hodin. 
Od 21:30 začne ohnivá show nazvaná 
Probouzení berounského draka. V so-
botu je první start lodí připraven 
na 11. hodinu. V průběhu celého dne 
čeká na návštěvníky pestrý doprovod-
ný program. Další informace na www.
dragonboat.cz
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Muž ve stínu

  1. 9. středa 18:30

V. Británie - Francie - Německo. Režie: Ro-
man Polanski. Napínavý příběh spisovatele, 
který má napsat paměti bývalého britského 
premiéra. Hrají: Ewan McGregor, Pierce 
Brosnan, Tom Wilkinson, Kim Cattrall, 
James Belushi, Olivia Williams, Jaymes But-
ler, Timothy Hutton, Eli Wallach.
128 min. České titulky. Přístupno od 15 let.

USA/VB  Sci-fi thriller. Leonardo Di Caprio 
jako zkušený zloděj, absolutní špička 
v  nebezpečném umění extrakce: krádeže 
cenných tajemství z  hloubi podvědomí 
během snění, kdy je mysl nejzranitelnější…
142 min. České titulky. Přístupno od 15 let.

Let’s Dance

  2. 9. čtvrtek 17:30
  3. 9. pátek 17:30
  4. 9. sobota 17:30
  5. 9. neděle 17:30
  6. 9. pondělí 17:30
  7. 9. úterý 17:30
  8. 9. středa 17:30

USA. Hudební a zamilovaný. 
107 min. České titulky. Přístupno.  

3D

ART KINO: Květ pouště

  2. 9. čtvrtek 20:00

Německo - Rakousko - Francie. Podle au-
tobiografické knihy top modelky Waris 
Dirie. Vypráví dechberoucí příběh svého 
dětství.    

130 min. České titulky. Přístupno. 

Sexy 40

  3. 9. pátek 20:00
  4. 9. sobota 20:00
  5. 9. neděle 20:00

USA. Sandy (Catherine Zeta-Jones) je 
šťastně vdaná a  odhalí nevěru svého 
manžela. Radikálně mění svůj život. 
Komedie.  

95 min. České titulky. Přístupno.

ART KINO: Prokletý ostrov

  6. 9. pondělí 20:00

USA. Izolovaný ostrov uprostřed oceánu. 
Na  něm přísně střežená psychiatrická 
léčebna. A  jedna pacientka zmizí. Vyni-
kající thriller Martina Scorseseho. V hlavní 
roli Leonardo Di Caprio.. 
137 min. České titulky. Přístupno od 15 let.

FILMOVÝ KLUB: Katka

  7. 9. úterý 20:00

ČR. Film Heleny Třeštíkové je unikátním 
časosběrným dokumentem, mapujícím 
čtrnáct let v  životě mladé narkomanky 
a jejího marného zápasu se závislostí.     

90 min. Přístupno. 

Kajínek

  8. 9. středa 20:00
  9. 9. čtvrtek 20:00
10. 9. pátek 20:00
11. 9. sobota 17:30 a 20:00
12. 9. neděle 17:30 a 20:00
13. 9. pondělí 20:30

ČR. Režie: Petr Jákl ml. Kriminální thriller 
inspirovaný příběhem Jiřího Kajínka.

107 min. Přístupno od 15 let. 

Shrek: Zvonec a konec

  9. 9. čtvrtek 17:30
10. 9. pátek 17:30
11. 9. sobota 15:30
12. 9. neděle 15:30

USA. Shrek rozdává autogramy… Poslední 
díl animované komedie. 

92 min. České znění.  Přístupno.

3D

Avatar

13. 9. pondělí 17:30
14. 9. úterý 15:30 zlev. představení
14. 9. úterý 21:00
15. 9. středa 17:30

USA. James Cameron a jeho unikátní pro-
jekt. 

162 min. Přístupno. České znění. 

3D

Ženy v pokušení

14. 9. úterý 18:30
15. 9. středa 20:30
16. 9. čtvrtek 17:30
17. 9. pátek 17:30

Česká komedie Jiřího Vejdělka. Hrají: 
Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Jiří 
Macháček a další. 

118 min. Přístupno.

(K)lamač srdcí

16. 9. čtvrtek 20:00
17. 9. pátek 20:00
18. 9. sobota 17:30
19. 9. neděle 17:30
20. 9. pondělí 17:30

Francie - Monako. Provozují unikátní služ-
bu: rozbíjí partnerské vztahy…. Komedie. 

105 min. České titulky. Přístupno.

Počátek

18. 9. sobota 20:00
19. 9. neděle 20:00
20. 9. pondělí 20:00

FILMOVÝ DěTSKÝ KLUB 
BIjáSeK: Dešťová víla

20. 9. pondělí 13:45

Česká pohádka. Hrají: Jakub Gottwald, Éva 
Kerekes, Miroslav Donutil, Simona Stašo-
vá, Jitka Sedláčková, Aneta Krejčíková, 
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ART KINO: Single Man

21. 9. úterý 20:30

USA. Příběh odehrávající se v Los Angeles 
v  roce 1962. Vysokoškolský učitel (Colin 
Firth) se právě vyrovnává se smrtí svého 
dlouholetého partnera. A  potká svou 
nejlepší kamarádku (Julianne Moore)... 

101 min. České titulky. Přístupno.

ČR. Režie: Tomáš Bařina. Podle scénáře 
a literárního bestselleru Michala Viewegha 
je natočený příběh tří sourozenců. Hrají: 
Miroslav Donutil, Miroslav Vladyka, Van-
da Hybnerová, Táňa Pauhofová, Jan Budař 
a další. Komedie.

100 min. Přístupno od 15 let.

Belgie. Animovaný dobrodružný příběh 
mořské želvy.  

88 min. Přístupno.

Sex ve městě 2

21. 9. úterý 17:30
22. 9. středa 17:30 a 20:30

USA. Zábava, móda a  nekončící párty. 
Komedie.

146 min. Přístupno od 15 let.

FILMOVÝ KLUB: Pan Nikdo

28. 9. úterý 20:00

Kanada - Belgie - Francie - Německo. Rok 
2092 a planeta Mars je prázdninovým rezor-
tem… Sci-fi.

133 min. Přístupno. 

Výstavy

MěSTSKá gALeRIe BeROUN

Duslova vila, třída Politických vězňů 203
Galerie otevřena: úterý - pátek 10:00 - 12:00 
a 12:30 - 16:00, sobota 10:00 - 13:00. 

n Zdeněk Adamec - Údolí Berounky
Výstava potrvá už jen do 3. 9.
n Fotoklub Beroun 
     - Beroun v zrcadle času
Vernisáž výstavy ke  115. výročí narození 
Jiřího Jeníčka se uskuteční v  sobotu 11. 9. 
v  11:00. Vystaveny budou originální foto-
grafie Jiřího Jeníčka zachycující město Be-
roun v roce 1943 a současné pohledy na tato 
místa na  fotografiích členů Fotoklubu Be-
roun. Výstava potrvá do 1. 10. V rámci EHD 
ve dnech 11. a 12. 9. bude galerie otevřena: 
sobota od zahájení - 12:30 a  13:00 - 17:00, 
neděle 9:00 - 12:00 a 12:30 -17:00.

HOLANDSKÝ DůM

Holandská ulice
Galerie otevřena: Po  - Pá 9:00 - 12:00 
a  13:00 - 17:00, So a  Ne 11. a  12. 9. 
(Hrnčířské trhy) 9:00 - 12:00 a  12:30 
-17:00

n 745 let města Berouna
Vernisáž výstavy mapující historii města 
Berouna se uskuteční ve  čtvrtek 2. 9. 
od  17:00. Výstava potrvá do  15. 9. Více 
na straně 15.
n Tváře pěti kontinentů
K vidění bude na třicet snímků berounského 
starosty Tomáše Havla pořízených na  ces-

tách po pěti kontinentech. Výstava fotografií 
tváří obyvatel nám blízkých, ale i exotic-
kých zemí navazuje na  tradiční přednášky 
z  cest, které Havel pravidelně pořádá pro 
Klub výtvarného umění. Vernisáž výstavy 
se uskuteční ve  čtvrtek 16. 9. od  17:00. 
Výstava potrvá do 30. 9. 

DěTSKá gALeRIe V PODLOUBÍ

Městský úřad Beroun, Husovo náměstí 68

Během září bude uspořádána výstava prací 
dětí, které navštěvovaly příměstský tá-
bor každoročně pořádaný o  prázdninách 
Domem dětí a mládeže Beroun.

VÝSTAVNÍ SÍŇ jIŘÍHO jeNÍČKA

Pražská (Dolní) brána
Síň otevřena: středa 11:00 - 16:00, so-
bota 9:00 - 13:00

MUZeUM ČeSKéHO KRASU

Jenštejnský dům, Husovo náměstí 87, 
e-mail: info@muzeum-beroun.cz, www.
muzeum-beroun.cz. Otevřeno: úterý - so-
bota 9:00 - 12:00 a 12:45 - 17:00, neděle 
a svátky 10:00 - 12:00 a 12:45 - 17:00.

n výstavy katedry fotografie FAMU:
    výběr z klauzur 2010
Vernisáž výstavy fotografií v sobotu 11. 9. 
od 10:00. Výstava potrvá do 13. 10.

Aleš Háma, Lenka Vlasáková, Marián 
Labuda st., Martin Dejdar a další. 

Vstupné 45 Kč. 96 min. Přístupno.

Čarodějův učeň

23. 9. čtvrtek 17:30
24. 9. pátek 17:30
25. 9. sobota 15:00
26. 9. neděle 15:00

USA. Akční dobrodružný příběh. Nicolas 
Cage jako čaroděj v  současném Manhat-
tanu brání město před nepřítelem. 

110 min. 
Film je přístupný, ale má české titulky. 

Román pro muže

23. 9. čtvrtek 20:00
24. 9. pátek 20:00
25. 9. sobota 17:30 a 20:00
26. 9. neděle 17:30 a 20:00
27. 9. pondělí 17:30 a 20:00
28. 9. úterý 17:30
29. 9. středa 17:30 a 20:00
30. 9. čtvrtek 17:30

Sammyho dobrodružství

27. 9. pondělí 15:30
28. 9. úterý 15:30

3D

Kajínek

30. 9. čtvrtek 18:30

Více na předchozí straně.
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Akce v Berouně

geOPARK BARRANDIeN

Expozice pod širým nebem ve  dvoře 
Muzea Českého krasu věnovaná geo-
logické stavbě Barrandienu. Vchod 
z ulice Slapská. 
Otevřeno v  září: Út - So 9:00 - 12:00 
a 12:45 - 17:00, Ne a svátky 10:00 - 12:00 
a 12:45 - 17:00

n Řemeslné a hrnčířské trhy
11. 9. sobota 8:00 - 18:00
12. 9. neděle 9:00 - 17:00
Pro návštěvníky proslulých berounských 
řemeslných a  hrnčířských trhů Muzeum 
Českého krasu každoročně připravuje jar-
mark tradičních řemesel pod širým ne-
bem v  prostorách expozice Geopark Bar-
randien, který tak navodí  iluzi pracovišť 
dovedných mistrů hrnčířů, kovářů, 
dráteníků a  dalších, dnes už téměř vy-
mizelých řemesel. Příjemným doplňkem 

gALeRIe ČeRťáK

Vápenka Čertovy schody, Tmaň 200
Galerie otevřena: denně 5:00 - 19:00 

n Zdeněk Tichý: Tak to chodí...
Pro výstavu vybral autor fotografie ze 
svého patnáctiletého archivu. Jednotícím 
prvkem je člověk. Expozice sestává ze tří 
částí. V té hlavní převažuje nevážný pohled 
na různé životní situace, v další části jsou 
to výtvarněji pojaté fotografie a  nakonec 
soubor fotografií s nepříliš veselým téma-
tem, zachyceným však s  pokusem o  jistý 
nadhled. Výstava potrvá do 14. 10.

   den otevřených dveří
    Střední zdravotnická škola
   3. 9. pátek 9:00
Střední zdravotnická škola Beroun, Mlá-
deže 1102, zve všechny absolventky, ab-
solventy a  přátele školy na  slavnostní za-
hájení školního roku a prohlídku školy při 
příležitosti 20. výročí založení školy.
   Štěpán Rak
   5. 9. neděle 19:30

n Lži vepsané v kameni aneb temná 
    minulost českých skalníků
Tato výstava s exponáty zapůjčenými ze 
sbírek muzeí i soukromých sběratelů z celé 
České republiky seznámí návštěvníky 
s historií falsifikátů zkamenělin, převážně 
pak trilobitů z doby Joachima Barranda, 
kdy někteří čeští skalníci a prostí lidé pro 
zatraktivnění sběru a prodeje zkamenělin 
slepovali nejrůznější části trilobitů k sobě. 
Výstavu je možné v malé výstavní síni 
navštívit až do 21. 11.
n nevšední geologie všedního dne
Výstava je koncipována jako přehlídka ku-
riozit ze světa geologie. K vidění budou 
např. poštovní známky, těžítka, obrázky, 
emblémy, městské znaky, nálepky, tetování, 
razidla, formy na  perník, turistické su-
venýry ve  tvaru trilobitů, modely, hračky, 
talíře, loga, ex libris a celá řada dalších 
zajímavostí. Výstava v prvním patře 
Jenštejnského domu potrvá do 21. 11.
n od jara do jara
Lucie Suchá od  roku 1992 již uspořádala 
třicet samostatných výstav. První její ob-
raz vznikl v  létě roku 1989 na  chatě pod 
hradem Týřovem. Staré okenní rámy, 
které jsou pro její obrazy typické, začala 
používat poté, co jeden z obrázků jakoby 
namíru přesně zapadl do starého sklepního 
okýnka u  domku manželových rodičů. 
Vernisáž výstavy obrazů známé beroun-
ské výtvarnice Lucie Suché se uskuteční 
v sobotu 4. 9. od 17:00 v Geoparku Bar-
randien Muzea Českého krasu, bude spo-
jena s křtem nástěnného kalendáře Lucie 
Suchá 2011, dávkou staropražské hudby 
v  podání kapely Švajneraj a  příjemnou 
atmosférou pozdně letního podvečera. 
Výstava pak potrvá v Konírně do 31. 10.

bývá prodejní nabídka koření, bižuterie, 
hraček, berounských koláčů a  dalších 
lahůdek české kuchyně.

KAPLe PANNY MARIe BOLeSTNé

n Kaplička
Výstava fotografií Jiřího Semráda, která 
potrvá od soboty 11. 9. do neděle 12. 9. 
v rámci EHD, doplní šperky Lindy Semrá-
dové. Výstava pak pokračuje do konce září 
v Muzeu Českého krasu v Berouně. 

U Dědu, Beroun
Otevřeno: 9:00 - 17:00 

Slavnostní koncert a  křest nového CD 
za  účasti významných hostů v  sále České 
pojišťovny Beroun.
   Berounský drak
   10. - 11. 9. pátek a sobota
Závody dračích lodí. Více na str. 5.

   Hrnčířské trhy
   11. - 12. 9. sobota a neděle
Husovo náměstí. Více na str. 5.
   varhanní recitál
   11. 9. sobota 17:00
V podání Gerarda Legierse, titulárního var-
haníka chrámu sv. Bonifáce v Rijswijku zazní 
skladby barokních mistrů a  francouzských 
romantiků. Varhanní recitál se uskuteční 
v rámci oslav EHD v kostele sv. Jakuba. 
   Přišel na večeři
   11. 9. sobota 19:30
Vánoce by byly v Mesalii tím pravým rájem, 
plným skvělých telecích nožiček, nočního 
bruslení a každoročního celostátního rozhla-
sového programu pana Sheridana Whitesida, 
kdyby... si zde nezlomil kyčel pan Sheridan 
Whiteside, který navzdory svému podma-
nivému hlasu je tím nejnesnesitelnejším pa-
cientem na světě. Slavná americká komediál-
ní klasika, plná humoru, tučňáků, intrik, 
lásky, švábů a jedněch Vánoc, na které budou 
všichni vzpomínat. V premiérovém podání ji 
Herci 1. generace představí na prknech SD 
Plzeňka.
   Taneční kurzy 
   17. 9. pátek 19:00
SD Plzeňka. Zahajovací lekce, vedou 
taneční mistři Romana Chvátalová a Pavel 
Kafka, hraje rytmická skupina tanečního 
orchestru Karavel pod vedením Pavla Mar-
ka. Další kurzy každý pátek.
   Berounské Letorosty
   18. 9. sobota 10:00
Další ročník stále populárnějšího hudeb-
ního festivalu. Dopolední dětský program. 
Více na str. 5 a 20.
   Kavárnička
   20. 9. pondělí 14:00
Centrum pro zdravotně postižené Středo-
českého kraje Beroun, Bezručova 928, 
pořádá v hotelu Na Ostrově pravidelné set-
kání s programem a hudbou. Vstup 20 Kč.
   o statečné princezně Máně
   22. 9. středa 9:00 a 10:30
Malé divadélko R. a A. Novákových v sále 
České pojišťovny Beroun.

Přednášky
 nad Berounkou pod Tetínem trochu jinak
  7. 9. úterý 17:00
Objevy tetínských jeskyňářů. Ladislav 



kultura 9/2010

www.mesto-beroun.cz 9

Svatý Jan pod Skalou

Loděnice
n SPOLeČeNSKÝ KLUB  
 

   Přišel na večeři
   3. 9. pátek od 20:00
Berounští Herci 1. generace s  předpre-
miérou komedie v loděnickém Klubu. Více 
v rubrice Akce v Berouně.

Černošice

Nižbor
n INFORMAČNÍ ceNTRUM 
     KeLTSKé KULTURY  

Zámek. Multimediální projekce o životě 
Keltů,  tel.: 311 693 100, www.celticeurope.
cz. Provozní doba: Po - Ne 10:00 - 17:00.
    Industriální zóny - výdobytek moderní 
    společnosti? Keltské výrobní areály
Výstava přivádí návštěvníky mezi Kelty, 
kteří budovali v příhodných oblastech 
své výrobní zóny. K vidění bude replika 
jednoduchého soustruhu. Návštěvníci se 
seznámí s celým pracovním postupem 
při tavbě železné rudy včetně rekon-
strukcí tavících pecí a lokalitami spojený-
mi s železářstvím a jiné. výstava potrvá 
do 31. 10.

Solvayovy lomy
Muzeum Těžby a  dopravy vápence leží 
mezi obcemi Svatý Jan pod Skalou, Bubo-
vice a  Loděnice, více na  www.solvayovy-
lomy.cz. Provozní doba v  září: So 11:00 
- 16:00 (začátky prohlídek), Ne a  svátky 
11:00 - 15:00 (začátky prohlídek).

Pecka, člen České speleologické společ-
nosti, shrne historii výzkumu jeskyní 
v  nejbližším okolí Tetína včetně pos-
ledních objevů tetínských jeskyňářů. 
Konkrétně se bude jednat o shrnutí všech 
prací a  badatelů za  uplynulých 100 let, 
kteří se podíleli na  poznání krasu v  ma-
sivu tetínských skal. Přednáška, která se 
uskuteční v Muzeu Českého krasu Beroun, 
bude doplněna projekcí fotografií.
    oheň na Měsíci
    14. 9. úterý 19:00
Přednáška v Muzeu Českého krasu z oblas-
ti kosmonautiky. Přednáší Lumír Hon-
zík z  plzeňské hvězdárny a  planetária. 
Po skončení pozorování oblohy z Plzeňské 
brány dalekohledy z Hvězdárny Žebrák.

    Inline Černošice - Černošická míle
    4. 9. sobota 13:00
Bližší informace na www.inline-cup.cz/za-
vody/cernosice..
    Janet Robin 
    13. 9. pondělí 20:30
Fenomenální americká zpěvačka vystoupí 
v Clubu kino. Vstupné 150 Kč.
    Geoff Tyson
    17. 9. pátek 20:30
Koncert amerického kytaristy v Clubu ki-
no. Vstupné 120 Kč.
    Spiritual kvintet
    19. 9. neděle 18:00
Koncert se uskuteční v  kostele Nanebev-
zetí Panny Marie. Vstupenky v  hodnotě 
150 Kč je možno zajistit v předprodeji v tra-
fice na  černošickém nádraží nebo přímo 
v kostele za 180 Kč.

Hořovice
n KLUB LABe
Vísecké nám. 198, e-mail: labe.prochor@
seznam.cz, www.klublabe.cz
    Jaksi taksi
    18. 9. sobota 21:00
    Ranydej, Greymon
    24. 9. pátek 21:00
    Aby bylo jasno - divadlo
    29. 9. středa 21:00
Vtipná svižná komedie (J. Rosák, D. Homo-
lová, V. Nová, O. Kallus). Předprodej vstu-
penek v IC Hořovice.

Karlštejn
    Hradozámecká noc na Karlštejně
   4. - 5. 9. sobota a neděle
Poprvé v historii hradu otevřeno přes ce-
lou noc s celou řadou překvapení.
    Senátorský parní vlak
    4. 9. sobota
Parní vlak doprovázený hudební skupinou 
Třehusk jede v 13:05 z Karlštejna směrem 
na Srbsko, Beroun do Zdic a dále přes Ho-
stomice, Všeradice a  Zadní Třebaň zpět 
do Karlštejna. Příjezd v 16:08.
    vinobraní
    25. - 26. 9. sobota a neděle 10:00

Dvoudenní slavnost vína s  bohatým pro-
gramem za přítomnosti císaře a krále Karla 
IV. a jeho královské družiny.

Králův Dvůr

 n PoHodA PRo KAŽdÉHo
Rodinný a relaxační klub v Králově Dvoře,  
Pod Hájem 97 (u  vrátnice ČSAD, objekt 
bývalé celnice)
Kontakty: tel. 774 119 858, e-mail: info@
pohodaprokazdeho.cz. Více informací 
na www.pohodaprokazdeho.cz.
nabídka: Každé úterý a  čtvrtek Hrátky 
s  kamarády - dopoledne bez maminek. 
Nutná rezervace. Více informací na www.
pohodaprokazdeho.cz.

n KLUB PáSOVec ZAHOŘANY  
 

   Tři dny na břiše
   10. 9. pátek 20:30
Loděnická kapela vytváří a hraje písničky 
blížící se „bluesu v  bílém“ (alibistické 
označení), big beatu (anglické označení) 
a  čím dál více i  šansonu (nabubřelé 
označení).
   JeJavu SYSTEM
   24. 9. pátek 20:30
Disko trisko bláznivého berounského 
sound systému Disco, Break, D’n’B, Psy-
Trance.

n Ekoporadna při ekocentru KAvYL 
Provozní doba: Po  - Pá 8:00 - 16:00, So 
9:00 - 17:00. Dotazy týkající se ekologické 
problematiky si můžete vyžádat e-mailem 
na  ekoporadna@ekocentrum.eu, tele-
fonicky na čísle 314 501 281, nebo osobní 
návštěvou přímo v ekocentru. Více infor-
mací na  www.ekocentrum.eu nebo www.
ekocentrum.eu/ekoporadna
   Spirituál kvintet
   12. 9. neděle 15:00

Dobřichovice
    Alotria
    4. 9. sobota 13:00 - 22:00  
6. ročník historického a  šermířského fes-
tivalu Černošická Alotria. K  vidění budou 
šermířská vystoupení, divadlo, historická 
hudba, dobové tržiště a občerstvení, dětské 
hry, výstavy a řada dalších zajímavostí.

       výzva
Pozvánky na  kulturní, společenské 
a  sportovní akce, které chcete 
zveřejnit v Radničním listě, zasílejte 
nově na e-mail: tm@muberoun.cz, 
ktvv@muberoun.cz nebo poštou na 
adresu: Radniční list, Husovo nám. 
68, 266 43 Beroun-Centrum.
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Žebrák
n MUZEUM ŽEBRáK
Otevřeno:  sobota 9:00 - 12:00 a 12:30 - 
18:00, neděle 9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00

Knihovny
e-mail: info@knihovnaberoun.cz
www.knihovnaberoun.cz
   Městská knihovna Beroun
   (U Kasáren 813)
   telefon: 311 621 947
Oddělení pro dospělé, studovna a čítárna:
Po, St a Čt  8:30 - 17:00
Út a So   8:30 - 11:00
Pá   8:30 - 15:00
Dětské oddělení:
Po   12:00 - 17:00
St a Čt   12:00 - 16:00
Pá   12:00 - 15:00
   Pobočka sídliště (Třída Míru)
   telefon: 311 622 782
Po a Čt  8:30 - 11:00, 12:00 - 16:00
St   8:30 - 11:00, 13:00 - 17:00
Pá  8:30 - 11:00, 12:00 - 15:00
Letní etudy
V měsíci září probíhá v knihovně výstava 
kreseb Evy Vinterové a fotografií Jany Vin-
terové nazvaná Letní etudy. Výstava se 
koná v Městské knihovně, U Kasáren 819 
do konce září.

Městská rozhledna
V  září je otevřeno v  pracovní dny 10:00 - 
18:00, o víkendech a svátcích 9:00 - 19:00.

MIC Beroun
Městské informační centrum Beroun, 

Plzeňská brána
Otevřeno: St a So 9:00 - 12:00 (ostatní dny 
po domluvě). 

Přírodní amfiteátr pod Svatojánskou 
skálou. V  případě velmi deštivého počasí 
může dojít k  časovému posunu. Vstupné 
200 Kč, děti (7-15 let) 100 Kč. Rezervace 
vstupenek na e-mailu: sjs@svatyjan.cz nebo 
na  tel.: 723  950  219. Výtěžek z  koncertu 
bude věnován na opravy památek obce.

Svinaře
    Setkání motostrojů
   4. 9. sobota
IV. ročník spanilé jízdy Svinařských 
mopeďáků podbrdským krajem, délka 
zhruba 65 - 70 km.

Tetín
    Pouť ke svaté Ludmile na Tetín
   18. 9. sobota
Program pouti: 10:00 - slavnostní mše sv. 
v  kostele sv. Ludmily, 11:30 - občerstvení 
před budovou fary, 13:00 - přednáška 
doc. Jana Royta, 15:00 - požehnání, 16:00 - 
koncert smyčcového kvarteta Uniquartet.

Točník
    Hop Trop - trampský večer
    1. 9. středa 19:30
Koncertní  trampský večer. Předprodej vstu-
penek probíhá v  Městském informačním 
centru na  Husově náměstí v  Berouně, tel. 
311 654 321 a v síti Ticketstream. 
    Lenka Filipová
    4. 9. sobota 19:30

Koncert Lenky Filipové s  kapelou. 
Předprodej vstupenek probíhá v  Městském 
informačním centru na  Husově náměstí 
v  Berouně, tel. 311  654  321 a  v  síti Ticket-
stream. 

    Gothic Larp
    10. - 12. 9. pátek až neděle
Larp - z anglického live action game - je for-
mou hraní rolí, kterou hrají živí lidé podobně 
jako představení. Hráči představují své akce 
vlastnímu činy. Hry bývají pečlivě připravené, 
skupiny hráčů plánují děj a připravují kostý-
my. Jde o  formu improvizačního divadla, 
která vychází z témat fantasy či sci-fi filmů, 
knih nebo her. Hraje se podle předepsaných 
pravidel. 
    václavské slavnosti
    18. - 19. 9. sobota a neděle 10:00 -17:00
Šerm a divadlo.
    dožinky a vinobraní  
    25. 9. sobota 10:00 - 16:00 
Občanské sdružení Park dětem a  Tři věže, 
s.r.o. a Hrad Točník. Akce pro rodiče s dětmi.

Všeradice
    Vaření se zámeckou paní
   18. 9. sobota 11:00
Na  zámku ve  Všeradicích změří síly čtyři 
profesionální kuchaři. Zahrají kapely Sed-
láci, rakovnický Brass band či dechovka. 
Vystoupí i břišní tanečnice či operní pěvec 
Karel Bláha. Vrcholem programu bude 
křest nové desky kapely Třehusk.

Zdice
    Kurzy společenského tance
   4. 9. - 11. 12. soboty 15:00
Celkem 14 lekcí. Cena kurzu 1500 Kč. 
Vyučují Emil a  Marie Kainovi. Přihlášky: 
Společenský dům Zdice Po  - Pá 7:00 - 
15:30, tel.: 311 685 186, 602 628 867.
   Poncarovy Zdice 2010
   18. 9. sobota 18:00
Na 12. ročníku účinkuje Lounská třináctka 
se svými sólisty. Hostem pořadu je Josef 
Oplt, sólista HDK. Slovem provází Karel 
Vydra. Předprodej vstupenek ve  Spole-
čenském domě Zdice Po - Pá 7:00 - 15:30, 
tel.: 311 685 186, 602 628 867.
   vinný sklípek u Kuklů
   25. - 26. 9. sobota a neděle
Společenský klub Zdice zve k návštěvě vin-
ného sklípku s  ochutnávkou moravských 
vín do Hustopečí u Brna. V ceně 1600 Kč 
je cimbálová muzika, ubytování v  hotelu, 
doprava autobusem, večeře a  konzumace 
vína. Přihlášky na tel.: 311 685 186.

    dětství na čtyřech kolečkách (proměny 
    historických kočárků 1886 - 1986)
Výstava představuje vývoj dětského 
kočárku od  druhé poloviny 19. století 
do  konce osmdesátých let 20. století. 
K vidění budou restaurované dětské 
a loutkové kočárky a také prvky, které 
s touto tématikou úzce souvisí, tedy 
dobové panenky, postýlky a pokojíčky. 
Výstava potrvá do 28. 10.

n TIP nA ŘíJEn
Folkový festival v Chýni
V sobotu 2. 10. v Chýni zahrají kapely  
Hluboké Nedorozumění, Epy de Mye, 
Šantré, Jeroným Lešner, Passage, Půl   
dechu  do  měchu, Bob a  Bobci, Lážo 
plážo, Bodlo. Začátek festivalu je 
ve 14:00 v areálu Pivovarské krčmy. 
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Husovo náměstí 69 (pasáž Na  Nové), tel: 
311 654 321, E-mail: mic@muberoun.cz 
Provozní doba v září: Po - Pá 8:00 - 12:30 
a  13:00 - 18:00, So 8:00 - 12:30  a  13:00 
-17:00, Ne 10:00 - 12:30 a 13:00 - 17:00

Předprodej vstupenek v MIc:
n HRdý BUdŽES
4. 10. pondělí od 19:30
Divadelní představení v  SD Plzeňka, 
vstupné 320 korun.
n ASonAnCE + 3Rd SCoTTISH 
    FoLK nIGHT
11. 10. pondělí od 19:30
Koncert v  sále České pojišťovny, tří-
hodinový program, vstupné 350 korun.
n ToMáŠ KLUS
13. 10. středa od 19:30
Koncert v  sále České pojišťovny, 
vstupné 200 korun.

Klub Jeleň Beroun
Nad restaurací U Jelena, Beroun-Závodí
Aktuální program na www.vjeleni.cz

Klub Metro Beroun
V  Hlinkách 1513, Beroun, přímo pod 
restaurací Budvarka. Aktuální program 
na www.metro-club.cz

Taneční večery
n ReSTAURAce A PeNZION U ŠTIKY
tel.: 311 610 358, 777 960 594, e-mail: 
ustiky@email.cz

Solná pyramida
Havlíčkova 8, tel.: 737 582 725, 311 510 724, 
Aktuální program: www.solnapyramida.cz
Otevřeno: Po  - Ne 9:00 - 20:00, víkendy 
na tel. objednávky.
n Každý čtvrtek od 14:00 - Kreslení a zpívání 
pro nejmenší a  každou sobotu od 15:00 lout-
kové hříčky pro děti - Maňásci v soli.
n 11. 9. 18:00 Klubový večer s Miroslavem 
Konvalinou, bývalým zpravodajem Českého 
rozhlasu v  USA a  ředitelem Amerického 
centra při velvyslanectví USA v Praze
n 17. 9. 18:00 Klubový večer s Vladimírem 
Mlynářem, novinářem, exministrem infor-
matiky
n 21. 9. 19:00 Večer s Miky Volkem
n Od 18. 9. každou sobotu od 15:00 lout-
ková představení
n Od  23. 9. každý čtvrtek od  16:00 Výt-
varný kroužek pro děti
n Od 26. 9. každou neděli od 17:00 Večery 
pro maminky

Aqua-aerobik
    Aqua-aerobik 
    s Alenou Beránkovou Vančovou
Každé pondělí od 20:00, úterý od 18:00, středa 
a čtvrtek od 19:00. Více na tel.: 774 896 711, 
e-mail: alena.vancova@seznam.cz
    Aqua-aerobik ve studiu Kytka
Každé pondělí od 17:45, 18:30 a 19:15, středu 
od  18:00 a  18:45, čtvrtek a  pátek od  18:00, 
18:45 a 19:30.

Bazén
    MěSTSKÝ PLAVecKÝ AReáL
Městský plavecký areál Tipsport laguna, 
Na  Ostrově 900, www.tipsportlaguna.cz, 
info@tipsportlaguna.cz, tel: 311 514 401 
Bazén: Po 14:00 - 22:00, Út, St, Čt, Pá 7:00 
- 22:00, So a Ne 8:00 - 22:00 
Atrakce: Po  - Pá 14:00 - 21:30, So - Ne 
10:00 - 21:30
Fitness a relax centrum: Po 14:00 - 22:00, 
Út - Pá 7:00 - 22:00, So a Ne 10:00 - 22:00
Dopolední návštěva Fitness (1 hod. spin-
ning, posilovna nebo cvičení + ½ hod. v ba-
zénu) za 50 Kč do 13:00, pouze všední dny.
Sauna: Po, Čt, Pá 17:00 - 21:00,Út 16:00 - 
21:00 (16:00 - 18:00 pouze ženy),  St 10:00 - 
13:00 a 17:00 - 21:00 a So, Ne 13:00 - 21:00
Rodinná klubová karta
Nechcete zůstávat doma a hlídat ratolesti, 

zatímco váš partner jde relaxovat do aqua-
parku? Již nemusíte. Využijte naší novou 
službu „RODINNÁ KLUBOVÁ KARTA“ 
a můžete trávit volný čas společně u nás. 
Více informací na recepci Laguna klubu.
Sleva pro děti na vstup do sauny
50% sleva na  nekombinované vstupné 
do sauny pro děti do 15 let pouze v dopro-
vodu rodičů.
Sauna pro ženy
od  14. 9. každé úterý od  16:00 do  18:00 
je sauna určena pouze pro dámy. Vstup je 
umožněn jak členkám Laguna klubu tak 
platícím návštěvnicím.
neděle pouze pro členy Laguna klubu
od 19. 9. jsou každou neděli prostory La-
guna klubu určeny pouze pro členy. Člen si 
může přivést jednoho hosta, který platí vy-
braný vstup do areálu dle platného ceníku.
Letní vstupy s menu zdarma
do  30. 9. jsme pro návštěvníky vybrali 
tři a  šestihodinové vstupy, ke  kterým je 
připraveno menu zdarma.
vstup pro děti do 6 let zdarma
V  pracovních dnech od  14:00 do  16:00, 
vstup pro děti do 6 let v doprovodu rodičů 
zdarma. Věk dítěte je nutné prokázat.

    den otevřených dveří
    12. 9. neděle 13:00 - 17:00

Cvičení
    Cvičení v Edenu
Bodystyling, cvičení pro těhotné a po po-
rodu, pilates, aerobic Class, step aero-
bic mix, Zumba ve  Sportcentru Eden 
v  Berouně, ul. Karla Čapka 1482. Infor-
mace a  přesný rozpis na  www.sporteden.
cz. Rezervace na tel.: 724 774 353. 
    Alpinning ve Fitness Tyran
Na  Parkáně 23, tel.: 602  221  441, 
311 626 300, www.tyran.cz.
    Pilates v Tipsport laguně
Po 20:00 - 21:00, Út 15:45 -  16:45, Pá 18:30 
- 19:30, 19:30 - 20:30. Přihlášky a  informace 
na tel.: 603 533 453, 311 685 549 (večer) nebo 
na e-mailu: dia.racio@seznam.cz.

Fitbox
    Fitbox ve Fitness Tyran
Objednávky, informace a  rozpis na  www.
tyran.cz, tel.: 311 626 300, 602 221 441.

Flexi-bary 
    Flexibary + balanční čočky + míče
Kondičně-rehabilitační cvičení zaměřené 
na  hlubokou stabilizaci těla. Jednoduché 
posilování bez složitých krokových variací. 

   vlasta a Pavla – živá hudba
    3. 9. pátek 20:00
   dJ Pupík - disco
   4. 9. sobota 20:00
   18. 9. sobota 20:00
   Mejdan - Ježek, Mrázek - živá hudba
   10. 9. pátek 20:00
   24. 9. pátek 20:00
   dJ Karel Huml - „Čadil“ - disco
   11. 9. sobota 20:00
   25. 9. sobota 20:00
   duo Melody - živá hudba
   17. 9. pátek 20:00
Tanec zdarma v sále pro 200 osob.

Aqua-bike
    Aqua Bike v Tipsport laguně
novinka v Berouně! Skupinové cvičení 
využívá kombinace jízdy na stacionárních 
kolech ve vodě s posilovacími cviky 
Aqua Fitness vedená zkušenými trenéry.  
Začátek je od 6. 9. v Městském plaveckém 
areálu Tipsport laguna v Berouně. Vzhle-
dem ke kapacitě kol je nutná rezervace. 
Rozvrh a bližší informace na www.aqua-
bike.cz nebo 728 945 645.
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sport - společnost
S  kouzelnou hůlkou stokrát jinak... Cena 
80 Kč, permanentka 650 Kč/10 hod. 
Kde: Budova Gymnázia J. Barranda, Talicho-
va 824, informace na tel. čísle: 608 885 182
Cvičební dny: Po a St 19:00 - 20:00, Út 18:00 
- 19:00, Čt 18:30 - 19:30
AKTIvní SoBoTA:
    Kdo se o mě bude starat - když ne já!
    18. 9. sobota 13:00 - 15:00
Budova gymnázia J. Barranda. Cena 200 Kč. 
Nutná rezervace na tel.: 608 885 182.

Lední hokej

Fotbal

   Česká fotbalová liga
Králův dvůr - Liberec B
5. 9. neděle 17:00 
Králův dvůr - FK Pardubice
19. 9. neděle 16:30
Stadion v Králově Dvoře.
   Krajský přebor
ČLU Beroun - Hradištko 
11. 9. sobota 17:00
ČLU Beroun - dobrovice 
25. 9. sobota 16:30
Hřiště Na Ostrově v Berouně.

Plavání dětí
    BABY CLUB HRoŠíK
Tel.: 737  348  903, e-mail: babyclub.hrosik@
seznam.cz, www.babyclub-hrosik.cz
Přijímáme přihlášky na  podzimní kurzy 
na výše uvedených kontaktech.
    STUdIo KYTKA
Pod Šibencem 844, Beroun, tel.: 602 549 864, 
www.studio-kytka.cz
Přijímáme průběžně přihlášky na  plavání 
dětí od narození do šesti měsíců v domácím 
prostředí. Začínají podzimní kurzy plavání 
kojenců, batolat a starších dětí (poslední volná 
místa), sobotní odpolední rodinná plavání.

Powerjóga
    Powerjóga s Markétou
od 6. 9. každé pondělí od 19:00 v tělocvič-
ně Jungmannovy ZŠ. Podložky s sebou.

Spinning

   HC Berounští Medvědi - příprava
Berounští Medvědi - HC Tábor
9. 9. čtvrtek 18:00
   HC Berounští Medvědi - 1. liga
Berounští Medvědi - Benátky nad Jiz.
18. 9. sobota 18:00
Berounští Medvědi - HC olomouc
25. 9. sobota 18:00

  LAgUNA KLUB OFFIcIAL SPINNINg®
Městský plavecký areál Tipsport laguna, 
Na Ostrově 900
Spinning®
Hodiny spinningu® ve  fit sále: Pondělí 
17:15, úterý 8:00, 17:00, 18:30 a  20:00, 
středa 8:00, 17:15, 18:30 a  20:00, čtvrtek 
8:00, 17:00, 18:30 a 20:00, pátek 8:00, 17:00 
a  18:30, sobota 10:30 a  17:00 a  neděle 
10:00 a  17:00. Objednávejte se pro jistou 
účast osobně nebo na  tel.: 311  600  385, 
rozvrh na www.tipsportlaguna.cz
    FAMILY SPInnInG
Sportcentrum Lokomotiva Beroun, 
Tyršova 85, Beroun
Nabízí 70minutovou lekci spinningu (60 
minut spinning + 10 minut protažení) 
nebo lekci Spinbody (30 minut spinning 
+ 30 minut posilování – i overbally + 10 
minut protažení).Více informací včetně 
rozvrhu najdete na  www.spin.tym.cz. 
Objednávky na tel.: 737 442 801. 
    FITnESS TYRAn
 

Na  Parkáně 23, tel.: 602  221  441, 
311 626 300
video spinning
Rozpis na  www.tyran.cz, objednávky 
na  e-mailu: objednavky@tyran.cz nebo 
na výše uvedených číslech.

Zumba
    Zumba fitness s Miriam
Nová party začíná poslední prázdninový 
den  31. 8. (18:30 - 20:00) a  dále se bude 
konat pravidelně každé úterý 18:30 - 20:00 
a  čtvrtek 19:00- 20:00 ve  velké sportovní 
hale TJ Lokomotiva Beroun. Bez rezer-
vace. Informace na  www.zumbamiriam.
webnode.cz 
    Zumba s Eliškou
Každou neděli od  18:00 v  TJ Lokomotiva 
Beroun (na  tribuně). Nově také od  září 
Zumba každé pondělí od 20:00 v KD Srb-
sko (u  nádraží). Více na  www.berounska-
zumba.cz
    Zumba s Terezou
Zapomeňte na  nudu! Přijďte na  hodiny, 
při kterých se vyřádíte, nabijete a příjemně 
unavíte zároveň, a  které obrátí váš život 
vzhůru nohama. Hodiny po  celém Be-
rounsku. Rozvrh a více informací na www.
zumba-beroun.cz.
    Zumba ve Fitness Tyran
Každou středu od  20:00 ve  Fitness Tyran 
Beroun, Na Parkáně 23. Objednávky a  in-
formace na www.tyran.cz, tel.: 311 626 300, 
602 221 441.

Pro rodiče s dětmi

Dům dětí a mládeže
pracoviště Drašarova 1447, Beroun, tel.: 
774 950 671, 311 623 665
V týdnu od 20. do 24. 9. probíhají zahajo-
vací schůzky do všech zájmových kroužků. 
Na  těchto schůzkách obdrží rodiče a děti 
přihlášku a informace o programu na celý 
rok. Datum a  čas schůzek je uveden 
v příloze RL nebo na tel.: 774 950 671.

n děTSKý KoUTEK 
     A MInIŠKoLIČKA U voJTíŠKA
Na  Ostrově 274, areál berounské pe-
kárny, Beroun-Závodí, tel.: 724  705  768, 
722 075 547, www.agenturakk.cz
Otevřeno: Po - Pá 8:00 - 18:00 miniškolička, 
Po  - Pá 13:00 - 18:00 herna pro maminky 
s dětmi
Každé pondělí od  9:00 do  10:00 a  středa 
od  16:00 do  17:00 - jóga pro děti, každé 
pondělí od  10:30 do  12:00 nebo od  10:15 
do  11:45 a  sobotu od  11:00 do  12:30 - jóga 
pro těhotné, každou středu od 17:15 do 18:15 
a pátek od 15:00 do 16:00 - jóga po porodu, 
každou sobotu od  9:00 do  10:30 powerjóga 
(dospělí), každé úterý od  16:00 - flétnička 
a každý čtvrtek od 16:00 - výtvarné tvořeníčko.
n MC SLUnEČnICE
Bezručova 928, budova Komunitní cen-
trum Beroun, 2. patro, tel.: 603  141 700, 
www.mcslunecnice.cz
    výuka anglického jazyka pro dospělé     
    s možností hlídání dětí
Cena kurzu 110 Kč/60 min. a  150 Kč/90 
min. výuky. Za  hlídání dítěte 50 Kč/1 hod. 
Přihlášky na e-mailu: info@mcslunecnice.cz. 
Výuka začíná od 13. 9.
    Kurz předporodní přípravy
Šest lekcí pro budoucí maminky a  jejich 
blízké osoby. Předporodní přípravu vede 
porodní asistentka Marie Vnoučková. Cena 
celého kurzu je 1500 Kč. Počet míst v kurzu 
je omezený, objednávejte se telefonicky nebo 
e-mailem. Kurz začíná od 15. 9.
    Jóga pro děti
    13. 9. pondělí 15:30 - 16:15
Vhodné pro děti od  2,5 do  6 let. Cvičení 
zaměřené na zlepšení držení těla. Cena 100 Kč.
    Gravidjóga
    14. 9. úterý 17:30 - 19:00
Speciální cviky pomohou nastávajícím 
maminkám uvolnit se a  užívat si období 
čekání na miminko. Vstupné 150 Kč.
    o Koblížkovi
    29. 9. středa 16:00
Klasickou pohádku pro děti zahraje divadel-
ní společnost L. Frištenské. Vstupné 50 Kč/
osoba.
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Formulář pro zveřejnění životního jubilea 
v Radničním listu

Jubilant: (jméno, příjmení, datum narození)

Adresa:

Souhlas jubilanta se zveřejněním osobních údajů:
(datum, podpis)

Formulář pro zveřejnění nového občánka 
v Radničním listu

Nový občánek: (jméno, příjmení, datum narození)

Jméno rodičů:

Adresa:

Souhlas rodičů se zveřejněním osobních údajů:
(datum, podpis)

Jubilea
V srpnu oslavila krásné 96. narozeniny paní 
Helena Jungmannová, jednadevadesáté 
narozeniny slavil František Kraus. Koncem 
srpna oslavila 94. narozeniny paní Jarmila 
Fronová. V září si významné životní jubi-
leum - 75. narozeniny - připomene paní 
Anděla Ptáčníková. Pětaosmdesátku bude 
v září slavit Hedvika Marxová. Všem srdeč-
ně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví!
Jubilanti mohou telefonovat na tel. číslo: 
311 654 112, psát e-mailem na: sekr2@
muberoun.cz nebo poštou na  adresu: 
Radniční list, Husovo náměstí 68, 266 43 
Beroun-Centrum.  

Ordinační hodiny 8:00 - 11:00.
n 4. - 5.  9. sobota a neděle
MUDr. Helena Brotánková, Hořovice, Ko-
menského 1245, tel.: 311 513 453

Zubní pohotovost

n 11. - 12. 9. sobota a neděle
MUDr.  Jiří Burka, Chyňava 49, tel.: 
311 691 131
n 18. - 19. 9. sobota a neděle
MUDr. Blanka Burková, Beroun, Pod Ka-
plankou 508, tel.: 311 610 225
n 25. - 26. 9. sobota a neděle
MUDr.  František Hentsch, Zdice, Palac-
kého nám. 21, tel.: 311 685 672
n 27. - 28. 9. pondělí a úterý
MUDr.  Josef Holman, Hořovice, Komen-
ského 49, tel.: 311 516 660
Zubní pohotovost Kladno (ul. Sportovců), 
tel.: 312 240 440, všední dny 8:00 - 14:00, 
sobota 8:00 - 14:00, neděle 14:00 - 20:00

výBěR Z PRoGRAMU MC SLUnEČnI-
CE vE SPoRTCEnTRU EdEn:
    Tříměsíční cvičební kurz 
    pro získání sebevědomí
    16. 9. čtvrtek 18:00 - 19:00
Kurz vás naučí správnému držení těla. 
Dýchání, které je potřeba ke zpevňování bříška 
a  správnému provádění cviků na  zpevnění 
slabých partií (hlavně záda, břicho, hýždě, zad-
ní strana stehen). První lekce zdarma.
n STUdIo KYTKA
Pod Šibencem 844, Beroun, tel.: 602 549 864, 
www.studio-kytka.cz
Každou středu od 19:30 cvičení těhotných 
v bazénu s porodní asistentkou. 

Pro zdrav. postižené
n ASoCIACE RodIČů A PŘáTEL 
ZdRAvoTně PoSTIŽEnýCH děTí 
v ČR, o. S. - Klub Klubíčko Beroun
n InTEGRAČní CEnTRUM 
KLUBíČKo BERoUn
Sídlo: Bezručova 928, tel.: 322 312  702, 
311 514 370, 606 893 536, e-mail: info@
klubicko.org, www.klubicko.org
Provozní doba: Po - Pá
Sociální služby pro osoby se zdravotním 
postižením a rodiny se zdravotně postiženým 
blízkým formou osobní asistence, odlehčovací 
službou, denním a  týdenním stacionářem 
a sociálně terapeutickými dílnami. Děti školou 
povinné mohou navštěvovat detašované 
pracoviště ZŠ a Praktické školy Beroun.
n PoRAdnA PRo UŽIvATELE 
SoCIáLníCH SLUŽEB 
Sídlo: Komunitní centrum Beroun, Bez-
ručova 928, tel.:  603 575 640, SMS na tel.: 
721  440  904. Ředitelka Dagmar Radilová, 
Mgr.  Š. Prokopiusová. Provozní doba: 
Po a St 8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00, Út 8:00 
- 11:00 a 11:30 - 16:00, Čt a Pá v terénu
Půjčovna kompenzačních pomůcek - Svaz 
tělesně postižených, okresní org. Beroun
Sídlo: Kom. centrum Beroun, Bezručova 928, 
tel.: 736 282 467, 728 478 398. Provozní doba: 
Po a Čt 13:00 - 17:00, Út, St a Pá 8:00 - 12:00
n SonS - Sjednocená organizace nevido-
mých a slabozrakých ČR, pobočka Beroun
Sídlo: Kom. centrum Beroun, Bezručova 928, 
tel.: 776 669 176. Provozní doba: st 11:00 - 14:00  
n Svaz neslyšících a nedoslýchavých 
v ČR pro sluchově postižené v Berouně
Sídlo: Kom. centrum Beroun, Bezručova 
928, tel.: 603  575 640. Provozní doba: 
pondělí až pátek 9:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00

Vítání občánků
O  vítání nových občanků mají rodi-
če v Berouně zájem. Potvrzují to vyplněné 
dotazníky, které přicházejí na radnici od rodi-
čů novorozeňat. Od 1. července, kdy vstou-
pila v  platnost novela zákona o  evidenci 
obyvatel, nesmí totiž radnice získávat údaje 
o  jubilantech a narozených dětech z ofici-
álních databází. Blahopřát tak může pouze 

těm rodičům, kteří o narození svého potom-
ka dají vědět. A  to jak poštou, telefonicky 
a nebo na  radnici odevzdají vyplněný for-
mulář z Radničního listu. Dosud se přihlásily 
na dvě desítky rodičů. Obřad vítání občán-
ků se proto uskuteční ve středu 29. září 
od 14 hodin. Připraveny jsou upomínkové 
předměty pro děti i kulturní program. O akci 
budou rodiče poštou včas informováni. 
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Nové parkoviště P&R bylo 5. srpna slavnostně otevřeno u be-
rounského vlakového nádraží. K dispozici je tu 184 parkovacích 
míst, z toho 10 je určeno pro osoby s omezenou možností pohybu. 
Parkoviště je s obsluhou a řidiči tu za celodenní stání zaplatí jen 
dvacet korun. Na tento projekt získalo město dotaci ze strukturál-
ních fondů Evropské unie ve výši 6,5 milionu korun, dalších více 
než deset milionů doplatilo město samo.

Parkoviště u nádraží už je v provozu 

Velitelský zásahový automobil Škoda Yeti má nově k dispozici 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje v Berouně. Z cel-
kové částky půl milionu korun pokryl 54 procent pořizovací 
ceny vozidla příspěvek města Berouna. Jednalo se o  270 tisíc 
korun. Finanční prostředky každoročně vyčleňuje město Beroun 
na  základě Smlouvy o  spolupráci při zabezpečování požární 
ochrany ve městě Beroun.  

Hasiči dostali nový zásahový vůz

V  Goslaru se 7. až 8. srpna 
konal každoroční Trh umě-
leckých řemesel. Stejně jako 
v předchozích letech se zde sešli 
zástupci partnerských měst 
Berouna, Brzegu, Arcachonu 
a Windsoru, aby představili 
některé umělecké předměty 
tamních umělců a  také typické 
pochutiny nebo nápoje. „Z  Be-
rouna jsme do Goslaru přivezli 
keramiku, sklo i  výrobky ze 
dřeva, loutky, ale také koláčky, 
pivo a  berounskou medovinu,“ 
potvrdil Karel Abrahám, ve-
doucí odboru školství, kultury 
a vnějších vztahů. 

Berounští navštívili partnerský goslar 

Ani pátek třináctého tradičně považovaný za  nešťastný den 
neodradil tři mladé páry od uzavření manželství v Berouně. Za-
tímco první dvě svatby se konaly v obřadní síni radnice, poslední 
se konala na netradičním místě - v lomu Kobyla u Koněpruských 
jeskyní. „Pokud je to možné, snažíme se svatebčanům vyjít vstříc 
a oddáváme i  jinde než na radnici,“ uvedl starosta města Tomáš 
Havel, který v lomu oddával.

Starosta Tomáš Havel oddával v lomu

Lávka pro pěší u  železničního mostu na  Závodí se v  srpnu 
dočkala opravy. Musela být proto na dva týdny uzavřena. Důvodem 
bylo odstranění závad, které zapříčinily letošní extrémní klimatické 
podmínky v zimním a následně letním období. Město tyto opra-
vy nic nestály, jednalo se o  odstranění závad v  rámci reklamace. 
Opravy na vlastní náklady provedla společnost SMP CZ a. s., která 
loni na podzim  rekonstrukci lávky pro pěší a cyklisty prováděla. 
„Odstranila se pochozí betonová vrstva a byla vyměněna za nové 
souvrství plně vyhovující pro pěší i cyklisty,“ řekl Jiří Kratochvíl ze 
společnosti SMP CZ. 

Lávka pro pěší se dočkala opravy 

Obyvatelé Berouna přispěli na  pomoc obcím postiženým 
nedávnými povodněmi. Plné auto naložené potřebnými věcmi 
odjelo z Berouna do severočeské Raspenavy a Hejnic ve čtvrtek 
12. srpna po poledni. Sbírku uspořádala jak berounská Solná py-
ramida v Havlíčkově ulici ve spolupráci s Městským úřadem Be-
roun, tak i berounský Červený kříž. Lidé nosili nejčastěji balené 
vody, čistící prostředky, pracovní nářadí.  

Lidé z Berouna pomáhali obcím 
postiženým povodněmi 

Ulice V  Zahradách byla letos 
kompletně zrekonstruována a  koncem 
srpna zkolaudována. Dostala nový as-
faltový povrch, nové jsou i  chodníky se 
zámkovou dlažbou. Jde celkem o  dvě 
stě metrů nového povrchu komunikace. 
Rekonstrukce stála 2,2 milionu korun. 
Už loni zde bylo vybudováno za půl mi-
lionu korun nové osvětlení.

Ulice V Zahradách s novým povrchem
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výročí 745 let od založení Berouna připomene výstava

Území, na  kterém se rozkládá dnešní 
Beroun, bylo osídleno odnepaměti. První 
písemná zmínka však pochází teprve z 25. 
června 1265. Toho dne vydal král Přemysl 
Otakar II. v  Berouně listinu ostrovskému 
klášteru, kde v  dataci je uvedeno poprvé 
jméno města v  latinské podobě, tedy Ve-
rona. Proto je často tento rok uváděn jako 
rok, ve kterém bylo město založeno, i když 
tomu tak pravděpodobně není. Přesto 
tento fakt pro nás znamená, že před 745 
lety město již existovalo a my můžeme toto 
výročí určitě oslavovat jako dobu trvání 
královského města Berouna

První připomínkou tohoto výročí bylo 
červnové vítání krále Přemysla Otakara II. 
Tato akce přilákala na  berounské Husovo 
náměstí mnoho lidí, kteří nadšeně krále 
uvítali, zhlédli dobové souboje a  zapo-
slouchali se do  středové muziky. „Akce 
by se měla opakovat i  v  následujících 

letech. Tak bychom se postupně připravili 
na  důstojnou oslavu 750. výročí v  roce 
2015,“ uvedl starosta města Tomáš Havel.  

Další letošní připomínkou berounské his-
torie je výstava nazvaná 745 let města Be-
rouna, která se uskuteční od 3. do 15. září 
v  galerii Holandského domu. Vernisáž se 

koná 2. 9. od 17:00. Návštěvníci se mohou 
těšit na  kopie archiválií, které ochraňuje 
Státní okresní archiv v  Berouně a  další 
předměty z Muzea Českého krasu. Listina 
z roku 1265 se, bohužel, nedochovala. Její 
obsah známe pouze z opisu, který je spolu 
s dalšími uveden v Codex Iuris Municipa-
lis (česky Seznam listin královských měst 
venkovských). Latinské výpisy pořizovaly 
ve  středověku pro svou potřebu církevní 
instituce a většinou pouze díky nim obsah 
těchto historických listin známe. Nejstarší 
berounskou listinou uloženou ve  zdejším 
archivu, jejíž kopii mohou návštěvníci 
zhlédnout, je tak listina krále Václava IV. 
z  roku 1404, kterou potvrzuje založení 
špitálu v Berouně, a první strana městské 
pozemkové knihy z roku 1483. Bohatý ob-
razový materiál doplní také trojrozměrné 
exponáty, které zapůjčilo Muzeum 
Českého krasu v Berouně.

Od 3. do 15. září budou v galerii Holandského domu k vidění vzácné dokumenty 

Oslavy Dnů evropského dědictví v Berouně
Pátek 10. 9. 2010
16:00 Berounský drak 2010 - zahájení sportovně kulturního programu pro děti i dospělé - autokemp Na Hrázi 
21:30 Ohnivá show  Probouzení berounského draka - autokemp Na Hrázi

Sobota 11. 9. 2010
  8:00 Zahájení Hrnčířských trhů Beroun
  9:00 Koncert dechové hudby BEROUŇAČKA - Husovo náměstí
10:00 Vernisáž výstavy FAMU - Výstavní síň Jiřího Jeníčka v Pražské bráně 
10:45  Koncert VELKÉHO SWINGOVÉHO ORCHESTRU - Husovo náměstí
11:00 Vernisáž výstavy fotografií Beroun v zrcadle času - Městská galerie Beroun
11:00 Berounský drak 2010 - zahájení 5. ročníku závodu dračích lodí v autokempu Na Hrázi 
12:15  Vystoupení hudební skupiny KŘIVOKLÁTŠTÍ HUDCI - Husovo náměstí 
13:00 oficiální zahájení místních oslav dnů evropského dědictví (EHd)
14:00 Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže hrnčířů o nejlepší zahradní keramiku a udělení ocenění „Zlatá brána“ - Husovo náměstí
15:00  Vystoupení souboru PLZEŇSKÝ MLS - Husovo náměstí
16:00  Vystoupení hudební skupiny ŠVEJK BAND - Husovo náměstí
17:00 Varhanní koncert Gerarda Legierse -  kostel sv. Jakuba v Berouně 
18:00 Ukončení 1. dne Hrnčířských trhů Beroun
19:00  Divadelní představení - HERCI 1. GENERACE: Přišel na večeři - SD Plzeňka 

neděle 12. 9. 2010
  9:00     Zahájení 2. dne Hrnčířských trhů Beroun
  9:00 Koncert dechové hudby BEROUŇAČKA - Husovo náměstí
10:45  Vystoupení hudební skupiny TŘI DNY NA BŘIŠE - Husovo náměstí
13:00  Vystoupení hudební skupiny SHANNON IRISH MUSIC - Husovo náměstí 
17:00  Zakončení Hrnčířských trhů Beroun a místních oslav dnů evropského dědictví
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od  14. září bude zahájen předprodej 
vstupenek a abonentek na XXvIII. ročník 
hudebního festivalu Talichův Beroun. 

Zájemci si je mohou zakoupit v Městském 
informačním centru na  Husově náměstí 69, 
tel. 311 654 321.  

Festival bude zahájen v  úterý 12. října 
vystoupením Jihočeské komorní filharmo-
nie s  dirigentem Janem Kučerou. Následují 
koncerty: 19. říjen Janáčkovo kvarteto, 26. 
říjen  Veronika Böhmová - klavír, 2. listopad 

Lubomír Brabec - kytara  a Lubomír Malý - 
viola, 9. listopad České noneto. V úterý 16. lis-
topadu festival zakončí Akademičtí komorní 
sólisté AKS.

Koncerty se budou konat v  sále České 
pojišťovny od  19.30 hodin. Připraveny jsou 
i doprovodné akce: 5. října to bude od 17:30 
koncert učitelů ZUŠ V. Talicha nazvaný Poc-
ta Václavu Talichovi a 12. října v 16:00 hodin 
se uskuteční Pietní akt - u hrobu Václava Ta-
licha.

Prodej vstupenek na Talichův Beroun

n Jihočeská komorní filharmonie s dirigentem Janem Kučerou zahájí 12. října 28. ročník hudebního 
festivalu Talichův Beroun. 

Revue Můj Beroun
Letošní již 14. číslo městské kulturní 

revue Můj Beroun, která každoročně 
vychází u  příležitosti oslav Evropského 
dědictví, se vrací k  udělení titulu His-
torické město roku Berounu. Na jednom 
místě a přehledně se budete moci dočíst 
o  projektu regenerace městské památ-
kové zóny v letech 1994 - 2011. Toto téma 
bude zmíněno v rozsáhlém fotografickém 
srovnávacím dokumentu, který přinese 
snímky jednotlivých objektů a  lokalit 
před i po regeneraci. K tématu se budou 
v  anketě vyjadřovat i  berounské osob-
nosti, chybět nebudou  rozhovory na toto 
téma s novým starostou Tomášem Hav-
lem či s  náměstkyní ministra kultury 
PhDr. Annou Matouškovou.

Dalším zajímavým tématem je letoš-
ní sté výročí berounského gymnázia, které 
si čtenáři připomenou v  textech Jiřího 
Topinky. Zároveň zde bude pozvánka 
na oslavy tohoto výročí, které proběhnou 
25. září. V  novinách nebude chybět 
podrobný program oslav Dne evrop-
ského dědictví, včetně seznamu památek 
a termínů jejich otevření. V závěru čísla 
budou též známé i  méně známé be-
rounské pověsti ilustrované Kameelem 
Machartem. Můj Beroun bude k  dis-
pozici v  městském informačním centru 
a na dalších veřejně přístupných místech.

Pořadatelé kulturních akcí 
mohou žádat o dotace

Pořadatelé kulturních a  společenských 
akcí mohou opět žádat o  dotace pro rok 
2011. Výzvu k  vyhlášení výběrového řízení 
o  poskytování dotací z  rozpočtu města 
na  kulturní aktivity ve  městě Berouně pro 
rok 2011 projednala koncem srpna rada 
města. Pořadatelé kulturních akcí, kteří se 
chtějí ucházet o finanční podporu, se mohou 
obrátit na odbor školství, kultury a vnějších 
vztahů MěÚ Beroun, tel. 311  654  201, 
311 654 200, kde dostanou bližší informace 
a  potřebné formuláře. Pravidla výběrového 
řízení a  formuláře jsou k dispozici i na we-
bové stránce města www.mesto-beroun.
cz. O  dotaci v  oblasti kultury se mohou 
ucházet právnické i fyzické osoby. Podmín-
kou zařazení do výběrového řízení je řádné 
vyplnění formuláře žádosti a jeho předložení 
spolu s  požadovanými náležitostmi do  15. 
října 2010. Žádosti musí být označeny 
podacím razítkem podatelny MěÚ Be-
roun. Žádosti doručené po  stanoveném 
termínu nebudou do  výběrového řízení 
přijaty. Podrobnější informace přineseme 
v říjnovém čísle Radničního listu.

Chcete se dozvědět, kde se v  centru 
Berouna nacházejí pozitivní zóny, místa 
s léčivými účinky či podzemní vodní zdro-
je? Pak se zúčastněte besedy z  cyklu Set-
kání s autory, které máte rádi, která se koná 
dne 22. září v  18 hodin. Sraz účastníků je 
před Muzeem Českého krasu na  náměstí 
v  Berouně. „Půjde o  unikátní procházku 
centrem Berouna s  Konrádem Bronzem, 
autorem řady knih o vrtání studní, hledání 
podzemní vodních zdrojů a geopatogenních 
zón pomocí virgule a zkoumání historicky 
zajímavých lokalit. Autor prozkoumal 
například bojiště na  Bílé hoře s  letohrád-
kem Hvězdou, Vyšehrad, Mníšek pod Brdy, 
tajemný hrad Housku a  mnoho dalších 

lokalit, o  jejichž tajemství umí zajímavě 
vyprávět,“ uvedla organizátorka akce Marie 
Holečková. Během besedy, která je bezplat-
ná, si účastníci budou moci sami vyzkoušet 
práci s  virgulí a  ověřit si tak její působení 
přímo v  terénu na  berounském náměstí. 
Pro zúčastněné bude připravena jako bonus 
výjezdní experimentální beseda na  Tetín, 
Sv. Jan pod Skalou a Neumětely s možností 
vstupu do kostelů. Její předběžný termín je 
druhou sobotu v říjnu.

Cyklus Setkání s autory, které máte rádi, 
trvá už osm let. Za  tu dobu jej navštívilo 
mnoho slavných autorů. Například  Miro-
slav Plzák, Jiří Grygar, Zdeněk Mahler či 
Michal Viewegh.

Co skrývá berounské náměstí?
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V říjnu vyjde přehled 
poskytovatelů sociálních služeb

Do říjnového vydání Radničního lis-
tu opět připravujeme zvláštní přílohu 
s  přehledem poskytovatelů sociálních 
služeb a  doplňkových programů pro 
občany města Berouna.   Podklady 
pro zvláštní přílohu můžete posílat 
až do  10. září na  e-mailové adresy: 
osvz3@muberoun.cz, osvz15@mu-
beroun.cz nebo je předat telefonicky 
na číslech: 311 630 252, 311 630 263.

S úklidem města mohou nově 
pomoci dlouhodobě nezaměstnaní

Beroun se zařadil k  obcím, které orga-
nizují veřejnou služby pro dlouhodobě 
nezaměstnané. Na  svém zasedání 12. čer-
vence schválila zabezpečení veřejné služby 
Rada města Berouna.

Tento institut má pomoci městům a ob-
cím řešit například udržování čistoty ulic 
a  jiných veřejných prostranství, pomoc 
v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče. 

Pro nezaměstnané práceschopné 
občany, kteří pobírají dávky pomoci 
v  hmotné nouzi více než šest měsíců, je 
výkon veřejné služby jednou z  možností, 
jak prokázat snahu o zvýšení příjmu vlast-
ní prací . Občan nepobírá za výkon veřejné 
služby mzdu, ale příspěvek na  živobytí 
mu po  šesti měsících pobírání dávek 
neklesá z  životního minima na  minimum 

existenční. Podmínkou je odpracování 
alespoň 20 hodin veřejných prací v měsíci. 
Při odpracování více než 30 hodin v měsíci 
se částka životního minima navyšuje. 

Veřejná služba má význam zejména pro 
ty, kterým se dlouhodobě z  nejrůznějších 
důvodů nedaří zajistit pracovní uplatnění. 
Dává jim příležitost jak rozvíjet své pra-
covní a  sociální dovednosti, tak i  zvýšit si 
šance na  trhu práce. Podporuje sociální 
začleňování osob, zvyšuje participaci lidí 
na životu města. Veřejnou službu pro město 
Beroun zajišťují Technické služby Beroun 
s.r.o. Jedná se především o  úklidové práce. 
Tato organizace úzce spolupracuje s městem. 

Zájemci o veřejnou službu jsou v rámci 
sociální práce informováni na odboru so-
ciálních věcí a zdravotnictví. 

Vyhlášené Hrnčířské trhy se na Husově 
náměstí v  Berouně konají 11. a  12. září. 
Loni na ně přijelo přes 26 tisíc návštěvníků. 
Také letos očekávají organizátoři hojnou 
účast. Pokud pojedete na  trhy autem, 
bude možné zdarma zaparkovat na novém 
parkovišti P&R u  nádraží. Bude-li  su-
ché počasí, bude možné zaparkovat také 
na volné ploše vedle parkoviště. Parkovací 
místa budou také na záchytném parkovišti 
v  areálu bývalých kasáren v  Bezručově 
ulici (za  budovou Komunitního centra), 
na parkovišti Boškův statek u zimního sta-
dionu, dále v ulici Na Dražkách v prostoru 
bývalého autobazaru a  na  vyznačených 

místech v ulici U Archivu či na parkovišti 
u Policie ČR. Nově se bude parkovat také 
na travnaté ploše u autobusového nádraží, 
kde mívají stání cirkusy. K  parkovacím 
plochám navedou řidiče přenosné do-
pravní značky. V  souvislosti s  konáním 
hrnčířských trhů bude na Husově náměstí 
od pátku 10. září od 17:00 platit zákaz stání 
a tento prostor bude od sobotního rána až 
do neděle 12. září do 19:00 zcela uzavřen 
pro veškerou dopravu. Majitelé abonent-
ních a  rezidentních karet mohou zdarma 
využít všechna parkoviště v okolí. 

Více informací najdete na webu www.
hrncirsketrhy.cz

Projektové řízení 
má zlepšit efektivitu 

práce úředníků
Odbourat zbytečné papírování a místo 

něj zavést moderní informační technolo-
gie se snaží radnice v Berouně. Na projek-
ty, díky kterým by napříště už občan ne-
musel zbytečně osobně obcházet úředníky 
ale mohl vše vyřídit elektronicky, nyní 
žádá peníze z Evropských fondů.

„Kromě investičních aktivit, jako byla 
výstavba nového parkoviště či rekonstrukce 
kina Mír, se snažíme ze Strukturálních 
fondů EU financovat i  neinvestiční pro-
jekty, které povedou ke změnám ve veřejné 
správě. Znamená to, že do  budoucna 
chceme více využít web, informační 
technologie a  úřad tak více otevřít li-
dem,“ uvedl starosta města Tomáš Havel. 
Cílem změn je vytvoření moderního, 
přátelského a  efektivního úřadu. Takový 
je projekt Chytré město, který vychází ze 
strategických dokumentů vlády a  jehož 
cílem je bezpečný a  jednoduchý přístup 
k veřejným službám. „V první fázi se zavádí 
systém projektového řízení na  městském 
úřadě,  který by měl zlepšit efektivitu práce 
úředníků. Pro jednotlivé úředníky a občany 
to do  budoucna jednoduše znamená 
přechod z  papírových dokumentů k  práci 
se strukturovanými daty jako je například 
systém datových schránek či  služby Czech 
Point,“ uvedl tajemník radnice Jiří Chalu-
pecký. Na první projekt již radnice získala 
dotaci ve  výši téměř 2,5 milionu korun. 
Celý projekt bude stoprocentně hrazen 
z  Evropského sociálního fondu a  státního 
rozpočtu. Nyní se připravuje výběrové 
řízení na dodavatele služeb. Cílem je zvýšit 
efektivnost práce úředníků. 

Další žádost o  dotaci podalo město 
Beroun na  vybavení úřadu kvalitní 
počítačovou technikou pro výkon činnosti 
úřadu a  k  zajištění efektivní komunikace 
mezi občany a úředníky. 

100 let gymnázia Beroun
Sté výročí založení berounského gymnázia si budou moci v sobotu 25. září od 10:00 

připomenout bývalí studenti i ostatní návštěvníci. Současná budova školy v Talichově 
ulici bude otevřena v sobotu 25. září 
od 10:00 do 17:00 hodin. V sále bude 
připraven krátký kulturní program. 
Začínat bude vždy v  celou hodinu 
tedy od  10:00 až do  v  16:00 hodin. 
Připraveny budou informační bloky 
v  odborných učebnách, prezentace 
výtvarných prací, fotografie a  ma-
teriály z historie a současnosti školy. 
V nové výdejně obědů si budou moci 
návštěvníci zakoupit občerstvení 
a  posedět se svými bývalými 
spolužáky. U příležitosti 100. výročí založení vydává škola almanach, který si bude 
možné při návštěvě školy zakoupit.  

Kde zaparkovat o Hrnčířských trzích
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Dvousložková cena vody je spravedlivější

vysvětluje technický ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Beroun Jiří Paul

Berounští zastupitelé schválili jedno-
myslně vyhlášku o  zavedení takzvané 
dvousložkové ceny vodného a stočného. 
Podle akciové společnosti vodovody 
a  kanalizace Beroun je tento systém 
mnohem spravedlivější. 
n Proč se systém mění?
Současné platby jsou závislé výhradně 
na  tom, kolik konkrétní domác-
nost spotřebuje vody. Znamená to, že 
největší část nákladů uhradí odběratelé 
s průměrným a nadprůměrným odběrem, 
nejčastěji rodiny s  dětmi. Pokud ale má 
některý zákazník jen rekreační chatu 
nebo vedle přípojky vodovodu používá 
i vlastní studnu, zaplatí ročně jen několik 
desítek korun. Přitom aby i on mohl otočit 
kohoutkem a  odebrat vodu, musí být 
udržována složitá a  nákladná infrastruk-
tura. A  protože až 80 procent veškerých 
nákladů na  dodávku vody je nezávislých 
na množství odebrané vody, tak jeho plat-
by ani v  nejmenším nepokryjí tyto takz-
vané pevné náklady. 
n Co přesně znamená dvousložková 
cena? 
Platba za vodné a stočné se rozdělí na dvě 
části - pevnou a  pohyblivou. Pevná část 
platby bude stejná pro všechny majitele 

přípojek. Pohyblivou složku bude tvořit 
platba za odebranou vodu. Jedná se o ob-
dobu platby za elektřinu, kde platíte jednak 
za odebrané množství a jednak pravidelný 
poplatek za  velikost jističe.  Ze zákona 
nesmí pevná složka přesáhnout 20 procent 
současné průměrné roční platby za vodné 
a  stočné. Cena za 1 kubík odebrané vody 
se pak počítá ze zbylých 80% platby. Cena 
za kubík bude tedy nižší, než byla doposud. 
n Kolik tedy lidé zaplatí?
Přesná čísla budeme znát až na  podzim, 
výpočet se provádí pomocí programu vy-
daného ministerstvem zemědělství a  je 
poměrně náročný na  přípravu vstupních 
údajů. V tuto chvíli již víme, že odběratelé 
budou rozděleni podle odběru do  4 ka-
tegorií. V  každé kategorii budou všichni 
odběratelé platit stejnou výši pevné 
složky. Do  největší kategorie - odběratelé 
s nejmenším vodoměrem - bude patřit 98 
procent našich odběratelů.  
n Jaký dopad bude mít zavedení 
dvousložkové ceny na platbu?
Pokud odběr za  rok dosáhne přesně 
průměrného odběru, to je 81 metrů 
krychlových, zaplatí lidé stejně jako 
u  jednosložkové platby. Pokud přesahují 
tento odběr, je pro ně dvousložková cena 

trochu výhodnější a  naopak. Za  odběr 
blízký průměrnému se dá považovat 
odběr mezi 50-110 m3 ročně. V tomto ro-
zmezí je rozdíl v platbě při jednosložkové 
a dvousložkové ceně do 10 Kč za měsíc.

n Jaká bude platba pevné složky u hlavní 
skupiny odběratelů?
Předpokládáme, že platba bude maximálně 
45 Kč za  měsíc na  jednu vodovodní pří-
pojku. U stočného to bude ještě méně.
n vyšší odběr mají lidé s  vyšším 
příjmem, kteří nejsou nuceni tolik hlí-
dat životní náklady. Znamená to, že je 
dvousložková cena tedy zvýhodňuje?
To není tak úplně pravda. Hlavní skupi-
nou odběratelů s vyšším (nadprůměrným) 
odběrem jsou rodiny s dětmi bez vlastního 
zdroje vody.
n Znamená to, že budou lidi méně šetřit 
s vodou, když bude nižší cena za kubík?
Není pro to důvod. Cena za  kubík (m3) 
se sníží o  jednotky korun, což není to-
lik, aby odběratelé odebírali významně 
více než dosud. Pokud někdo odebral 
za  rok 50 kubíků a  v  příštím roce ode-
bere 100 m3, zaplatí sice po  přepočtu 
za  kubík méně korun než v  předchozím 
roce, ale dohromady za  rok zaplatí více. 
Při průměrném odběru se celková roční 
platba přechodem na dvousložkovou cenu 
nezmění. Odběratel s odběrem 50 m3/rok 
bude mít vydání o necelých 15 Kč měsíčně 
vyšší. Odběratel s  odběrem 100 m3/rok 
uspoří necelých 10 Kč za měsíc. Pokud ale 
odběratel s  odběrem 50 m3 v  dalším roce 
odebere 100 m3, zaplatí o 1540 Kč více! Pro-
to jej nebude přechod na  dvousložkovou 
cenu motivovat k vyšší spotřebě vody. 
n Musí lidé platit pevnou složku, i když 
vodu vůbec neodebírají? 
Ano, pokud máte uzavřenou smlouvu 
s VAK Beroun.  

Provozovatelé videoloterijních ter-
minálů, elektromechanických rulet 
a  ostatních technických zařízeních, 
jejichž provoz povoluje Ministerstvo 
financí ČR, budou platit za  kus 5000 
korun na čtvrtletí. „Je to stejná částka, 
kterou město vybírá od  provozovatelů 
výherních hracích automatů, jejichž 
provoz povolujeme my jako obec. 
Příjem z této sumy nebude pro městský 
rozpočet zanedbatelný,“ uvedla vedoucí 
odboru financí v  Berouně Marcela 
Maršíková.

Podle informací Ministerstva fi-
nancí ČR je nyní v  Berouně povoleno 
162 videoloterijních terminálů, 10 elek-
tromechanických rulet a  21 ostatních 
technických zařízení. Počet skutečně 

provozovaných přístrojů ale může být 
nižší.

Výherních hracích automatů, 
které povoluje město, bylo ke  konci 
července 354. Radnice je proti je-
jich rozšiřování. Už předloni proto 
zastupitelé přijali vyhlášku, která 
zprovoznění nových heren nepovo-
luje. „A navíc umožňuje u stávajících 
heren v případě problémů jejich pro-
voz omezit či dokonce zastavit,“ dodal 
starosta Tomáš Havel.

Proto radnice ve  spolupráci 
s  Policií ČR a  Městskou policií Be-
roun tato místa pravidelně monitoru-
je, v  případě zvýšené trestné činnosti 
či jiných problémů je připravena za-
sáhnout.

Zastupitelé schválili vyhlášku o videoterminálech
Berounští zastupitelé v  pondělí 9. září jednomyslně schválili obecně 

závaznou vyhlášku č.1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací 
přístroj nebo jiné technické herní zařízení. Cílem je co nejdříve zpoplatnit 
již fungující videoterminály, které povolilo ministerstvo financí, tak jak to 
umožňuje obcím zákon.
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Z usnesení Rady města 
Beroun

n Rada města projednala a souhlasí se Zadá-
ním veřejné zakázky v  otevřeném řízení pro 
Projekt Cyklostezky „Po stopách českých krá-
lů“ - 1. část v předloženém znění.
n Rada města ustanovuje hodnotící komi-
si pro posouzení a  hodnocení nabídek, kte-
rá bude plnit také funkci komise pro otevírání 
obálek s  nabídkami na  dodavatele stavebních 
prací pro Projekt Cyklostezky „Po stopách čes-
kých králů“ - 1. část ve složení: Ing. Tomáš Ha-
vel, Ing. Jiří Chalupecký, Ing. Marcela Maršíko-
vá, Ing. arch. Dana Vilhelmová, Iva Kermesová.

ze dne 26. 7. 2010

n Rada města doporučuje zastupitelstvu měs-
ta souhlasit s  bezúplatným převodem majetku 
části pozemku p.č. 380/9 - orná půda v k.ú. Ja-
rov u  Berouna z  vlastnictví Pozemkového fon-
du České republiky do vlastnictví města Beroun. 
n Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
souhlasit s uzavřením kupní smlouvy se společ-
ností Velkolom Čertovy na pozemek p.č.149/3 
ostatní plocha (jiná plocha) o  výměře 468 m2 
v k.ú. Jarov u Berouna. 
n Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 34 včetně 
studny na něm zbudované vše v k.ú. Zdejcina.  
n Rada města doporučuje zastupitelstvu měs-
ta souhlasit s prodejem pozemku p.č. 1361/1 - 
zast. plocha a nádvoří (společný dvůr) o výmě-
ře 701 m2 v k.ú.Beroun do vlastnictví Společen-
ství vlastníků pro dům čp.610.
n Rada města bere na vědomí rozsudek Okres-
ního soudu v Berouně č.j.4C 394/2008-143 ze 
dne 7. 5. 2010 rozsudek č.j. 4C 172/2009-17 ze 
dne 17. 2. 2010, navrhuje nepodávat odvolání 
proti rozhodnutí soudu a navrhuje neuplatňo-
vat žádnou náhradu škody.
n Rada města souhlasí s  mimosoudním ře-
šením sporu a  se zasláním nabídky nájem-
ci na  odkoupení bytu v  Slapské ulici, Beroun 
za  obvyklou kupní cenu dle znaleckého po-
sudku. V případě přijetí nabídky na odkoupe-
ní bytu za obvyklou kupní cenu dle znaleckého 
posudku, souhlasí rada města se zpětvzetím vý-
povědi z nájmu bytu ze dne 8. 1. 2010. 
n Rada města souhlasí s  uzavřením „Doho-
dy o  právu k  provedení stavby“ mezi městem 
Beroun a  Středočeským krajem v  zastoupení 
příspěvkovou organizací Středočeského kra-
je, Muzeem Českého krasu  o  provedení sta-
vebních úprav pozemku p.č. 2452/2 v ul. S.K. 
Neumanna na Velkém sídlišti o výměře 19 m2 
v k.ú. Beroun, který je ve vlastnictví Středočes-
kého kraje s  tím, že vlastník pozemku uhradí 
stavebníku (město Beroun) podíl za provedené 
práce do maximální výše 11 000 Kč.
n Rada města souhlasí s  uzavřením nájemní 
smlouvy na pozemek p.č. 445/2 o výměře 258 
m2 - ostatní plocha, - jiná plocha v k.ú. Zdej-
cina. 

ze dne 2. 8. 2010

n Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
nesouhlasit s prodejem p.č. 445/2 o výměře 258 
m2 - ostatní plocha, - jiná plocha v k.ú. Zdejcina 
z důvodu plánovaného rozšíření komunikace.
n Rada města souhlasí se zveřejněním záměru 
města projednávat prodloužení dohody o  do-
časném užívání částí pozemků PK 1555/1 (dle 
PZE parcel 1555, 1556,1557/1, 1557/2, 1577, za-
psaných na LV č. 10001 města Beroun) o výmě-
ře 2338 m2 a PK 2705/1 (dle PZE 1577, 1557/2, 
1557/1, 1556, zapsaných na LV č. 10001 měs-
ta Beroun) o výměře 466 m2 vše v k.ú. Beroun. 
n Rada města souhlasí se zveřejněním záměru 
města pronajímat nebytové prostory v přízemí 
budovy čp. 111, v k.ú. Beroun, Domov penzion 
pro důchodce, se sídlem Na Parkáně.
n Rada města souhlasí se stanovením ceny 
vodného a  stočného, vyhlášené VaK Beroun, 
a.s., pro zákazníky nově připojené na vodohos-
podářský majetek města Beroun pro rok 2010 
ve výši platné regionální ceny vodného a stoč-
ného uplatňované VaK Beroun, a.s., tj. vodné 
36,24 Kč/m3 bez DPH a stočné 26,15 Kč/m3 bez 
DPH a pověřuje starostu města oznámením to-
hoto rozhodnutí provozovateli vodohospodář-
ského majetku, společnosti VaK Beroun, a.s.
n Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
souhlasit s prodejem dosud nepřevedených vo-
dovodních řadů v majetku města Beroun spo-
lečnosti VaK Beroun. a.s.  
n Rada města souhlasí se zveřejněním záměru 
města projednávat prodej pozemků p.č. 1554/3 
o výměře 889 m2  - ostatní plocha - zeleň, p.č. 
1554/35 o  výměře 500 m2 - ostatní plocha - 
ostatní komunikace, p.č. 1584/32  o  výměře 
1364 m2 - ostatní plocha - manipulační plocha, 
p.č. 1574/29 o výměře 107 m2 - ostatní plocha 
- jiná plocha, vše v k.ú. Beroun u TS Beroun.     
n Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
souhlasit s navýšením nákladů na rekonstruk-
ci mateřské školy v Preislerově ulici o  částku 
152 718 Kč v souvislosti se zvýšením její kapaci-
ty a doporučuje zastupitelstvu města zapraco-
vat toto navýšení do III. úpravy rozpočtu města 
Beroun na rok 2010.
n Rada města souhlasí s poskytnutím dotace 
Dětskému domovu a mateřské škole speciální, 
Beroun na ozdravný pobyt dětí ve Šlovicích. 
n Rada města souhlasí s  poskytnutím finanč-
ního příspěvku zájmovým organizacím akcio-
vé společnosti Kailash group na nákup cen pro 
pátý ročník turnaje BEROUN OPEN 2010.
n Rada města souhlasí s  uzavřením Smlouvy 
o dílo se společností ATEM - Ateliér ekologic-
kých modelů, s.r.o. na akci: „Ekologická studie 
Beroun 1999 Kapitola Zdravotní rizika - aktua-
lizace 2010“, v předloženém znění.
n Rada města souhlasí s  výsledkem výběro-
vého řízení a  s  přidělením veřejné zakázky 
na  zpracovatele územního plánu města Be-
roun firmě UK-24, Praha 2. Rada města sou-
hlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na zpraco-
vání územního plánu města Beroun s  firmou 
UK-24, Praha 2.
n Rada města schvaluje podání žádosti o  fi-
nanční podporu z  ESF Operačního programu 
lidské zdroje a  zaměstnanost v  rámci oblasti 
podpory 3.1. - Podpora procesů plánování so-
ciálních služeb v rámci města Beroun. 

Z usnesení Zastupitelstva 
města Beroun

Zastupitelstvo města Beroun bere na vědomí 
n oznámení MUDr.  Jiřího Bessera o vzdání se 
funkce starosty města Beroun ke  dni 9.srpna 
2010
n zánik členství MUDr.  Jiřího Bessera v  radě 
města  
n informaci MUDr.  Jiřího Bessera o  jeho od-
stoupení z funkce člena dozorčí rady společnos-
ti Aquapark Beroun, a.s. z důvodu neslučitelnos-
ti této funkce s funkcí člena vlády
n zánik oprávnění MUDr. Jiřího Bessera zastu-
povat město Beroun na  jednání všech valných 
hromad Technických služeb Beroun, s.r.o. a Vo-
dovodů a kanalizací Beroun, a.s. z důvodu ukon-
čení jeho mandátu starosty města 
Zastupitelstvo města Beroun určuje
n počet uvolněných funkcionářů města Beroun 
na jednoho, a to starostu města 
Zastupitelstvo města Beroun volí
starostu města Beroun Ing. Tomáše Havla, neu-
volněného místostarostu města Beroun Ing. Mi-
roslava Endrleho, za  člena Rady města Beroun 
MUDr. Jiřího Bessera
Zastupitelstvo města Beroun deleguje
n Ing.  Tomáše Havla jako zástupce města Be-
roun na  jednání všech valných hromad Techn. 
služeb Beroun 
Zastupitelstvo města Beroun navrhuje
n MUDr. Jiřího Holuba jako zástupce města Be-
roun v  dozorčí radě společnosti Aquapark Be-
roun   
Zastupitelstvo města Beroun vydává
n Obecně závaznou vyhlášku města Beroun 
č.1/2010 o místním poplatku za provozovaný vý-
herní hrací přístroj nebo jiné technické herní za-
řízení, v předloženém znění. (viz strana 18)
n Obecně závaznou vyhlášku města Beroun č. 
2/2010 o úhradě vodného a stočného ve dvouslož-
kové formě, v předloženém znění. (viz strana 18)
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí
n s  bezúplatným převodem pozemku p.č.268/2 
o výměře 1574 m2 - trvalý travní porost v k.ú. 
Zdejcina  z vlastnictví Pozemkového fondu ČR 
do vlastnictví města Beroun
n se zařazením domu  čp.187, Plzeňská ul., Be-
roun-Město s  parc. st. 587 o  výměře 400 m2 
v k.ú. Beroun včetně pozemku - zahrady parc.č. 
1173/4 o výměře 709 m2 v k.ú. Beroun do IV. eta-
py privatizace bytového fondu podle zásad pře-
vodů bytů do  vlastnictví stávajícím nájemcům 
a souhlasí s uzavřením Dodatku č.4 k mandát-
ní smlouvě ze dne 28. 1. 2004 o pověření společ-
nosti RINT Beroun, s.r.o., prodejem výše uvede-
ných nemovitostí
n s bezúplatným převodem části pozemku p.č. 
380/9 - orná půda v k.ú. Jarov u Berouna z vlast-
nictví Pozemkového fondu ČR do  vlastnictví 
města Beroun
n s  uzavřením kupní smlouvy se společnos-
tí Velkolom Čertovy schody a.s. na  pozemek 
p.č.149/3 ostatní plocha  (jiná plocha) o výměře 
468 m2 v k.ú. Jarov u Berouna 

ze dne 9. 8. 2010
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18. září VSTUP ZDARMA Beroun

Moderuje Ondřej Hejma

Tublatanka
Lucie Bílá MIG 21
Žlutý pes Děda Mládek Illegal Band

The Tap Tap Orchestra

Jiří OBERFALZER senátor
a nadační fond Letorosty Vás zve na 
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