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Nová sportovní hala bude
přínosem pro žáky i veřejnost

Dvoupodlažní objekt by měl vyrůst místo hřiště mezi základní školou a bývalým pivovarem

M

ezi Základní školou na
Wagnerově náměstí a bývalým pivovarem by měla vzniknout
nová sportovní hala. Její studii
nechal zpracovat na základě podnětu vedení města ředitel této
školy Antonín Leopold ze školních
fondů.
Nová sportovní hala by měla
být přínosem nejen pro žáky základní školy, ale i pro sportovní
veřejnost. „Výstavba nová tělocvičny by výrazně zlepšila podmínky tělesné výchovy naší školy
a uvolnila tzv. aulu ve druhém
patře pro jiné výukové potřeby
například přednášky, divadla či
koncerty. Aulu lze nyní využívat
pouze pro gymnastická cvičení,
ostatní cvičení ruší výuku v učebně v 1. patře,“ uvedl ředitel školy
Antonín Leopold.
Základní škola sice disponuje
tělocvičnou v přízemí, ta je však
kapacitně i rozměrově nedostačující. Při hrách jako je například
odbíjená, košíková nebo florbal
více jak polovina žáků třídy sedí.
Nová sportovní hala by měla
mít nejen dostatečné parametry,
ale je navržena jako dvoupodlažní, takže by ji mohlo využívat

Pozvánka
n Ustavující veřejné zasedání nového zastupitelstva se uskuteční
v pondělí 5. listopadu od 15:00
v Kulturním domě Plzeňka.
Na programu bude mimo jiné
složení slibu nových zastupitelů,
volba starosty, stanovení počtu
místostarostů a dále volba členů
rady. Hlasovat se bude i o zřízení výborů zastupitelstva a určeni
budou i oddávající. Jednání bude
přenášeno on-line na webu města
www.mesto-beroun.cz.
Představení nových zastupitelů
najdete na str. 3. n
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mnohem více žáků nebo zájemců
z řad veřejnosti.
Studie předpokládá napojení

haly na hlavní budovu i přístavbu
školy. Součástí by měly být také
šatny, sprchy a tribuna pro divá-

ky. Hala je navíc koncipovaná pro
míčové hry.
dokončení na 2. straně

n Při slavnostním večeru ke 100. výročí založení samostatného Československa byly uděleny opět Ceny
města Beroun. Letošními laureáty se stali dlouholetý profesor berounského gymnázia František Hampl
(na fotografii vpravo) a významný podporovatel česko – slovinských vztahů Peter Kuhar (uprostřed). Současně bylo uděleno čestné občanství in memoriam legionáři Josefu Jonášovi, který převzal jeho prasynovec
Petr Kulhánek (vlevo). Více uvnitř listu na str. 4 a 5. n

Advent na Husově náměstí zahájí Barokní andílci

P

estrý program připravuje město
Beroun a Městské kulturní centrum opět na první adventní neděli,
která letos připadá na 2. prosince.
Program na Husově náměstí zahájí
v 16:00 Barokní andílci, hudební
soubor vedený Michalem Pavlíkem
z Čechomoru. O necelou hodinu
později bude slavnostně rozsvícen
strom i celé vánoční osvětlení. Následovat bude koncert souboru Rainbow gospel choir.
Současně se můžete těšit na
nové figurky v betlému, tentokrát
řezbář Jan Viktora vyřezává postavu

chlapečka a holčičky. Chybět nebudou ani stánky s občerstvením.
Sváteční atmosféru si budete
moci na Husově náměstí vychutnávat i po celý advent. V horní polovině
náměstí opět vyroste vánoční tržiště
se stánky a pódiem, kde bude probíhat připravený program. Stejně
jako v minulém roce i tentokrát zde
bude na děti čekat kolotoč a velkou
pozornost určitě vzbudí i živý betlém. Na trávníku opět vyroste umělá
ledová plocha, takže si budete moci
zabruslit pod širým nebem. Novinkou bude speciální domeček, ve

kterém budou děti psát vzkazy Ježíškovi. Celý program berounského
adventu přineseme v prosincovém
vydání Radničního listu, najdete ho
také na webových stránkách města
a MKC. n
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Nová sportovní hala bude
přínosem pro žáky i veřejnost
dokončení z 1. strany
Zpracování studie je prvním krokem k realizaci tohoto sportoviště.
Náklady na výstavbu nové sportovní

haly se budou pohybovat v řádech
desítek milionů korun, proto by
město chtělo k financování využít
dotace. „Ve chvíli, kdy bude vypsán

vhodný dotační titul, budeme díky
zpracované studii připraveni o peníze zažádat. Pokud bychom dotaci
nezískali a museli využít prostředků

z městského rozpočtu, termín realizace by se výrazně prodloužil,“ uvedl berounský místostarosta Michal
Mišina. n

Budou vlaky do Berouna jezdit tunelem?

S

práva železniční dopravní
cesty (SŽDC) plánuje vybudovat dálkové propojení mezi
Prahou a západní Evropou. Ve hře
jsou tři základní varianty, jedna
vede jižní trasou kolem Řevnic
a Lochovic a dvě míří na Beroun.
K tomuto tématu se v září
uskutečnila konference, kde byly
právě tyto tři varianty prezentovány. Projektanti nyní pracují
na studii proveditelnosti, která
by měla být ukončena na začátku
příštího roku.
„Pro město jsou zajímavé
dvě varianty, které míří právě
k Berounu. Celá trať by měla být
koncipována tak, aby v budoucnu po ní mohly vysokorychlostní vlaky jezdit. V současné době
ale nemají návaznost na západní
Evropu, tudíž by se tunely zatím
využívaly pro dálkové vlaky, příměstskou a nákladní dopravu,“
uvedl místostarosta Michal Mi-

šina. V tunelech by vlaky mohly jezdit maximální rychlostí
do 200 km/h.
Obě varianty směřující do Berouna počítají s vyústěním u čistírny odpadních vod a v první
etapě budou zakončeny na hlavním nádraží v Berouně. Dálková
doprava bude pokračovat po stávajícím, zmodernizovaném koridoru směrem na Plzeň, protože
ten umožňuje navýšení dopravy.
Pokud by v další etapě bylo
potřeba pokračovat se stavbou
vysokorychlostní trati a koridor
Beroun – Králův Dvůr – Zdice by
již kapacitně nedostačoval, je připravena varianta dalšího tunelu.
Ten by vedl v kopcích jižně od Berouna a vyústil by před Zdicemi
(jižně od dálnice cca v úrovni Knihova). „Pro Beroun a Králův Dvůr
je tato zpráva potěšující v tom,
že ve výhledu by z územních plánů mohly zmizet územní rezervy

právě pro vybudování vysokorychlostní trati, které obě města
významně omezují v rozvoji,“
upozornil Michal Mišina.
Pokud by nová trať vedla tunelem v kopcích pod Zavadilkou a Jarovem, dojde k dalšímu
omezení hlukové zátěže v okolí
Berouna. Zároveň se počítá s modernizací stávající trati tak, aby
byla výrazně méně hlučná. I  při
navýšení kapacity trati a především počtu vlaků v úseku Beroun

– Zdice by tedy byla přijata taková
opatření, aby se snížila hluková
zátěž v údolí.
V případě, že dojde ke schválení jakékoli z předložených tří
variant, se předpokládá zahájení samotných prací za 5 až 10
let. „Stavba celého tunelu závisí
na zvolené technologii. Při použití razících štítů by mohla být
dokončena zhruba za deset let
od zahájení stavby,“ dodal Michal
Mišina. n

Co je destinační jednotka Berounsko?
n Cestovní ruch se stal důležitým odvětvím moderního života a stává
se i výrazným zdrojem příjmů. Turismus jako takový je především o součinnosti obcí a veřejných subjektů. Z tohoto důvodu se vytvářejí tzv.
destinační jednotky podporující cestovní ruch v dané oblasti. Proto se
i na společném území Berouna a jeho okolí zrodila myšlenka založit destinační management.
První pracovní schůzka se uskutečnila již v listopadu loňského roku. Zúčastnili se jí zástupci Berouna, Tetína, Koněprus, Srbska, Svatého Jana
pod Skalou a správy CHKO Český kras. Poslední pracovní setkání se konalo v září letošního roku, kde přítomní diskutovali o vzniku destinačního
managementu. Založení destinační jednotky Berounsko se plánuje v nejbližších měsících. n
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Rybník v Brdatkách bude kompletně odbahněný

B

erounská organizace Českého rybářského svazu věnovala městu
100 tisíc korun na vyčištění rybníka v Brdatkách. Samotné práce pak začaly v druhé polovině října. „Rybník v Brdatkách byl založen
v roce 1924 a v letech 1975 až 1977 se uskutečnila jeho rekonstrukce. Od této doby se žádného zásadního čištění rybník nedočkal a je to
na jeho stavu znát,“ uvedl za Český rybářský svaz Petr Kessner. A co se
stane s bahnem z rybníka? To využije místní zemědělec jako hnojivo
na pole, kde se postupně zaorá. n
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Představujeme zvolené zastupitele pro období 2018 - 2022

P

rvní říjnový víkend patřil komunálním volbám. V Berouně občané volili 21 nových členů zastupitelstva. Ze 14 693 voličů jich
do volebních místností přišlo 5 424, volební účast tedy dosáhla 36,92 %. Ze sedmi stran a volebních uskupení, jejichž kandidáti
usilovali o přízeň voličů, budou mít v novém zastupitelstvu zastoupení všichni. Vítězem voleb se stali Nezávislí Berouňáci (5 mandátů), dále se podle počtu hlasů umístil Beroun sobě (4 mandáty), ANO 2011 (4 mandáty), ODS (3 mandáty), Lepší Beroun (2 mandáty),
ČSSD a nezávislí kandidáti (2 mandáty) a KSČM (1 mandát). Ustavující zastupitelstvo, kde zastupitelé složí slib a zvolí nové vedení
města, se uskuteční v pondělí 5. listopadu (viz str. 1).

n NEZÁVISLÍ BEROUŇÁCI
MUDr. Kateřina Táborská
54 let, bezpartijní
Známá kožní lékařka dostala ve volbách nejvíce preferenčních hlasů. Celý
život žije v Berouně,
kde má také svou lékařskou praxi. V zastupitelstvu města poprvé
usedla v roce 2010 a stejně jako
v minulých letech i nyní se chce
zaměřit především na kulturu,
sport, sociální oblast a zdravotnictví.
Mgr. Olga Chocová
64 let, bezpartijní
Berounská rodačka
a středoškolská učitelka uspěla už v minulých komunálních
volbách.
Zapojila
se do práce ve dvou komisích, je
členkou redakční rady Radničního
listu. V letošním roce se stala i členkou rady města. V novém volebním
období se chce zapojit do aktivit
směřujících k čistotě a pořádku
ve městě.
Josef Štěpánek
45 let, bezpartijní
Hudebník a ředitel
umělecké školy. Členem zastupitelstva
se stal poprvé v roce
2010.
Pozn. red.: Dne 23. 10. podal Josef Štěpánek rezignaci na post zastupitele.
Na jeho místo 24. 10. nastoupil Mgr.
Dušan Tomčo.
Mgr. Eva Chlumská
48 let, bezpartijní
Rodačka z Berouna
pracuje jako učitelka na Jungmannově
ZŠ. V zastupitelstvu
města začala působit v průběhu minulého volebního
období, kdy se stala radní i členkou školské komise. Právě školství
je oblast, které se chce především
věnovat i v následujícím volebním
období.
MUDr. Klára Šillerová
47 let, bezpartijní
Dětská lékařka, která má ve městě svou
ordinaci, se narodila
v Berouně. Své první
zkušenosti s prací zastupitelky začala sbírat od roku 2016.
V novém volebním období se chce zaměřit především na dopravu, zdravotnictví a v neposlední řadě na sociální
oblast.
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n BEROUN SOBĚ
Ing. Martin Veselý
38 let, bezpartijní
Berounský rodák začal získávat zkušenosti
s prací zastupitele
od začátku letošního
roku. Zároveň působil
jako předseda komise pro výstavbu.
A právě výstavba, doprava a územní
plán jsou jeho doménou a těmto oblastem se chce nejvíce věnovat.
Kamil Machart
45 let, bezpartijní
V berounském zastupitelstvu zasedne
poprvé. V minulých
obdobích několikrát
pracoval jako člen kulturní komise. Vzhledem ke své profesi
a zájmům je mu blízká oblast kultury,
společenského života, zahraničních
styků, rád by se věnoval i oblasti školství, sociálním tématům, zajímá ho
architektura a veřejný prostor.
Mgr. Adam Voldán
34 let, bezpartijní
Další zastupitel křtěný
Berounkou. Profesí
pojistný matematik,
ve volných chvílích se
ale hodně věnuje přírodě a ekologii. Jako nováček v zastupitelstvu se proto chce zaměřit hlavně
na sféru financí, životního prostředí
a sportu.
Ing. Petr Veselý
40 let, bezpartijní
Své zkušenosti s prací v zastupitelstvu
bude tento berounský
rodák teprve získávat. V zastupitelstvu
usedne se svým bratrem Martinem,
se kterým byl na společné kandidátce
Beroun sobě.
n ANO 2011
Ing. Michal Mišina
47 let, bezpartijní
Profesi
stavebního
inženýra v průběhu
minulého volebního
období opustil a usedl do vedení města
jako místostarosta. V dalším volebním
období chce pokračovat v oblastech,
které jsou vzájemně propojeny a které
měl ve své gesci, tedy územní rozvoj,
investice a doprava.
Mgr. Emil Šnaidauf
62 let, bezpartijní
Od narození působí v Berouně, v současnosti je učitelem na závodské
základní škole. Zároveň je autorem
řady naučných stezek a informačních

panelů. Zastupitelem
se stal poprvé v roce
2002 a stejně jako
v minulosti i nyní se
chce zaměřit hlavně
na životní prostředí a dostupné a kvalitní služby.
Ing. Irena Mastná
34 let, členka ANO 2011
Berounská rodačka
by se jako novopečená
zastupitelka
města Beroun ráda
věnovala oblastem,
které jsou blízké její profesi. Tedy urbanismu a rozvoji města, územnímu
plánování a dopravě. Dodejme, že
profesí je projektantka.
Mgr. Miroslava Holubová
51 let, členka ANO 2011
Povoláním je učitelka.
Do Berouna se přestěhovala v roce 1993.
Členkou zastupitelstva
se stala v roce 2016.
Pracovala v komisi školství a právě
na tuto oblast, která je jí blízká i díky
její profesi, se chce zaměřit také následující čtyři roky.
n ODS
RNDr. Soňa Chalupová
62 let, členka ODS
Poprvé usedla do zastupitelstva v roce
1990. V letech 1990
– 1994 se stala místostarostkou Berouna, v dalších letech byla členkou rady
města i předsedkyní řady komisí. Při
svém opětovném zvolení do zastupitelstva se chce věnovat hlavně výstavbě, územnímu plánu, životnímu
prostředí a komunitnímu plánování.
Ing. Vratislav Randa
56 let, bezpartijní
Berouňanem se stal
v roce 1985 a už v roce
1990 se aktivně začal
podílet na veřejném
životě, kdy byl členem
prvního polistopadového zastupitelstva. V minulosti působil také jako
radní a ve finančním výboru. I v dalším
volebním období se chce zaměřit především na investice města.
Ing. Viktor Burkert
39 let, člen ODS
Podnikatel a berounský rodák usedne
v zastupitelstvu toto
volební období poprvé. O práci pro město
a veřejnost se zajímal i v minulosti, byl
členem sportovní komise a finančního
výboru. Jako zastupitel města chce

řešit hlavně témata smart city, sport,
finance a investice.
n ČSSD a nezávislí kandidáti
Mgr. Ivan Kůs
71 let, člen ČSSD
V minulém volebním
období byl nejprve
místostarostou,
od roku 2016 starostou města. V zastupitelstvu usedl poprvé v roce 1994. V průběhu let byl mimo jiné členem rady,
předsedou několika komisí a výborů.
V novém volebním období se chce nadále věnovat kultuře a dalším oblastem
dle potřeby.
Mgr. Ondřej Šimon MPA
36 let, člen ČSSD
Ředitel Domova seniorů TGM se do Berouna přestěhoval
v roce 2008. Zastupitelem se stal před
dvěma lety, v průběhu uplynulých let
byl ale například předseda finančního výboru a předseda sociálně zdravotní komise. Nadále se chce zaměřit
na sociální, zdravotní a finanční
sféru.
n Lepší Beroun
Jiří Míka
54 let, bezpartijní
Berounský
rodák
a místní živnostník
bude dalším nováčkem v zastupitelstvu
města. Prioritou je pro
něj obnova Velkého sídliště, ale zaměřit se chce také na téma rozvoje veřejné
zeleně a péče o ni v rámci celého města, a dále na zvýšení svobody podnikání v Berouně.
Mgr. Luboš Zálom
37 let, Svobodní
Bezpečnost, podnikatelské prostředí, infrastruktura a doprava.
To jsou hlavní obory,
kterým se chce tento
místní rodák a živnostník v zastupitelstvu věnovat. Stejně jako jeho kolega
na kandidátce, i on zasedne v zastupitelstvu města poprvé.
n KSČM
Jiří Pokorný
80 let, člen KSČM
Do Berouna se přestěhoval v roce 1955, poprvé se stal zastupitelem v roce 1990. Za tu
dobu se stal například
členem komise bytové a komise majetku. Právě nakládání s majetkem města
je sféra, na kterou se chce i další čtyři
roky nejvíce zaměřit.
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Cenu města Beroun získali
František Hampl a Peter Kuhar
Čestné občanství in memoriam bylo uděleno Josefu Jonášovi za
mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím v legionářské
Rotě NAZDAR.

V
Talichův Beroun zahájil
Janáčkův komorní orchestr

U

ž 36 let je kulturní podzim
v Berouně neodmyslitelně
spojen s Mezinárodním hudebním festivalem Talichův Beroun.
I  tentokrát se milovníci vážné
hudby už dlouhou dobu dopředu
těšili na šest koncertů, které opět
doplnil prolog v kostele sv. Jakuba.
Letošní ročník zahájil Janáčkův komorní orchestr. Diváci v zaplněném sále Kulturního domu
Plzeňka výkon ocenili bouřlivým
potleskem. Stejný úspěch sklidilo i o týden později Bennewitzovo
kvarteto, jejichž koncert sledovalo i několik žáků a studentů
místních škol. Už řadu let je totiž

součástí festivalu i doprovodný
program pro mládež, která si
snad později v dospělosti najde
cestu na Talichův Beroun.
Starosta Berouna Ivan Kůs,
který je zároveň předsedou festivalového výboru, vidí ve festivalu
velký potenciál do dalších let. „Je
řada nápadů a záměrů, které, pokud se je podaří zrealizovat, povedou k dalšímu posílení skutečného nadregionálního významu
festivalu. Cestu, jak toho dosáhnout, vidím v opravdovém posílení jeho svébytnosti – organizační
i finanční. Bez výrazné podpory
města se to ale neobejde,“ uvedl
Ivan Kůs. n

V říjnu byly pokřtěny dvě knižní novinky

B

eroun v proměnách času a Beroun mezi monarchií a republikou.
Dva nové knižní tituly, které jistě potěší místní patrioty i ty, kteří
se do města třeba právě přestěhovali a chtějí se o něm a jeho historii
dozvědět nějaké zajímavé skutečnosti.
Kniha „Beroun v proměnách
času“ navazuje na výstavu v Galerii
Pěší zóna v Palackého ulici, kde zájemci na srovnávacích fotkách mohli
sledovat, jak se město v průběhu desetiletí vyvíjelo a měnilo. S ohledem
na velký zájem veřejnosti se město
rozhodlo přenést výstavu na stránky
této nové knihy.
Druhá novinka, „Beroun mezi
monarchií a republikou“, vzešla
z pera Miloše Garkische. Jak sám
název napovídá, kniha mapuje
bouřlivé období našich dějin před
a krátce po vzniku samostatného Československa. Jak se žilo v Berouně
přes první světovou válkou? A jak se na obyvatelstvu podepsala samotná válka? Jaké naděje přinesl vznik republiky? I na tyto otázky najdete
odpovědi v této nové publikaci.
Obě knižní novinky nyní
můžete zakoupit v Městském informačním centru
nebo v některém z místních knihkupectví. Kdo ví,
třeba některá z nich udělá
radost vašim blízkým pod
vánočním stromečkem. n
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Kulturním domě Plzeňka se
ve čtvrtek 18. října uskutečnil
slavnostní večer ke 100. výročí vzniku republiky spojený s předáním
Cen města Beroun. Letošními laureáty jsou František Hampl za jeho
dlouholeté působení na celé generace studentů berounského
gymnázia a Peter Kuhar za šíření
dobrého jména města Beroun, v zahraničí a za vytváření vztahů vzájemnosti mezi slovinskou a českou
kulturou. Současně bylo uděleno
čestné občanství města in memoriam Josefu Jonášovi za mimořádné
činy spojené s osobním hrdinstvím
v legionářské Rotě NAZDAR. Cenu
pro tohoto významného legionáře
převzal jeho prasynovec pan Kulhánek.
Úvodní projev přednesl historik Jan Rychlík. Následovalo samotné předávání cen, které bylo
chvílemi velmi emotivní. Například v momentě, kdy byl puštěn
medailonek profesora Hampla.
Řada jeho bývalých studentů, kteří byli v sále KD Plzeňka přítomni,
se neubránila dojetí.
Slavnostní večer byl spojen
také s křtem knihy Miloše Garkische s názvem Beroun mezi

monarchií a republikou. Hudební
část patřila vokálnímu kvartetu
Bonbónek a souboru Hlahol.
Letošní laureáty Ceny města
Beroun a vzpomínku na Josefa Jonáše přinášíme na str. 5. n

n Starosta Berouna Ivan Kůs předává cenu Peteru Kuharovi

n Druhá část programu slavnostního večera patřila vystoupení souboru
Hlahol.

P

áťáci ze Základní
školy V Zahradách
navštívili v říjnu Senát
ČR, kde se jim věnoval
senátor za volební obvod Beroun Jiří Oberfalzer. O týden později se
ještě vypravili do Poslanecké sněmovny, kde se
setkali s Kateřinou Valachovou. n
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František Hampl: Když se profese stane životní vášní

F

rantišek Hampl se narodil v roce 1927
v Berouně do rodiny profesora Františka
Hampla, učitele a spisovatele, Marie Hamplové. Dětství strávil v Berouně. Za války byl totálně nasazen a pracoval v Poldi – Kladno. Po válce
úspěšně absolvoval místní gymnázium a ve
studiu pokračoval na Přírodovědecké fakultě
Karlovy univerzity. Poté působil na střední škole v Lázních Kynžvart, na Střední pedagogické
škole v Chebu, odkud se vrátil do rodného
Berouna na zdejší pedagogickou školu. V roce
1968 se silně ohradil proti okupaci Varšavské
smlouvy. Stal se tak pro tehdejší režim nevhodným vychovatelem a pedagogem pro budoucí
učitelky a byl donucen pedagogickou školu
opustit.
Naštěstí se díky své pověsti svědomitého
a u žáků mimořádně oblíbeného učitele nemusel své milované profese vzdát a byl přijat
na berounské gymnázium, kde působil až
do odchodu do důchodu.

Jeho studenti na něj vzpomínají s úsměvem
na rtech. „Nezapomenutelné byly jeho slepé
mapy. O hodinách zeměpisu se mi ještě dlouho
zdálo,“ smějí se někteří absolventi gymnázia.
Dnes již legendární slepé mapy a pracovní listy
vyráběl doma. Na tu dobu se jednalo o pokrokové metody, které natolik zaujaly ministerstvo
školství, že byly později vydány pro potřeby
ostatních škol.
Své profesi se František Hampl s neuvěřitelným elánem a často zapojoval i svou rodinu.
Jeho manželka například dopisovala texty k pracovním listům, rodinné výlety byly spojené s fotografováním detailů rostlin, motýlů a brouků,
které pak na diapozitivech promítal svým studentům a obohacoval tak výuku biologie.
Dnes si 91 letý profesor užívá zaslouženého
odpočinku. Se svou ženu oslavili diamantovou
svatbu. Udělení Ceny města Beroun Františka
Hampla mimořádně potěšilo zejména proto, že
nominace vzešla od jeho bývalých studentů. n

Život v Berouně? Největší náhoda, která mě potkala

L

aureát Ceny města Beroun Peter Kuhar pochází z učitelské
rodiny, a tak nebylo ničím zvláštním, že se sám rozhodl v této tradici pokračovat. Člověk míní, život
mění. Po studiu slovanských jazyků

a literatury nevedly Peterovy kroky
kupodivu za učitelskou katedru, ale
do slovinské televize v Lublani, kde
bezmála třicet let působil jako redaktor kulturních pořadů. Více než
deset let byl také korespondentem

západoněmeckého rozhlasu a televize v Kolíně nad Rýnem.
Peter Kuhar se narodil v Maďarsku na konci 2. světové války, ale většinu života prožil v Lublani. Určitě by
si nikdy nepomyslel, že jednou bude
žít v Berouně. S partnerkou Lenkou
zde bydlí deset let, v lednu 2014 si
na berounské radnici řekli své ano.
„Velice brzy jsem objevil, kolik toho
mají Beroun a Lublaň společného.
Nejsilnější vazba Berouna se Slovinskem je ale Václav Talich, který
na začátku minulého století působil
čtyři roky v Lublani jako mladý hudebník, především dirigent. Navíc
z Lublaně pocházela jeho manželka,
pianistka Vida Prelesnik,“ podotýká.
Kuharova rodina je národnostně
i jazykově velmi rozmanitá. „Část
rodiny mluví maďarsky, část německy a já jsem se stal Slovincem. Ta
rozmanitost ovlivňuje můj pohled
na život a také moji zvědavost, stále chci hledat, co je kde nového,“

říká. S tímto pohledem se dostal
také do Berouna. Podle něj to byla
ta největší náhoda, která ho kdy potkala. „Beroun vnímám jako město
s velkým potenciálem, cítím se tu
jako doma, i když jsem žil v různých
končinách Evropy,“ dodává.
S manželkou Lenkou Kuhar
Daňhelovou organizují v Berouně
různé literární akce mimo jiné festival Stranou - evropští básníci naživo. Velkou měrou se také zasloužil
o současnou propagaci Václava Talicha a města Beroun ve Slovinsku.
„Díky vytrvalosti pana Kuhara dnes
máme v lublaňském hotelu Union Talichovu pamětní desku. Jsem
moc rád, že jsem mu při tom mohl
pomáhat. Toto úsilí bylo završeno
letos v říjnu, kdy se Talich stal čestným členem Slovinské filharmonie.
Tím mu instituce, k jejímuž rozvoji
tak neúnavně přispíval, splatila svůj
dluh,“ dodal slovinský muzikolog
Jernej Weiss. n

Legionář Josef Jonáš se vzniku Československa nedožil

J

osef Jonáš byl střelcem české
čety 4. arabského pluku francouzské Cizinecké legie. Narodil
se 12. března 1894 v Hýskově,
ale krátce na to se rodina přestěhovala do hájovny Lísek nad
Berounem. Od mládí toužil poznávat svět. Protože se chtěl zdokonalit v angličtině, odcestoval
již v 17 letech do Anglie, kde pracoval v jednom z londýnských
hotelů. Poté ho práce zavedla
do Paříže. Byl vybrán do služeb
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tureckého velvyslance v Paříži
jako vrchní číšník. Získal přezdívku Ambassadeur.
Zdokonaloval se i ve francouzštině, které se věnoval již
dříve. V té době vypukla I. světová válka. Když se ve Francii
začal formovat československý
válečný odboj, přihlásil se i Josef Jonáš do boje za vlast.
Jako jeden z prvních vstoupil už koncem srpna 1914
do vůbec první legionářské jed-

notky roty Nazdar ve Francii, se
kterou procházel nejkrutějšími
válečnými událostmi a získal
pověst jednoho z nejlepších legionářů.
Vítězných dnů a vzniku samostatného Československa se však nedočkal.
Padl v posledním válečném
roce a jako první Berouňák
zemřel dne 22. dubna 1918
na následky zranění v bitvě
u Cottenchy. n
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Okénko partnerských měst
n Slovinský muzikolog přednášel o Václavu Talichovi
Jernej Weiss, přední slovinský muzikolog, přicestoval v říjnu do Berouna,
aby zde v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun vedl
přednášku o tomto slavném dirigentovi a o jeho vlivu na slovinský hudební
život. Tomuto významnému muzikologovi jsme při jeho návšvtěvě položili
několik otázek.
Jaký máte k Václavu Talichovi vztah? Čím vás nejvíc zaujal?
Česká hudba a čeští hudebníci jsou předmětem mého vědeckého bádání už téměř dvě desetiletí. Výsledkem mého výzkumu jsou už tři vědecké
monografie. Pokud jde o hudbu, byli Češi a Slovinci zvláště v 19. a na počátku 20. století nerozlučně spojeni. U nás
v té době působilo více
než dvě stě hudebníků
z českých zemí, kteří
se nastálo přesunuli
do Slovinska a jako
skladatelé,
dirigenti,
tvůrci a pedagogové
významně
přispívali
k rozvoji tehdejší mladé
slovinské hudební kultury. Dnes je považujeme
„za svoje“.
Tehdy pětadvacetiletý Václav Talich byl rozhodně jedním z těch, kteří na začátku 20. století
významně přispívali k ohromnému rozvoji v oblasti slovinské symfonické
hudby. V Lublani převzal nově založený orchestr Slovinské filharmonie
a obecenstvo i kritiky doslova ohromil.
Jak hodnotíte působení Václava Talicha ve Slovinsku a jeho přínos pro
rozvoj slovinské hudby?
Talich byl v letech 1908 až 1912 v podstatě zosobněním krátce působící
Slovinské filharmonie. Talichův význam pro rozvoj slovinské hudební kultury nespočívá pouze v tom, že založil první slovinský profesionální symfonický orchestr, ale také v tom, že se mu podařilo z tvůrčího a programového
hlediska významně zvýšit úroveň slovinského Zemského divadla.
Nejenže se mu svými nepochybnými dirigentskými schopnostmi podařilo přesvědčit tehdejší operní obecenstvo. Přesvědčil také kritiku a motivoval
ansámbl, aby ovládl nejnáročnější repertoár té doby, čímž významně urychlil jeho umělecký růst. Do Lublaně navíc přivedl řadu vynikajících hudebníků, především pražských a vídeňských zpěváků.
Město Beroun pořádá Mezinárodní hudební festival Talichův Beroun,
který má dlouhou tradici a vysokou úroveň. Jak tento fakt hodnotíte jako
muzikolog?
Zcela jistě jde o jeden z výrazných hudebních festivalů u vás. Nejen kvůli
mistru Talichovi, ale také díky renomovaným interpretům, kteří každý rok
hostují v Berouně. Myslím, že takové akce jsou v dnešní době zvlášť důležité.
Těch málo lidí, kteří v našem individualisticky zaměřeném světě dokáží ještě
spolupracovat, nás prostřednictvím hudby pobízí k přemýšlení o trvalých
hodnotách. Překlad: Lenka Kuhar Daňhelová n

Využijte nový regionální
dopravní systém PID Lítačka

C

estujícím v městské hromadné dopravě v Praze a ve Středočeském kraji je nově k dispozici
rozšířená služba platby za jízdné.
Nově si cestující mohou zvolit
nosič svého dlouhodobého časového kupónu. Buď jím bude jako
dosud Lítačka, nebo bude nově
moci využít bezkontaktní bankovní kartu Visa nebo Mastercard.
Dalším novým nosičem dlouhodobého časového jízdného
bude In Karta ČD, který zajisté
využijí ti, kteří cestují často vlaky
ČD. Dlouhodobé časové jízdné
se bude nahrávat na bezkontaktní bankovní karty nebo In Kartu
ČD stejně jako na Lítačku. Tedy
přes e-shop PID Lítačky www.pid.
litacka.cz nebo jako doposud
na přepážkách ve Škodově paláci
na Jungmannově ulici v Praze či

v některém z předprodejních míst
ve stanicích metra.
Se spuštěním regionálního
dopravního systému PID Lítačka
mají cestující k dispozici i novou
uživatelsky přívětivou mobilní
aplikaci PID Lítačka, kterou si
mohou stáhnout zdarma. Aplikace PID Lítačka umožní cestujícím
zakoupit si všechny druhy krátkodobých jízdenek platných od několika minut až po tři dny. Zároveň
mobilní aplikace umožní pozdější
aktivování jízdného (při nástupu
do vozu), přeposlání jízdenky třetí osobě, vyhledávání aktuálního
spojení včetně výluk a omezení,
zobrazení aktivní mapy zastávek
dle polohy uživatele i přehled parkovišť komerčních a městských
P+R s možností okamžité navigace
na tato parkoviště. (mm) n

Poctivá nálezkyně předala strážníkům
brašnu s 15 tisíci korunami
n Při běžné kontrole v ulici Slapská
oslovila
hlídku
městské policie
žena, která nalezla
pánskou brašnu.
Poctivá nálezkyně ji předala strážníkům a ti zjistili, že v brašně je hotovost ve výši 15 300 korun a doklady. Zjistili tak totožnost muže a vše
mu předali.
n Díky kamerovému systému
mohla městská policie urychleně
zasáhnout při rvačce na Husově
náměstí, která se v pondělí 29. září
ve 2:42 strhla mezi třemi muži.
Když zahlédli hlídku, začali dva
z nich utíkat a napadeného muže
nechali ležet na zemi. Strážníci
pachatele dopadli v ulici Hrdlořezy. Muže prý napadli proto, že
měl dát facku přítelkyni jednoho

z nich. Strážníci se postarali o zraněného, kterého přijela ošetřit
záchranná služba. Oba pachatele
usadili do služebního vozu a čekali na příjezd Policie ČR. Mezitím
ale k vozidlu náhle přistoupil kolemjdoucí muž a jednoho z pachatelů napadl. Strážníkům sdělil, že
bitku viděl a chtěl tak napadeného
muže pomstít. Policie ČR si tedy
na služebnu převzala i tohoto
agresora.
n Také v říjnu se uskutečnilo měření rychlosti. Tentokrát překročilo
povolenou rychlost v obci celkem 14 řidičů. Většině z nich byla
na místě udělena pokuta a zároveň
přišli o body. Jeden z řidičů, kterému byla navíc naměřena nejvyšší
rychlost 85 km/h, uvedl, že s přestupkem nesouhlasí, takže případ
přešel do správního řízení. n

Hasiči se zaměří na kontrolu nástupních ploch

S

neustále narůstajícím počtem
automobilů je pro hasiče
čím dál složitější efektivně projet a bezpečně postavit techniku
na místě zásahu, a to především
v hustě obydlených berounských
sídlištích. Proto se nyní zaměří
na kontrolu těchto ploch právě
u vícepodlažních bytových domů.
Nástupní plocha slouží pro požární techniku v případě požárního
zásahu, kdy se hasiči potřebují dostat
co nejblíže k zasaženému objektu,
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aby mohli evakuovat obyvatele či vést
protipožární zásah vnější stranou objektu. Její šířka je nejméně 4 m a rovněž musí být řádně označena.
Povinnost udržovat volné nástupní plochy vyplývá ze zákona
o požární ochraně. Pokud nástupní plocha není označena a z tohoto
důvodu není volná pro požární
techniku, jedná se o porušení povinnosti dané zákonem a lze v tomto případě právnické osobě nebo
podnikající fyzické osobě uložit

pokutu až 500 tisíc Kč. Fyzické
osobě, která omezí nebo znemožní použití označených nástupních
ploch, může být uložena pokuta až
do výše 25 tisíc Kč.
Příslušníci HZS Středočeského
kraje budou v následujících měsících pokračovat v jednáních se
zástupci města Beroun a zároveň
provádět kontroly u jednotlivých
společenství vlastníků bytových
jednotek zaměřených na tuto problematiku. (lm) n

n Označení nástupní plochy u bytového komplexu v Nepilově ulici
v Berouně.
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Z usnesení Rady města Beroun ze dne 3. 10. 2018
RM bere na vědomí informace o možnosti založení nové lokální destinační organizace DMO Berounsko a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit
realizaci procesu založení a rozvoje nové destinační organizace DMO Berounsko.
RM povoluje výjimky z počtu dětí a žáků na školní rok 2018/2019 pro mateřské školy zřizované městem Beroun a pro Základní školu Beroun, Wagnerovo náměstí 458
podle předloženého návrhu a ukládá vedoucí odboru školství informovat ředitelky
a ředitele základních a mateřských škol o povolených výjimkách z počtu dětí a žáků
na školní rok 2018/2019.
RM bere na vědomí zápis č. 4/2018 ze zasedání Komise pro sport a sportovní dotace
Rady města Beroun ze dne 3. 9. 2018, schvaluje dotační program „Poskytování
dotací na sportovní činnost ve městě Beroun v roce 2019“ v předloženém znění
a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit uveřejnění dotačního programu „Poskytování dotací na sportovní činnost ve městě Beroun v roce
2019“ na úřední desce Městského úřadu Beroun a uveřejnění formuláře žádosti
o dotace na webových stránkách města Beroun.
RM bere na vědomí zápis č. 4 z jednání Komise zdravotnictví a sociálních věcí Rady
města Beroun konaného dne 18. 9. 2018.
RM souhlasí s poskytnutím dotace z rozpočtu města Beroun na rok 2018 sociální
službě Klubíčko Beroun, z.ú. ve výši 25 000 Kč na nákup kancelářské techniky pro
tvořivou dílnu, tréninkovou kuchyňku, kancelář a archiv. Tato částka bude zapracována do 5. rozpočtového opatření, které bude přeloženo zastupitelstvu města
ke schválení. Vyplacení dotace bude možné až po schválení rozpočtového opatření
zastupitelstvem.
RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutím dotace na aktivity
v sociálně-zdravotní oblasti mezi městem Beroun a Klubíčkem Beroun, z.ú. formou
přistoupení ke Smlouvě o pověření k poskytování služby obecného hospodářského
zájmu (dále SOHZ), které bylo příjemci jako poskytovateli SOHZ vydáno Středočeským krajem dne 10. 2. 2017 a bude součástí této veřejnoprávní smlouvy.
RM vybírá k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Zpracování koncepce dopravy
pro město Beroun“ účastníka zadávacího řízení společnost AF-CITYPLAN s.r.o., neboť
jeho nabídka je nabídkou ekonomicky výhodnou pro zadavatele a zcela odpovídá
a naplňuje princip nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality plnění. RM
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem dle návrhu předloženého v zadávacím řízení na veřejnou zakázku za podmínky, že v zákonné lhůtě
nebude podána žádná námitka. Cena díla je 2 395 000 Kč bez DPH. RM rozhoduje
o vyloučení účastníka společnosti Haskoning DHV Czech Republic, spol. s r.o., neboť
dle ust. § 48 odst. 2 písm. a) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) nabídka tohoto účastníka
nesplnila zadávací podmínky, a dále o vyloučení účastníka společnosti PRO CEDOP
s r.o., neboť dle ust. § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ nabídka tohoto účastníka nesplnila
zadávací podmínky a zároveň dle ust. § 48 osdt. 2 písm. b) ZZVZ účastník nedoložil
písemné objasnění nabídky dle ust. § 46 ZZVZ. RM ukládá vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje zajištění plnění tohoto usnesení.
RM rozhoduje o vypovězení smlouvy o výpůjčce nebytových prostor ve 3. NP - místností č. 2., 3., 4., 5. a sociálního zařízení na tomto podlaží v budově U Kasáren čp.
813, Beroun-Město ze dne 4. 7. 2006, ve znění dodatku č. 1, uzavřené mezi městem
Beroun a Divadelním spolkem Herci 1. Generace a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu objektu a pozemku ze dne 29. 6. 2007 ve znění dodatků č. 1 - 3 na pronájem
pozemků p.č. st. 4261, jehož součástí je stavba Beroun-Závodí, čp. 17, p.č. st.
4260 a p.č. 2637/1 v k.ú. Beroun. Předmětem dodatku bude prodloužení doby
pronájmu o dalších 10 let (tj. do 30. 6. 2032) a zúžení předmětu pronájmu o části
pozemků p.č. st. 4260 a p.č. 2637/1 v k.ú. Beroun o výměře cca 250 m2 podle
předloženého zákresu. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění
realizace tohoto usnesení a dále předložit radě města návrh podmínek pronájmu
bytové jednotky v čp. 17 v ul. Na Ostrově, Beroun - Závodí v budově tribuny
stadionu Na Ostrově a návrh na řešení požadavků nájemce spolku Český lev Union Beroun na stavební úpravy nemovitostí v majetku města, které senacházejí
v areálu stadionu Na Ostrově.
RM souhlasí s přijetím finančního daru od Českého rybářského svazu, z. s., místní
organizace Beroun ve výši 100 000 Kč určeného na spolufinancování akce „Rybník
Brdatka - odbahnění“.
RM souhlasí se zveřejnění záměru města uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu
pozemků ze dne 28. 5. 2001 ve znění dodatků č. 1 a 2 na nájem pozemků p.č.
344/1, p.č. 344/2, p.č. 372, p.č. 1751/2, vše v k.ú. Beroun. Předmětem dodatku
bude zúžení předmětu nájmu a prodloužení doby nájmu pozemku p.č. 1751/2
v k.ú. Beroun do 31. 5. 2041. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic
zajištění plnění těchto usnesení.

Z usnesení Rady města Beroun ze dne 17. 10. 2018
RM bere na vědomí zápis č. 5 z jednání Komise pro prevenci kriminality Rady města
Beroun konaného dne 20. 9. 2018.
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RM odvolává Mgr. Ivu Ludvíkovou z funkce manažera prevence kriminality, ukládá
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit informování Mgr. Ivy Ludvíkové o jejím odvolání a zároveň ji pověřuje prováděním změn v personálním
obsazení funkce manažera prevence kriminality.
RM souhlasí s tím, aby se Mateřská škola Beroun, Tovární 44, příspěvková organizace zapojila do projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání:
název projektu Lentilky a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
informovat ředitelku této mateřské školy o uděleném souhlasu.
RM souhlasí s tím, aby 2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335 přijala na základě uzavřených darovacích smluv finanční dar ve výši
9 482 Kč odpovídající výši záloh za obědy ve školní jídelně za období od 1. 10.
2018 do 31. 12. 2018 a finanční dar ve výši 18 568 Kč odpovídající výši záloh
za obědy ve školní jídelně za období od 1. 1. 2019 do 28. 6. 2019 ve prospěch
pěti žáků této školy od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. z projektu „Obědy pro děti“. V případě uzavření darovací smlouvy k pozdějšímu datu, bude výše
daru snížena dle data podpisu této darovací smlouvy. RM ukládá vedoucí odboru
školství a volnočasových aktivit informovat ředitele této školy o vydaném souhlasu k uvedenému návrhu.
RM bere na vědomí zápis č. 5/2018 z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání
(školské komise) Rady města Beroun, které se konalo dne 1. 10. 2018.
RM souhlasí se záměrem společnosti www.scio.cz, s. r. o. zřídit v Berouně základní
školu, která by zahájila svou činnost od školního roku 2019/2020, za předpokladu, že se město Beroun nebude podílet na zajištění materiálních a prostorových
podmínek pro vznikající školu a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových
aktivit informovat zástupce společnosti scio o uděleném souhlasu.
RM souhlasí s rozdělením příspěvku na plavecký výcvik mateřských a základních
škol dle předloženého návrhu a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových
aktivit informovat ředitelky a ředitele základních škol a mateřské školy o rozdělení
příspěvku na plavecký výcvik - podzim 2018.
RM souhlasí s poskytnutím finanční dotace na „Dopravní výchovu a využití dětského hřiště“ v roce 2018 z rozpočtu města Beroun organizaci Centrum služeb
pro silniční dopravu s.p.o. ve výši 20 000 Kč a dále s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy o jejím poskytnutí v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru
dopravy a správních agend zajištění plnění tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením „Smlouvy o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů“ mezi
městem Beroun jako příjemcem a CENDIS, s.p. jako poskytovatelem v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru dopravy a správních agend zajištění plnění
tohoto usnesení.
RM bere na vědomí zápis č. 3/2018 ze zasedání Komise životního prostředí, konaného dne 24. září 2018.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o obchodní spolupráci se společností DARUMA, s.r.o. o provozování zvukového informačního nosiče uzavřené
dne 26. 11. 2001 ve znění dodatků č. 1 ze dne 9. 10. 2003 a č. 2 ze dne 24. 6.
2010 v předloženém znění a ukládá vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje zajistit plnění tohoto usnesení.
RM doporučuje ZM souhlasit s koupí pozemku p.č. st. 4389, jehož součástí je
stavba bez čp/če v k.ú. Beroun od společnosti České dráhy, a.s. za celkovou kupní
cenu 510 000 Kč za podmínky, že zastupitelstvo města v rámci rozpočtového
opatření na rok 2019 schválí položku náklady na výkupy pozemků, a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné předložení podkladů
k tomuto usnesení na jednání zastupitelstva města.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu ze dne 13. 3. 2014 na pronájem garážového stání č. 6 v horním patře budovy
bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. st. 4083/1 v k.ú. Beroun (budova bývalé
kotelny v Hlinkách), jehož předmětem bude změna v osobě nájemce, a ukládá
vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o umístění sedimentu z rybníka
Brdatka na zemědělskou půdu ze dne 29. 6. 2018 se soukromým podnikatelem,
kterým se mění doba uložení sedimentu na určené pozemky od 15. 10. 2018
do 30. 11. 2018 a účinnost smlouvy do 30. 11. 2018, a ukládá vedoucímu odboru
majetku a investic zajištění plnění tohoto usnesení
RM schvaluje Směrnici k provádění inventarizace majetku a závazků města Beroun s účinností od 18. 10. 2018 v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 dohody spoluvlastníků o správě a užívání
nemovitosti ze dne 17. 2. 2010 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 12. 2013 se
společnostmi RINT Beroun spol. s r.o. a RINT správa nemovitostí s.r.o. dle předloženého návrhu a s uzavřením nájemních smluv na byty ve vlastnictví města
Beroun č. 49 - 60 v domě Na Klášteře 10, Beroun-Centrum se společností RINT
správa nemovitostí s.r.o. dle předloženého návrhu a ukládá vedoucímu odboru
majetku a investic zajistit ve spolupráci s právním oddělením Kanceláře tajemníka
realizaci tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o centralizovaném zadávání mezi městem Beroun a Českou republikou - Ministerstvem vnitra v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru hospodářské správy zajistit podpis smlouvy dle tohoto usnesení.
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RM vybírá k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Operativní leasing služebních vozidel města Beroun“ účastníka zadávacího řízení společnost ARVAL
CZ s.r.o., jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější,
souhlasí s uzavřením rámcové smlouvy o nájmu s tímto dodavatelem v předloženém znění s nabídkovou cenou 3 294 480 Kč bez DPH za podmínky, že
v zákonné lhůtě nebude podána žádná námitka, a ukládá vedoucímu odboru
hospodářské správy zajištění plnění tohoto usnesení.
RM bere na vědomí informaci o připravovaném výměnném pobytu studentského orchestru ZUŠ Václava Talicha Beroun v partnerském městě Goslar
a souhlasí se spolufinancováním 50 % nákladů na dopravu v celkové výši
max. do 40 000 Kč. Podmínkou spolufinancování je schválení položky výdaje
na zahraniční styky v rozpočtu města Beroun na rok 2019. RM ukládá vedoucí Kanceláře tajemníka zajistit zařazení položky do rozpočtu města Beroun
na rok 2019.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k Obchodní smlouvě o zajištění stravování a Smlouvy o zpracování osobních údajů s firmou Edenred CZ s.r.o
v předloženém znění a ukládá vedoucí Kanceláře tajemníka zajistit plnění
tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o účasti v Programu antigraffiti mezi městem Beroun a pěti uvedenými žadateli v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit realizaci tohoto usnesení.
RM bere na vědomí rozsudek Okresního soudu v Berouně ze dne 4. 6. 2018
ve věci žaloby České republiky - Ministerstva obrany České republiky a Jiřiny
Kopřivové, jako vedlejšího účastníka na straně žalobkyně proti městu Beroun
na straně žalované, kterým byla žaloba, na základě níž by bylo určeno, že
vlastníkem jedné ideální poloviny pozemku parc.č. 1555/47 o výměře 511
m2, p.č. 2295/2 o výměře 458 m2, a p.č. 2295/4 o výměře 45 m2, zapsaných
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Beroun, na LV č. 11309 pro okres Beroun, obec a k.ú. Beroun, je
Česká republika - organizační složka příslušná hospodařit s majetkem státu
Ministerstvo obrany České republiky, zamítnuta.
RM bere na vědomí informaci o podaném odvolání žalobce proti rozsudku
Okresního soudu v Berouně ze dne 9. 5. 2018 včetně písemného vyjádření
města Beroun jako žalovaného k podanému odvolání.
RM schvaluje radou města upravený program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Beroun, které se bude konat v pondělí 5. 11. 2018 od 15:00.
RM souhlasí se stanovením měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města podle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků v platném znění a doporučuje zastupitelstvu města stanovit odměny v maximální výši podle přílohy nařízení vlády
č. 318/2017 Sb. takto: Za období od 5. 11. 2018 do 31. 12. 2018: člen rady
- 7 998 Kč, předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady - 3 999 Kč a člen
zastupitelstva (neuvedený výše) - 1 999 Kč. Za období od 1. 1. 2019: člen
rady - 8 557 Kč, předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady - 4 279 Kč
a člen zastupitelstva (neuvedený výše) - 2 139 Kč. V případě souběhu výkonu
několika funkcí náleží neuvolněnému členovi zastupitelstva města odměna
pouze za výkon funkce, za kterou podle rozhodnutí zastupitelstva města náleží nejvyšší odměna. V případě zvolení nebo jmenování do funkce po 5. 11.
2018 bude odměna poskytována ode dne zvolení nebo jmenování do funkce.
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát v zastupitelstvu města
po 5. 11. 2018 bude odměna poskytována ode dne tohoto nástupu. V případě
budoucí změny nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, bude odměna poskytována v nové
maximálně přípustné výši pro příslušnou funkci.
RM souhlasí s poskytnutím peněžitých plnění fyzickým osobám, které nejsou
členy zastupitelstva města, za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva
a za výkon funkce předsedy komise rady a doporučuje zastupitelstvu města
rozhodnout o poskytnutí peněžitého plnění těmto osobám za výkon funkce
předsedy výboru zastupitelstva a za výkon funkce předsedy komise rady tak,
že jim bude poskytnuto formou měsíční odměny za období od 5. 11. 2018
do 31. 12. 2018 ve výši 3 999 Kč a za období od 1. 1. 2019 ve výši 4 279 Kč.
V případě zvolení nebo jmenování do funkce po 5. 11. 2018 bude odměna
poskytována ode dne zvolení nebo jmenování do funkce. V případě budoucí změny nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, bude odměna poskytována v nové maximálně přípustné výši odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady.
RM ukládá tajemníkovi MěÚ zajistit včasné předložení podkladů pro projednání této záležitosti zastupitelstvem města.
Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města
z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplná
verze je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) k nahlédnutí v sekretariátu starosty na Městském úřadě Beroun, Husovo nám. 68.
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Sportovní odpoledne na 2. ZŠ s Decathlonem

H

ned několik druhů sportu oživilo v sobotu 10. října areál
2. ZŠ a MŠ Beroun v Preislerově
ulici. Zájemci si vyzkoušeli kruhový trénink pro děti, letní biatlon,
střílení z luku na terč, atletiku,

V Berouně startuje MAP II

O

d 1. října 2018 město Beroun
zahájilo projekt Místní akční
plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II. (MAP II). Finančně je podpořen prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
z Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání (95%) a z rozpočtu města (5%). Projekt MAP II.
je čtyřletý a navazuje na výsledky
MAP I. Do konce letošního roku
bude ustaven řídící výbor, čtyři povinné pracovní skupiny zaměřené
na financování, čtenářskou a matematickou gramotnost žáků a rovné
příležitosti/ inkluzi ve vzdělávání.
Svoji aktivitu zahájí rovněž platforma zaměřená na spolupráci subjektů neformálního vzdělávání. n

basketbal. V tělocvičně se vystřídaly badminton, florbal, stolní
tenis. Po 18. hodině skončil improvizovaný hromadný biatlonový
závod dětí a dospělých a celou
akci završila kapela Beat Sisters.
Záměrem sportovního odpoledne
bylo představit nabídku školního
hřiště a tělocvičny ve 2. ZŠ v Berouně. Více informací a fotogalerie
na www.mesto-beroun.cz. (ph) n

Vzpomínková slavnost

S

míšený pěvecký sbor Slavoš
vystoupí v sobotu 17. listopadu na vzpomínkové slavnosti,
která se uskuteční před budovou
Hlávkovy koleje v Praze 2. Program začíná v 9:00. n

Jubilea v listopadu
n Paní Bedřiška Donátová oslaví
17. listopadu své 99. narozeniny.
K přáním se připojuje i vedení města a redakce Radničního listu. n

Listopad v Domově seniorů TGM Beroun
Hudební vystoupení s p. Pecháčkem ze Šlapeta
Přednáška ,,Myslivost Křivoklátska“
Autorské čtení s paní Janoštíkovou
Vzdělávání bez bariér se studenty SZŠ
Martinská slavnost s hudebním doprovodem
Jany Hruškové
Středa 14. 11. od 14:30 Hudební vystoupení s Janem Kubíkem
Čtvrtek 15. 11. od 9:30 Beseda s knihovnou s paní Švecovou „Nejoblíbenější čtení 1. republiky“
Ukázka Vizovického pečiva s paní Šímovou
Úterý 20. 11. od 9:00
Středa 21. 11. od 14:30 ,,Spory ohledně postu a soboty“ beseda s Petrem
Krynským, Th. D. kazatelem adventistů a s evangelickým farářem panem Vymětalem
Čtvrtek 22. 11. od 14:00 Divadelní představení s panem Kubcem
Pondělí 26. 11. od 9:00 Pečení perníčků MŠ Drašarova
Úplný program naleznete na webu: www.seniori-beroun.cz
Čtvrtek 1. 11. od 14:30
Pondělí 5. 11. od 9:00
Středa 7. 11. od 14:30
Čtvrtek 8. 11. od 10:00
Pondělí 12. 11.

Listopad v Městské knihovně
Přihlášky na akce telefonicky: 311 621 947,
e-mail: studovna@knihovnaberoun.cz, web: www.knihovnaberoun.cz
Mayský kalendář pro moderního člověka
Mayský kalendář nám představí Jana Mertová, Chol Q´ij průvodce, poradce
a analytik. Přednáška se uskuteční v pondělí 5. listopadu od 17:30.
Ten píše to a ten zas tohle
Cimrmanolog a umělec slova psaného, mluveného i zpívaného Miloň Čepelka
a hudebník a spisovatel Josef Pepson Snětivý představí své knihy. Literárněhudební beseda se uskuteční ve čtvrtek 15. listopadu od 17:30.
Trénování paměti pro každého – Dušičky, halloween a strašidla
Aktuální lekce se uskuteční ve čtvrtek 22. listopadu d 17:30. Rezervace místa nutná. Přihlašovat se můžete e-mailu pametberoun@gmail.com, osobně
ve studovně nebo na telefonu 311 621 947.
České capriccio
Výstava Jany Vinterové a Evy Vinterové bude k vidění ve vestibulu a oddělení pro dospělé po celý listopad.
Soboty na dětském
24. listopadu, 8:30 – 11:00.
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Kulturní a společenský kalendář 11/2018
1.
2.

Promítání dokumentu
ČT

16:00

Čítárna MIC Beroun

Lampiónový průvod
PÁ

19:00

Černý vršek

Flerjarmark
SO

9:00

Muzeum Českého krasu

Velká cena města Berouna
3.

SO

KD Plzeňka

Podmalba na skle - workshop
SO

10:00

Muzeum berounské keramiky

50. výročí otevření MŠ Homolka
SO

14:00

MŠ Homolka

Talichův Beroun - Collegium Marianum
6.

ÚT

19:30

KD Plzeňka

20:00

sál České pojišťovny

AG Flek
ÚT

46. klubový večer Modrýho Berouna
7.

ST

19:00

Pivovar Berounský medvěd

Výstava prací žáků ZŠ Závodí
ST

Galerie V Podloubí

Konec nadějí pražského jara 1968
ČT

8.

18:00

Muzeum Českého krasu

Vernisáž výstavy Ludmily Vaškové
ČT

17:00

Muzeum berounské keramiky

Představení budovy a galerie v Koospolu
ČT

16:00

Čítárna MIC Beroun

Putování za sv. Martinem
11.

NE

Městská hora

Syndibád - divadlo pro děti
NE

12.

16:00
14:00

KD Plzeňka

Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme
PO

14:00

KD Plzeňka

Talichův Beroun - závěrečný koncert
13.

ÚT

19:30

Výstava fotografií Ondřeje Vrbského
ÚT

14.
15.
17.
18.
19.

KD Plzeňka

20:00
19:00
17:00
17:00

KD Plzeňka
Husovo náměstí
KD Plzeňka

Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme
PO

14:00

www.mesto-beroun.cz

Výtvarný workshop s malířem Jiřím Honissem.
Děti a učitelky zvou na oslavu, při které si budete moci prohlédnout
budovu školy, chybět nebude ani vystoupení dětí.
Další z koncertů Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun.
Koncert legendární folkové skupiny.
Pravidelná akce Modrýho Berouna.
Výstava dětských prací potrvá do 30. listopadu.
Přednáška Oldřicha Tůmy z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR se zaměří
na pozadí tzv. pražského jara.
Výstava malované keramiky, grafik a ilustrací potrvá do 6. ledna.
Pravidelné setkání Klubu přátel výtvarného umění Beroun.
Účastníky čeká setkání se sv. Martinem na bílém koni. Pořádá RC
Slunečnice.
Pohádka pro děti.
Pravidelné cvičení pro seniory s představením kulturních akcí v Berouně. Akce je zdarma.
Na závěrečním koncertu mezinárodního hudebního festivalu se představí Komorní filharmonie Pardubice.

Koncert osobitého folkového zpěváka jen několik dní před oslavou Dne
boje za svobodu a demokracii.

Pluk Šťastných dechařů a jejich sólisté vás baví
NE

Celorepubliková taneční soutěž ve sportovním tanci.

Jiná káva

Lampiónový průvod s ohňovou show
SO

Přijďte nasát tvořivou atmoaféru, pořídit si šperky, oblečení, dárky,
ozdoby a dekorace pro malé i velké.

Až do 10. prosince se můžete v kavárně těšit na fotografie zachycující
obyčejné maličkosti.

Ondřej Havelka - První křaplavky jazzové
ČT

Tradiční lampiónový průvod, který se koná na Černém vršku.

Jiná káva

Jaroslav Hutka
ST

Klub přátel výtvarného umění zve na promítání filmu z jarního výletu
do Hluboké nad Vltavou, Plástovic a Písku.

KD Plzeňka

Koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers.
Sraz účastníků u sochy mistra Jana Husa, cesta povede na hřiště SK
Cembrit.
Hudební vystoupení.
Pravidelné cvičení pro seniory s představením kulturních akcí v Berouně. Akce je zdarma.

9

Koncert učitelů ZUŠ Václava Talicha
ÚT

20.

18:00

Doprovodná akce Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun.

ZUŠ V Talicha

Kutloch aneb i muži mají své dny
ÚT

19:00

Černá komedie.

KD Plzeňka

Placebo, nocebo a vliv očkování
ÚT

18:00

Klubová scéna KD Plzeňka

Vojta Karpíšek - Normandie
ST

21.

19:00

Pivovar Berounský medvěd

V pořadí již 18. cestovatelský večer Modrýho Berouna.
Více na straně 15.

Městská galerie Beroun

Výstava soch Václava Pokorného potrvá do 28. prosince.
Více na straně 14.

Václav Pokorný - sochy
ST

17:00

Přednáška Marka Holečka
ST

19:00

Marek Holeček bude vyprávět o tom, proč se vrací do Himalájí a čím si
jej získala Antarktida.

Jiná káva

Perníkář Matěj Warous a řemeslo perníkářské
ČT

17:00

Muzeum Českého krasu

Studánka Praha
22.

ČT

20:00

Klubová scéna KD Plzeňka

Proměna chrámu
ČT

16:00

Noc venku
Gymnázium J. Barranda

Tradiční a netradiční adventní věnce
SO

9:00

24.

19:00
10:00

Muzeum berounské keramiky

Svatojánská 20
SO

13:00

PO

14:00

KD Plzeňka

Pravidelné cvičení pro seniory s představením kulturních akcí v Berouně. Akce je zdarma.

Holandský dům

Fotografie berounského autora budete moci zhlédnout do 15. prosince.
Více na straně 14.

Jiná káva

Celovečerní pásmo špičkových filmů o zimních sportech a dobrodružstvích.

Vít Vojtíšek: Muzikanti
PO

17:00

Show film fest
27.

ÚT

18:30

Swing je prostě náš
ÚT

19:00

Klubová scéna KD Plzeňka

Hudebně-literární večer stranou
29.

ČT

17:30

Klubová scéna KD Plzeňka

Andělská noc obrazů Lucie Suché
ČT

17:00

Muzeum Českého krasu

Restaurace U Štiky
Listo- PÁ+SO

od 20:00

PÁ+SO

od 20:00

pad

Retro bar U Madly

n Výstavy

Na keramickém workshopu si připravíte podpos na cukroví. Více informací na www.muzeumberounskekeramiky.cz.
Běžecký závod pro dospělé, start u základní školy na Závodí.

Beroun - Závodí

Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme
26.

Osvěta bezdomovectví zážitkovou formou.

Ples spojený s oslavou pětadvacetiletého výročí Farní charity Beroun.
Více na straně 15.

KD Plzeňka

Keramický workshop s Ivanou Kapounovou
SO

Latin music, Acoustic quitar, housle a kontrabas v klubové scéně.

Rukodělná dílna s možností vytvořit si vlastní věnec.

DDM Beroun

Ples dobré vůle
SO

Výstava představí řemeslo a životní příběhy berounských perníkářů
a prvních cukrářů.

Přednáška o práci restaurátorů po následcích devastující povodně
v chrámu Cyrila a Metoděje v Karlíně.

Čítárna MIC Beroun

ČT

Přednáška Klubu zdraví Beroun.

n Hudba

Sólisté sboru Bonbon vs. Jazz trio.
Setkání s básníkem, šéfredaktorem literárního časopisu Tvar a psychoterapeutem Adamem Borzičem. Více na straně 15.
Vernisáž výstavy, obrazy berounské autorky budou vystavené
do 20. ledna.
2. a 3. 11. DJ Jarda Petarda, 9. 11. Sortiment, 10. 11. DJ Pupík, 16. 11.
PHZS, 17. a 23. 11. DJ Jarda Petarda, 24. 11. DJ Pupík, 30. 11. Sortiment
2. 11. DJ Karel Moravec, 3. 11. DJ Michal Vinický, 9. 11. DJ Martin Šmíd,
10. 11. DJ Harwey, 16. 11. DJ L. Hubáček, 17. 11. DJ Michal Vinický, 23. 11.
DJ Martin Šmíd, 24. 11. DJ Zdeněk Vranovský, 30. 11. DJ Harwey

n Přednášky

n Muzea

n Ostatní akce

Pokračující výstavy: 1968: Satira a tanky (Muzeum Českého krasu v Berouně, výstava potrvá do 11. 11.), Jiří Vydra – obrazy a sochy (Městská
galerie Beroun, výstava potrvá do 16. 11.), Společenství – Šárka Radová (Muzeum berounské keramiky, výstava potrvá do 4. 11.)

www.mesto-beroun.cz
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Městské kino Beroun
Politických vězňů 445, Beroun n e-mail: kino.beroun@iol.cz, www.kinoberoun.cz n Rezervace elektronicky na www.tickets-online.cz n Pokud
chcete dostávat každý den zdarma krátkou SMS o programu kina, zaregistrujte se na tel. čísle 774 905 223
Vzhledem ke koordinaci uzávěrek filmových vydavatelů a Radničního listu není pokaždé možné vytisknout program ve finální verzi.
Prosíme proto návštěvníky, aby si aktuálnost programu vždy ověřili na webových stránkách kina www.kinoberoun.cz. Děkujeme za pochopení.
datum
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

ČT

název

SO

čas

18:30

Louskáček a čtyři říše

USA

100

17:30

Bohemian Rhapsody

VB/USA

134

Film je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho Mercuryho, který
svou tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům.

20:00

Johnny English znovu zasahuje

VB/FR/
USA

88

Abychom si rozuměli, Englishe, penzionovaného tajného agenta, který se na stará kolena stal učitelem, by
do služeb vlasti za normálních okolností nepovolal ani ten největší šílenec.

15:30

Princezna a dráček

RUS

75

Když se princezna Barborka toulá tajnými komnatami hradu, nalezne magickou knihu. Ta ji přenese do říše zázraků.

17:30

Louskáček a čtyři říše

USA

100

Viz 1. 11.

20:00

Bohemian Rhapsody

VB/USA

134

Viz 2. 11.

15:30

Když draka bolí hlava

ČR

99

Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně pod Dračí skálou, kde ze všech
sil pracuje i netradiční pomocník dvouhlavý dráček Čmoudík.

18:30

Toman

ČR/SLO

145

Filmové drama režiséra Ondřeje Trojana o vzestupu a pádu na pozadí doby, která dodnes ovlivňuje naše životy.

NE

PO

17:30

Bohemian Rhapsody

VB/USA

134

Viz 2. 11.

20:00

Zlatý podraz

ČR

106

Hlavní linii snímku tvoří osudová láska mladého právníka a sportovce Franty k tanečnici Michelle,
která prchla z vlasti před Stalinem i Hitlerem.

17:30

Venom

USA

112

Na stříbrné plátno se řítí jeden z nejzáhadnějších, nejrozporuplnějších a nejdrsnějších anti-hrdinů filmového světa značky Marvel.

20:00

Climax

FR

95

Poslední noc v chatě uprostřed lesů, zima 1996. Třicítce tanečníků a tanečnic končí intenzivní
trénink na turné v USA, zbývá už jen závěrečná party.

17:30

Nebezpečná laskavost

USA

119

Stephanie, matka a blogerka, se snaží odhalit pravdu o náhlém zmizení své nejlepší přítelkyně
Emily z jejich městečka.

20:00

Po čem muži touží

ČR

95

Charismatický cynik Karel Král (J. Langmajer), trochu sarkastický šovinista. Jednoho dne jeho
nezávazný způsob života utrží hned několik ran.

15:30

Zrodila se hvězda

USA

136

Hlavní roli v dechberoucím romantickém dramatu hrají Bradley Cooper a Stefani Germanotta,
kterou ovšem celý svět lépe zná pod jejím uměleckým Lady Gaga.

18:30

Ten, kdo tě miloval

ČR

90

Kpt. Kalina, policista, milující manžel a skvělý otec, se stane obětí autonehody. Z pozice ducha
sleduje vyšetřování vlastního úmrtí.

ÚT

ST

ČT

PÁ

SO

NE
PO

13.

ÚT

14.

ST

15.

ČT

16.

PÁ

SO

18.

NE

19.

PO

20.

ÚT

21.

ST

popis
Klára chce jediné, klíč, který otevře skříňku, ve které se skrývá dar od její zesnulé matky. Zlatá nit
ji k tomu klíči zavede – jenže ten v mžiku zmizí do záhadného a fantastického paralelního světa.

PÁ

12.

17.

začátek

17:30

Louskáček a čtyři říše

USA

100

Viz 1. 11.

20:00

Bohemian Rhapsody

VB/USA

134

Viz 2. 11.

15:30

Když draka bolí hlava

ČR

99

Viz 4. 11.

17:30

Dívka v pavoučí síti

USA

111

Lisbeth Salanderová, kultovní postava a hlavní protagonistka slavné knižní série Milénium Stiega Larssona, se vrátí na plátno jako Dívka v pavoučí síti.

20:00

Ten, kdo tě miloval

ČR

90

Viz 8. 11.

15:30

Grinch

USA

86

Na světě se překvapivě najde spousta lidí, kteří Vánoce nemají rádi. Mezi nimi všemi vyniká
Grinch.

18:30

Po čem muži touží

ČR

90

Viz 7. 11.

17:30

Ten, kdo tě miloval

ČR

90

Viz 8. 11.

20:00

Dívka v pavoučí síti

USA

111

Viz 10. 11.

17:30

Johnny English znovu zasahuje

VB/FR/USA

88

Viz 2. 11.

Svědkové Putinovi

LOT/ŠV/
ČR

102

Vraťme se do posledního dne roku 1999, kdy do ruského prezidentského křesla usedá bývalý šéf
bezpečnostní služby a premiér Vladimir Putin.

20:00
17:30

Zlatý podraz

ČR

106

Viz 5. 11.

20:00

Venom

USA

116

Viz 6. 11.

15:30

Po čem muži touží

ČR

95

Viz 7. 11.

120

Rok 1979. Dvě východoněmecké rodiny v utajení připravují velký plán útěku na západ. Postaví
horkovzdušný balón, s kterým se v pokusí přeletět do Západního Německa.

18:30

Balón

17:30

Ten, kdo tě miloval

20:00

Fantastická zvířata:
Grindelwaldovy zločiny

15:30

Grinch

17:30

Fantastická zvířata:
Grindelwaldovy zločiny

NĚM
ČR

90

Viz 8. 11.

VB/USA

134

Grindelwald splnil svou hrozbu, že uteče z vazby, a začal shromažďovat své stoupence. Bitevní linie
jsou vytyčeny a ve stále více znesvářeném světě čarodějů je podrobena zkoušce láska a loajalita.

USA

86

Viz 11. 11.

VB/USA

134

Viz 16. 11.
Viz 10. 11.

20:00

Dívka v pavoučí síti

USA

111

15:30

Když draka bolí hlava

ČR

99

Viz 4. 11.

18:30

Bohemian Rhapsody

VB/USA

134

Viz 2. 11.

17:30

Po čem muži touží

ČR

95

Viz 7. 11.

20:00

Fantastická zvířata:
Grindelwaldovy zločiny

VB/USA

134

Viz 16. 11.

17:30

Toman

ČR/SLO

145

Viz 4. 11.

150

Herec Toni Servillo ztvárňuje Silvia Berlusconiho – notoricky známého miliardáře, skandalistu,
mediálního magnáta a dlouholetého předsedu italské vlády.

20:15

Oni a Silvio

17:30

Zlatý podraz

20:00

Balón

www.mesto-beroun.cz

IT/FR
ČR

106

Viz 5. 11.

NĚM

120

Viz 15. 11.
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22.
23.
24.

15:30

Čarodějovy hodiny

USA

105

Lewis se po smrti rodičů odstěhuje do panského sídla svého strýce Jonathana. V domě se však
dějí podivné věci, strýček i jeho sousedka totiž ovládají kouzla.

18:30

Útok z hlubin

USA

121

Ledové vody severního oceánu jsou místem, kde studená válka mezi Západem a Ruskem nikdy
neskončila.

ČT
PÁ
SO

25.

NE

26.

PO

27.

ÚT

28.

ST

29.

ČT

30.

PÁ

19:00

Aida

15:30

Princezna a dráček

RUS

75

Viz 3. 11.

Výjimečné představení známé Verdiho opery Aida připravené pro operní festival v Salzburgu.

17:30

Ten, kdo tě miloval

ČR

90

Viz 8. 11.

20:00

Fantastická zvířata:
Grindelwaldovy zločiny

VB/USA

134

Viz 16. 11.

15:30

Grinch

USA

86

Viz 11. 11.

18:30

Fantastická zvířata:
Grindelwaldovy zločiny

VB/USA

134

Viz 16. 11.

17:30

Toman

ČR/SLO

145

Viz 4. 11.

20:15

Mars

ČR

85

Mars je vztahová romance o láskách, přátelstvích, nadějích a obavách, které sbíráme celý život
na Zemi a pak si je odneseme na jinou planetu.

17:30

Nebezpečná laskavost

USA

119

Viz 7. 11.

20:00

Dívka

BEL

105

Kromě náročného studia se Lara pokouší vyhrát ještě jeden obtížný boj – již od dětství ví, že se
narodila do špatného těla.

17:30

Útok z hlubin

USA

121

Viz 22. 11.

20:00

Fantastická zvířata:
Grindelwaldovy zločiny

VB/USA

134

Viz 16. 11.

18:30

Vdovy

USA/VB

129

Čtyři ozbrojení zločinci jsou policií nemilosrdně odpraveni při pokusu o loupež. Skoro nic
po nich nezůstane, jen jejich vdovy a hrozivé dluhy u hodně nepříjemných věřitelů.

17:30

Čertí brko

ČR/SLO

99

Pytlovští ani netuší, že všechny jejich přestupky a nepravosti jsou pečlivě monitorovány místní
pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí brko.

20:00

Robin Hood

USA

117

Robin, válkou zocelený bojovník, se vrací z křižáckých výprav, aby společně s svým maurským
přítelem Malým Johnem povstal proti zkorumpované anglické vládě.

Volný čas
Angličtina pro děti
- Helen Doron English Beroun
www.helendoron.cz
Telefon: 608 980 668
E-mail: beroun@helendoron.cz
Od malička ve výhodě. Angličtina pro
děti již od 2 let. Ukázková hodina
zdarma, přijďte se podívat. Velmi efektivní a zábavná metoda Helen Doron
English, prověřená dlouholetou praxí
po celém světě, založená na principech
učení mateřského jazyka. Celá lekce
pouze v angličtině! Obsah a materiály
přizpůsobeny věku dětí. Klademe důraz
na aktivní používání jazyka v celých větách. Více informací na webu.
B FITNESS - studio zdravého pohybu
www.bfitnessberoun.cz
Telefon: 777 688 016
E-mail: info@bfitnessberoun.cz
Sídlo: Beroun, Plzeňská 174/55
Fitness studio je zaměřené na cvičení
pro ženy a dívky formou nekonečného kruhového tréninku - bez nutnosti
rezervace. Cvičení je vhodné pro všechny bez rozdílu věku a kondice, vždy lze
přizpůsobit. Více informací na webu.
Dětská skupina Sokolík
www.detskyklubsokolik.cz
Telefon: 606 917 991
E-mail: sokolikberoun@seznam.cz
Jsme miniškolka a jesličky pro Vaše
dětičky již od 12 měsíců. Najdete
u nás malou skupinku dětí v rodinném zázemí, o kterou se starají kvalifikované pečovatelky s dlouhodobou
praxí a hlavně láskyplnou péčí.
Dětský koutek Krteček
www.koutek-krtecek.cz
Telefon: 605 386 101, 721 136 878
E-mail: petra.patricie@seznam.cz
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Soukromé jesle pro malé děti od 6 měsíců a miniškolička pro děti do 6 let.
Výuka probíhá dle ŠVP s individuálním
přístupem, cílem je pozvolné zapojení dětí do menšího kolektivu formou
her. Rádi tvoříme, zpíváme, cvičíme
a staráme se o náš ZOO koutek. Praxi
máme přes 20 let.
Family Spinning Beroun
Lokomotiva Beroun, Tyršova 85
www.familyspin.cz
Telefon: 774 580 733
E-mail: e.chlumska@gmail.com
Autorizované spinningové centrum
FAMILY SPINNING BEROUN vás zve
do rodinného prostředí, kde na vás
čeká 70ti minutová lekce spinningu
(60 minut spinning + 10 minut protažení) nebo lekce SPINBODY (spinning + posilování nebo zdravotní
cvičení + závěrečné protažení). Více
informací nejdete na webu.
Jazyková škola Hany Vavrečkové
www.jshv.cz
Telefon: 311 625 804
E-mail: skola@jshv.cz
Kurzy již 29. školního roku zahájeny.
Max.10 osob ve skupině. Je-li v kurzu
volné místo, můžete ještě přistoupit
(cena kurzu bude snížena o již odučené hodiny). Náhledy zdarma - přijďte
si kurz nejprve vyzkoušet! Naše tipy:
příprava ke zkouškám Cambridge English First a Advanced, konverzační
kurzy angličtiny s rodilým mluvčím
pro děti a dospělé. SLEVY 50 % v rámci akce Chodí celá rodina.
RC Slunečnice
www.rcslunecnice.cz
Telefon: 603 141 700
E-mail: info@rcslunecnice.cz
Bubnování - muzicírování pro děti
2-4 roky s rodiči: 1. listopadu 16:00 16:45 v KC 2. patro. Co je šikana: 6. listopadu 18:00 – 20:00 v podkroví KC.

Putování za Sv. Martinem: 11. listopadu
od 16:00. Senzorická integrace u dětí
s PAS: 14. listopadu od 18:30. Pohádka
Vlk a ovce běží z kopce: 15. listopadu
od 16:00. Emoce u dětí a jak s nimi
pracovat: 20. listopadu od 18:30. Učím
se rád: 25. listopadu od 10:00 pro děti
od 9 do 14 let. Stále probíhá zápis
na angličtinu pro dospělé od úrovně
A-B2 s hlídáním dětí zdarma.
Samaya, jógové studio pro setkávání
www.samaya.cz
Telefon: 605 583 469
E - mail: michaela@samaya.cz
Nabízíme nové kurzy zdravotního
cvičení pro seniory/lidi s nadváhou.
23. 11. 18:00 – 20:00 Aroma Jin
jóga - regenerační ásany a esenciální oleje jako balzám na duši (téma
Duševní detox, nechat jít), 10. 11.
18:00 – 21:00 Měj vztah, jaký chceš,
10. 11. 16:30 - 17:30 Meditace
pro začátečníky. Všechny informace
na webu, rezervace místa nutná.
SPIRITCENTRUM
www.spirityoga.cz
Telefon: 727 880 590
E-mail:
spirit.centrum.yoga@gmail.com
Minikurz jógy nejen pro začátečníky s
Alenou Vejříkovou 30. 11. - 1. 12., SPIRITCENTRUM (PÁ 18:00 - 21:00, SO
9:00 - 16:00). Minikurz jógy je určen
pro všechny, kteří s jógou začínají či
doposud lekce jógy navštěvovali občasně. Čeká vás několik hodin praxe,
kdy získáte základní znalosti a dovednosti jógového minima. Kurz je
vhodný i pro mírně pokročilé, kteří si
chtějí svoji dosavadní praxi upřesnit.
Registrace: http://spirityoga.cz/index.
php/seminare.
Super Kruháč
www.superkruhac.cz
Telefon: 777 132 578
E-mail: michal@superkruhac.cz

Už jste vyzkoušeli čím dál oblíbenější Super Kruháč? Kruhový trénink
pro každého, kdo se chce cítit a vypadat super. Široká nabídka tréninků pro začátečníky i pokročilé. První
vstup zdarma!

Stipendia na volnočasové
aktivity pro děti
z nízkopříjmových rodin

Z

ájemci o stipendia na zájmové volnočasové aktivity pro
děti z nízkopříjmových rodin mohou podávat žádosti na období
leden až prosinec 2019.
Žádosti přijímá odbor sociálních
věcí a zdravotnictví do 30. listopadu.
Stipendia na volnočasové aktivity
pro děti z nízkopříjmových rodin
se poskytují ve výši 90 % poplatku
na dítě za kalendářní rok nebo jeho
poměrné části za období od září
do prosince, je-li stipendium poskytováno jen na toto období.
Žádost je k dispozici na stránkách města v odrážce dotace nebo
na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. n

Zubní pohotovost
n 3. a 4. 11. MUDr. Ladislava Švábová, Hořovice, Pod Nádražím 289, tel.:
311 513 375
n 10. a 11. 11. MUDr. Jan Joukl,
Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.:
728 349 403
n 17. a 18. 11. MUDr. Monika
Tilschová, Liteň, Nádražní 401, tel.:
311 684 138
n 24. a 25. 11. MUDr. Jan Joukl,
Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.:
728 349 403
Pohotovostní služba 8:00 - 11:00.
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n Okresní národní výbor pro okres berounský se začal scházet v tzv. okresním domě čp. 156/I (na fotografiích budova vpravo) na rohu České
a Karlovy ulice, dnešní třída Politických vězňů.

Seriál ke 100. výročí vzniku republiky (12. díl)

Problémy nové republiky
Další dny po vzrušujících událostech obvykle přichází vystřízlivění
a o řešení se hlásí běžné, každodenní úkoly. Podobný scénář čekal
„muže 28. října“ také v Berouně.

V

zhledem k tomu, že Okresní
národní výbor pro okres berounský měl hodně blízko k Okresnímu zastupitelstvu Beroun, což
byl orgán s podobnými úkoly jaké
řeší dnešní kraje, začal se scházet
v tzv. okresním domě čp. 156/I
na rohu České a Karlovy ulice (dnes
Politických vězňů). Šlo o původní
dům majitele pily M. Dusla, než
si v jeho sousedství postavil novorenesanční vilu. Starobylá rohová
budova sotva pojala celý třicetičlenný okresní národní výbor v čele
s majitelem závodské slévárny Janem Šimonkem. Postupně do něho
bylo kooptováno dalších devět
osob, takže se stal poněkud těžkopádným orgánem. Proto ze svého
středu vybral dvanáctičlenný užší
výbor, v němž měly zastoupení jen
čtyři velké politické strany.
Prvním aktem ONV se stalo přijetí zajištěných německých a maďarských důstojníků z místních
kasáren v čele s velícím majorem.
Po odnětí osobních zbraní byli

ihned propuštěni – mnozí se smutkem v očích nad pádem monarchie.
Vzápětí členové národního výboru
vzali pod přísahu berounské četníky. Podobně musel národní výbor
„zkrotit“ někdejší skutečné vládce
okresu, Němce Otto Hellmana, ředitele berounské textilky a Franze
Kuppelwiesera, někdejšího ředitele králodvorských a hýskovských
železáren. Nenáviděnému Hellmannovi, kterého dělníci internovali ve vlastní fabrice, musel ONV
dokonce poskytnout načas ochranku. Po opadnutí vášní se k velké
nelibosti přadlen a přadláků vrátil
na své ředitelské místo.
Bezkonkurenčně nejhoršími oblastmi přímo volajícími o nápravu
představovala aprovizace a sociální
péče o chudé; vždyť zejména ve starém chudobinci u zábranského kostela panovaly doslova a do písmene
středověké poměry. Kritická zásobovací situace trvala i nadále a nikoli
náhodou pražský Národní výbor
ihned po převzetí moci zakázal vý-

Slavní Berouňané: Čeněk Šercl

Č

eněk Šercl (1843 – 1906)
byl ve své době proslulý jazykovědec. Narodil se v Berouně. Přibližně v šestnácti letech
se začal intenzivně učit cizím
jazykům. Nejprve italsky, pak
přidával další. Učil se především sám, protože kvůli omezeným prostředkům i nedostatku
učitelů neměl jinou možnost.
V roce 1865 ukončil studium
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práv. V té době znal už několik
desítek evropských i asijských jazyků a mezi přáteli byl známý jako
„český Mezzofanti“.
Prokázal znalosti třiceti jazyků Evropy i Asie, mimo jiné znal
i romštinu a zlodějskou hantýrku.
Od roku 1866 působil v Londýně,
kde získal místo v Britském muzeu. Po dvou letech odcestoval
do Ruska, kde již zůstal. Čeněk

voz potravin do Rakouska. Berounský ONV sháněl potraviny, kde se
dalo, u zemského úřadu, u mlynářů
i jinde. Když berounský cukrovar věnoval pro chudé vagón uhlí a Křížův
mlýn množství chleba, část darů se
i přes přítomnost strážníka podařilo
některým vykukům rozkrást.
Příležitost vycítili i kariéristé. V berounském lazaretu jeden
lékař obvinil druhého z národní
vlažnosti a neschopnosti, což se
při vyšetřování ukázalo jako smyšlená pomluva za účelem dosažení
vedoucího místa. Jak národní nadšení opadávalo, prapor národní
revoluce se pomalu špinil – jako
ostatně při každé revoluci. Lidé
očekávající okamžitou nápravu
nedostatků, které se tu hromadily
po dlouhá léta, se dočkali zklamání. U mnohých to vedlo k politické
radikalizaci. Deziluze měla v mnohém reálný základ, republika se
rodila ve velkých porodních bolestech. V sousedních králodvorských
železárnách po převratu řekl jeden
německý inženýr českému kolegovi: „Vznik Československa? To byla
jen výměna firem!“ Cyničtější epitaf
říjnového převratu 1918 bychom
sotva hledali. Obsahuje ale jen
část pravdy, jak už to u podobných
zkratkovitých hesel bývá.

Změnilo se mnohé, alespoň to,
co se během krátké doby změnit
dalo. Dokonce i činnost kritizované
aprovizační komise na radnici. Jak
známo, ryba smrdí od hlavy, což se
v případě Berouna potvrdilo měrou
vrchovatou. Vyšetřování národního
výboru odhalilo, že město v minulosti nakoupilo dobytek, jenž neexistoval, nebo že z jednoho metráku masa se vyrobilo 70 kg salámu.
Do podezření se dostal městský
tajemník, ale vyšetřovatelé nebyli
schopni mu nic prokázat. Teprve
výměna celé aprovizační komise
vedla k nápravě. Ovšem zlepšení
chudinských a bytových poměrů
už berounský ONV nestihl, protože 6. prosince 1918 vláda tyto
revoluční orgány vzhledem k riziku
dvojkolejnosti úřední správy zrušila.
Před rozpuštěním stačil okresní národní výbor jmenovat novou správní komisi (náhrada neexistujícího
zastupitelstva) pro město Beroun
v čele s J. Šimonkem, která se poprvé
sešla 18. prosince. Poté řešila řadu
ožehavých problémů až do června
1919, kdy proběhly první řádné
komunální volby, z nichž jako drtivý vítěz vzešla sociální demokracie.
Měla před sebou těžká léta poválečné hospodářské krize. Jiří Topinka,
Státní okresní archiv Beroun n

Šercl absolvoval orientální fakultu petrohradské univerzity
a složil zkoušku ze sanskrtu (staroindický spisovný jazyk). Při
studiu jazyků ruských národů se
stal profesorem srovnávací jazykovědy v Charkově. Od roku 1885
se na univerzitě v Oděse zabýval
studiem národů na Krymu. Vydal
řadu jazykovědných prací v ruštině. Z jeho českých prací byla
známá Mluvnice ruského jazyka
a Základy lidské mluvy. n
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Íčko získalo certifikát

V

září bylo Městské informační
centrum certifikováno v rámci Asociace
turistických center
a to ve třídě B. Jednotný certifikát je
dokladem o splnění základního standardu služeb
TIC a současně podmínkou pro

certifikaci v rámci
Českého
systému
kvality služeb či
klíčem k dotacím
na podporu činností
TIC v rámci jednotlivých krajů. Nejbližší
další certifikované
infocentrum je na Kladně, v Křivoklátě a další v Dobříši. (mm) n

Informujte o svých kulturních a sportovních akcích

Václav Pokorný představí svůj
malířský a sochařský svět

n Prosíme poskytovatele kultury, kteří chtějí mít akce uveřejněné v tištěném přehledu kulturních a sportovních akcí na rok 2019, aby podklady zaslali do 16. 12. na e-mail: bergerova@mkcberoun.cz“. n

P

oslední výstava letošního roku v Městské galerii Beroun zavede návštěvníky do sochařského a malířského světa výtvarníka Václava
Pokorného. Vernisáž výstavy ve středu 21. listopadu v 17:00 a vystavená díla budou v galerii k vidění do 28. prosince.
Autor se narodil v roce 1949 v Praze. Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu a poté pracoval několik let ve studiu Jiřího Trnky.
Deset let se výtvarně podílel na tvorbě loutkových a kreslených filmů.
V roce 1982 odešel do Spolkové republiky Německo, kde žije v jižním Německu jako svobodný malíř, sochař a ilustrátor. Od konce devadesátých
let působí částečně opět v Čechách, v nedalekých Broumech.
V malířské tvorbě preferuje akvarel a kombinovanou techniku. Jeho
figurativně surrealistické, filozoficko ironické obrazy přenášejí diváka
do jiného světa. V současné době se intenzivně věnuje práci se dřevem.
Jeho skulptury se ideálně doplňují s obrazy. (jf) n

Vít Vojtíšek představí
své hudební fotografie
V

Holandském domě bude 16. listopadu v 17:00 zahájena výstava
hudebních fotografií Víta Vojtíška
s názvem Muzika.

ky a na 200 zoologických zahrad
po celé Evropě.
Svodům digitální fotografie
odolával poměrně dlouho a přesvědčilo jej až fotografování muzikantů v hudebních klubech, kde se
pracuje za zhoršených světelných
podmínek. Hudební téma v jeho
tvorbě v současné době převažuje
a je mu také věnována listopadová výstava v galerii Holandského
domu. Tu si můžete prohlédnout až
do 15. prosince. (aš) n

Víta Vojtíška většinu jeho života provázelo fotografování; fotí
prakticky od dětství, prošel si
fází temné komory a vyvolávání
vlastních černobílých zvětšenin,
později po dlouhá léta fotografoval na inverzní materiál - v drtivé
většině to byla zvířata, kvůli nimž
procestoval mnohé přírodní par-
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Oslavy 25 let Farní charity Beroun

V

úterý 13. listopadu začnou
oslavy 25 let od založení Farní
charity Beroun. Zahájeny budou
v kostele sv. Jakuba na Husově
v 10:30 vernisáží výstavy fotografií „…jsme s Vámi od roku 1993“.
Od 11:00 bude následovat Mše
svatá jako poděkování za čtvrt století úspěšného působení. Hlavním
celebrantem bude Mons. Václav
Malý, pomocný biskup pražský.

Výstava fotografií bude zpřístupněna během bohoslužeb až
do 9. 12. u příležitosti Adventního koncertu FCH Beroun.
Oslavy dvacátého pátého výročí založení budou pokračovat
v sobotu 24. 11. od 19:00 v KD
Plzeňka benefičním plesem
Dobré vůle. Výtěžek plesu bude
věnován seniorům a nemocným
z Berouna. (fch) n

,,Berounko má“
již po jedenácté

V

Beseda s Adamem
Borzičem

H

udebně-literární
večer
Stranou s Adamem Borzičem proběhne ve čtvrtek 29. listopadu v 17:30 hodin v Klubové
scéně KD Plzeňka. S básníkem,
šéfredaktorem literárního časopisu Tvar a psychoterapeutem
si budeme povídat o poezii, literárním provozu a odpovědnosti
umělce. Večerem provázejí Lenka a Peter Kuharovi. (lkd) n

Joachim Barrande
bude mít
v Berouně bustu

S

lavnostní odhalení busty
Joachima Barranda na stejnojmenném náměstí se uskuteční
ve čtvrtek 1. listopadu od 10:00.
Vystoupí pěvecké sbory místní
střední pedagogické školy a berounského gymnázia. Akce se zúčastní zástupci města Beroun. Autorem busty je sochař a výtvarník
Jiří Vydra. n

Pozvánka
n Místní organizace Beroun Svazu tělesně postižených v ČR zve
na členskou schůzi, která se koná
v pátek 9. listopadu od 13:30
v prostorách Klubu důchodců
Beroun, U Kasáren 813. Členské
průkazy s sebou. (bk) n
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letošním roce uběhlo 52 let
od založení osady Kamarádi
Staré řeky. Hudební soubor této
osady má za sebou nespočet veřejných vystoupení v sálech i u táborových ohňů.
Jako vyvrcholení celoroční činnosti pro vás připravili Kamarádi
Staré řeky letos již pojedenácté
celovečerní pořad, ve kterém se
s Vámi podělí o zážitky, a to nejen
od táborových ohňů. Předvánoční
koncert s tradičním názvem ,,Berounko má“ se uskuteční ve čtvrtek
6. 12. od 19:00 ve velkém sále České
pojišťovny na Wágnerově náměstí.
Milým hostem večera bude vynikající bendžista, malíř, textař, vodák
a tramp-romantik Marko Čermák. n

Svatovítská katedrála
s Jaroslavem Sojkou

V

rámci cyklu besed Setkání s autory, které máte rádi si 11. listopadu zájemci prohlédnou ve Svatovítské katedrále tentokrát triforium
s hlavním kurátorem uměleckých
sbírek Pražského hradu Jaroslavem
Sojkou. Sraz je ve 13:00 na 2. nádvoří
Pražského hradu – jen pro přihlášené. Informace na tel. 603 830 296
večer - uzávěrka 7. 11. (mh) n

„Měnda“ slavila padesátku

V

sobotu 13. října oslavili berounští skauti ze Střediska
Miloše Seiferta padesáté výročí
svého trvání a nepřetržité činnosti.
Pro více než sto padesát návštěvníků skautských kluboven na Městské hoře, rekrutujících se převážně z bývalých členů a kamarádů,
byly připraveny ukázky starých
i současných kronik, fotografií

a dokumentů mapujících historii
střediska. Středisko má stabilně
kolem 150 členů – děvčat, kluků
a jejich vedoucích, kteří se ve čtyřech oddílech pravidelně scházejí
v klubovnách na Městské hoře.
Učí se, hrají si, chodí na výpravy,
jezdí na tábory u potoka Javornice – jsou zkrátka Středisko Miloše
Seiferta. (zb, jm) n

Den otevřených dveří
n Gymnázium Joachima Barranda
Ve středu 28. listopadu od 14:00 do 17:00 pořádá Gymnázium Joachima Barranda den otevřených dveří. Zájemci si mohou prohlédnout budovu
školy, seznámit se s pedagogy a dozvědět se informace o přijímání ke studiu ve školním roce 2019/2020. Více informací na www.gymberoun.cz
n Střední zdravotnická škola Beroun
Střední zdravotnická škola Beroun pořádá Den otevřených dveří, a to
ve dnech 21. listopadu a 9. ledna 2019 vždy od 12:00 do 16:30. Proč
studovat na SZŠ: stipendium pro každého žáka (oboru PS), není povinná
maturita z matematiky, rodinné prostředí školy, jistota práce. Od února
2019 se uskuteční přípravné kurzy k přijímacím zkouškám – info a přihláška na www.szsberoun.cz. Ve školním roce 2019/2020 se otevírají maturitní
studijní obory praktická sestra a sociální činnost (vždy denní forma). Kontakty: tel. 311 623 57, e-mail: sekretariat@szsberoun.cz, www.szsberoun.cz n

Přednáška na téma Alzheimerova nemoc

Ch

arita Beroun srdečně zve
6. listopadu od 17:00
do Jiné Kávy na přednášku Alzheimerova nemoc a jiné typy demence s podtitulem Jak při péči myslet i na sebe a nevyčerpat všechny
své síly. Přednášet bude Jaroslava Dvořáková. Pokud se staráte

o svého blízkého s demencí, obáváte se ztráty paměti, potřebujete odbornou radu v této oblasti
anebo vás zajímá demence jako
taková, neváhejte a přijďte. Přednáška je zdarma. Bližší informace
na tel.: 725 923 181, www.charitaberoun.cz. (mp) n

Cestovatelský večer odhalí kouzlo Normandie

V

e středu 21. listopadu se
v šalandě pivovaru Berounský medvěd koná od 19:00 již
18. cestovatelský večer. Vojta
Karpíšek promítne a okomentuje
230 obrázků z přívětivé a krásné
Normandie.
Na území dnešního francouzského regionu bylo ve středověku
nezávislé Normanské vévodství.
V té době byla rozšířena a opevněna významná města a také začala výstavba nádherných katedrál a velkých opatství. Jejich velká
část byla za Velké francouzské

revoluce sice zničena, ale zůstaly romantické ruiny. V novodobé
historii je Normandie známá pře-

devším jako místo vylodění spojeneckých armád v červnu 1944.
(zb) n
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Na Memoriálu Ing. Slavoše
Sobotky to pořádně cinkalo

V

n Medailové štafety Lokomotivy Beroun na Memoriálu Slavoše Sobotky.

sobotu 6. 10. se konal 9. ročník tradičního závodu Memoriál Ing. Slavoše Sobotky - zakladatele plaveckého oddílu. Akce byla
významná také tím, že TJ Lokomotiva Beroun slaví své 65. výročí
svého založení. Do berounského
bazénu se sjelo přes 200 závodníků z 25 oddílů celé ČR.
Domácí oddíl reprezentovalo 31 plavců, svěřenců Vladimíra
Seemana, Simony Pokorné, Anety
Pokorné a Šárky Freywaldové. Plavcům se podařilo nasbírat 54 medailí pro berounský oddíl, z toho
20 zlatých, a vytvořit 91 osobních
rekordů, což je jistě slibný odrazový můstek do dalších závodů, které
plavce již brzy čekají. LoBe n

n V plavecké soutěži měst skončil Beroun třetí.

V plavecké soutěži měst
obhájil Beroun bronz

C

elkem 367 plavců se
ve středu 3. října zapojilo v berounském aquaparku
do Plavecké soutěže měst. Úkolem každého účastníka soutěže
bylo uplavat na čas 100 metrů,
a to libovolným způsobem.
V součtu bodů se nakonec Be-

roun v kategorii měst do 20 tisíc
obyvatel dostal na třetí příčku,
stejně jako v minulém roce.
Úspěšnější byla Litomyšl, která
zvítězila, druhé místo patří Kravařům. Nejmladšímu letošnímu
účastníkovi soutěže byly 4 roky
a nejstaršímu 86 let. n

Ludvík zazářil na světovém šampionátu

V

září se v nizozemském Eindhovenu uskutečnilo 3. kolo světového poháru v plavání na krátkém
bazénu. Plavec Lokomotivy Beroun
Tomáš Ludvík zazářil hned v prvním

dnu, kdy se mu podařilo ve své
hlavní disciplíně, 200 m znak,
proniknout do finále, kde nakonec vybojoval senzační 7. příčku.
LoBe n

Berounští atleti se probojovali do 2. ligy

V

elký den pro berounskou atletiku se odehrál v sobotu 22. září ve Stříbře. Konala se zde baráž o postup do 2. ligy a berounští muži uspěli!
Družstvo mužů ve druhé lize působilo do roku 2011, ale od roku 2012 se
pohybovalo jen v nižší soutěži - v Krajském přeboru družstev. (jš) n

Bratři Nevelöšovi
sbírali medaile

N

a mistrovství ČR ve windsurfingu získal Adam Nevelöš
tituly absolutního mezinárodního
mistra, mistra ČR a zároveň mistra
v kategorii U17. Mladší bratr Tibor
se stal mistrem ČR v kategorii U13.
V září pak oba přeskočili z prken
do lodí a Tibor zvítězil na mistrovství ČR v lodní třídě Optimist. Následně se Adam vydal na mistrovství Slovenska, odkud přivezl titul
mezinárodního mistra Slovenska
ve windsurfingu. V druhé polovině září se na Lipně konal poslední
republikový pohárový závod na lodích Optimist, kde si Tibor zajistil
i celková vítězství v letošní pohárovésoutěži. (jn) n

Č

tyři závodníci z TJ Lokomotiva Beroun se zúčastnili MČR
žactva v atletice, které se konalo
v Jablonci. Stříbrnou medaili si
ve skoku o tyči přivezla nadějná
berounská tyčkařka Natálie Krubová, která si tím zároveň zajistila
místo v české reprezentaci. (jš) n

Berounští veslaři informují
n Vydařená Smíchovská regata
V sobotu 15. září se berounští veslaři zúčastnili tradiční Smíchovské
regaty v Praze na Vltavě. Celý tým spolupracoval a bojoval, a tak skvělá
celková bilance je 7 zlatých, 4 stříbrné a 4 bronzové medaile a 3 čtvrtá,
1 páté a 1 šesté místo.
n Mistrovství ČR družstev ve veslování
Ve finále dvojskifu mladších žaček potvrdily Markéta Forejtová a Zuzka Vabroušková svou letošní vítěznou formu, ani jeden závod neprohrály. Svými výkony celé družstvo děvčat nakonec vybojovalo první místo
v Českém Poháru a právě na MČR družstev se jim podařilo „přeskočit“
favorizované týmy. Dařilo se i starším žákům.
n Mistrovství ČR ve sprintu
V září odcestovala malá skupina našich veslařů – dvě dorostenky
M. Hyttnerová a K. Švestková, juniorka T. Lamprechtová a tři junioři
J. Bouška, V. Šabata a M. Štorek – do Račic na veslařský kanál, kde se
uskutečnilo MČR ve sprintech. Veslaři se na závodech umístili jednou
na čtvrtém místě a třikrát na pátém místě (rs) n
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