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LIST
BEROUNSKÝ RADNIČNÍ

UVNITŘ LISTU:
n Dopravně bezpečnostní akce
se zaměřila na cyklisty n Školáci
už využívají novou přístavbu
na závodské ZŠ n V MŠ Tovární
se zatepluje budova a probíhá
rekonstrukce střechy n Zveme vás
na koncerty Talichova Berouna

Zastupitelé schválili sloučení mateřinek

Pro děti ani pro jejich rodiče se tímto krokem nic nemění

Z

astupitelé na svém zářijovém
zasedání schválili sloučení mateřských škol Vrchlického
a Pod Homolkou v jeden právní
subjekt, a to k 1. říjnu 2020. Na
MŠ Pod Homolkou přejdou všechna práva a závazky včetně pracov-

Krátce z radnice
n Sledujte aktuální dění
Přinášíme vám další vydání
Radničního listu, ve kterém nechybí řada pozvánek na kulturní,
sportovní a společenské akce.
S ohledem na vývoj koronavirové
epidemie se ale může stát, že některé z nich budou organizátoři
muset zrušit. Pokud je to možné,
sledujte webové stránky města Beroun, kde přinášíme aktuální informace, což s ohledem na uzávěrku
Radničního listu nelze v tištěných
novinách zajistit. Děkujeme za pochopení.
n Odběrové místo na COVID -19
Na okrese Beroun vznikne odběrové místo vzorků na vyšetření
na Covid -19. Majitel obou místních
nemocnic se rozhodl, že toto místo vytvoří v hořovické nemocnici.
Při uzávěrce Radničního listu ještě
nebyl znám termín zahájení provozu, protože bylo potřeba nejprve
splnit potřebné legislativní kroky.
Termín otevření odběrového místa
zveřejníme na webových stránkách
města.
n Participativní rozpočet
Uzávěrka hlasování participativního rozpočtu byla stanovena
na 30. září. V tomto vydání proto
ještě nepřineseme výsledky, na
ty se můžete těšit v příštím čísle.
Připomeňme, že v letošním roce
participativní rozpočet zahrnoval
tyto projekty: pumptracková dráha, doplnění výběhu pro medvědy
o nové přírodniny a prolézačky, rekonstrukce dětských hřišť na Městské hoře, workoutové hřiště, revitalizace Zábranského parku a další
výsadba v rámci aleje Plzeňská. n
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ně právních vztahů, MŠ Vrchlického se od uvedeného data stává
odloučeným pracovištěm. Pro rodiče ani pro děti navštěvující obě
školky se nic nemění.
S ohledem na efektivitu řízení i ekonomické hledisko se jeví
jako výhodnější, aby menší mateřské školy byly detašovaným
pracovištěm větších mateřských
škol. V době, kdy všechna města z důvodu koronavirové krize
hledají možné úspory, není ekonomické, aby nejmenší beroun-

ská školka pouze s třemi třídami
měla kompletní management.
Cílem změn v MŠ Vrchlického
je dále nastavení podmínek pro
rozvoj pedagogických zaměstnanců, zapojení se do nabízených programů, které povedou
ke zkvalitnění předškolního
vzdělávání nejen všeobecně, ale
zejména v oblasti inkluze a rovných příležitostí.
Stěžejním důvodem sloučení
právě s MŠ Pod Homolkou je skutečnost, že se jedná o poslední

velkou školku v Berouně bez detašovaného pracoviště. Stejným
způsobem se v Berouně v minulosti řešilo například sloučení MŠ
na Zavadilce s MŠ Sluníčko, detašované pracoviště v Komunitním
centru má i MŠ Drašarova. Plánovaná školka Pod Máchovnou by se
v budoucnu spojila s MŠ Tovární.
Není to nijak ojedinělý krok, v některých městech srovnatelných
s Berounem je pod jedním vedením spojených dokonce několik
školek. n

n V sobotu 19. září proběhl na parkovišti U Kasáren první ročník sousedské slavnosti Zažít město jinak. Odpoledne plné hudby, akcí pro děti, charitativního bazaru knih, výměny věcí, ochutnávek rozličných dobrot či
prezentace neziskovek ozvláštnila i cyklojízda městem či závěrečný videomapping. Akce se konala pod záštitou starostky města a pořádaly ji Jiná káva a Městská knihovna Beroun. Vedení města se snaží podporovat
všechny zájmové sportovní i kulturní akce. Tuto slavnost vnímá jako další možnost podpořit společenský
život ve městě. Foto: Michal Bauer Pticen n

Při venčení psů můžete využít speciální zásobníky se sáčky

V

e městě Beroun v září nechali instalovat 30 zásobníků se
sáčky na psí exkrementy. „Vycházíme vstříc požadavkům majitelů
psů, kteří o pořízení těchto držáků na sáčky často žádali. V rozpočtu města jsme našli peníze,
abychom mohli pořídit tyto zásobníky. Věříme, že jejich přínos
se brzy projeví na čistotě našeho

města,“ uvedla starostka Soňa
Chalupová.
V první vlně se v katastru města
montuje 30 zmíněných zásobníků.
„Vybírali jsme lokality především
u dětských hřišť, v centru města,
v blízkosti parků a na sídlištích.
Zásobníky jsou instalovány buď
přímo u odpadkových košů nebo
v jejich bezprostřední blízkosti.

Doplňování sáčků bude mít na starost společnost AVE,“ dodal místostarosta Michal Mišina.
Nyní záleží na samotných občanech. Pokud se totiž tyto zásobníky
ujmou a lidé budou sáčky využívat
k účelům, ke kterým byly pořízeny,
může se jejich počet v příštích letech rozšířit a přibudou i v dalších
lokalitách. Pokračování na str. 3
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Venkovní koupaliště navštívilo letos 17 011 lidí

S

tředa 16. září byla posledním dnem, kdy bylo možné navštívit venkovní
koupaliště na Velkém sídlišti. Berounská sportovní, která je provozovatelem areálu, hodnotí letošní zkušební sezónu úspěšně. Areál zaznamenal od
svého otevření 24. července celkem 17 011 návštěv, rekordním dnem byl pak
28. červenec, kdy se přišlo vykoupat 1321 lidí, a 21. srpen s 1236 návštěvníky.
Vysoké návštěvnosti nahrálo i teplé prázdninové počasí. „Na příští rok chystáme další vylepšení. Určitě chceme vybavit areál boxy na cennosti,“ uvedl
ředitel Antonín Marx. K řešení zůstává například i zastínění travnatých ploch,
zlepšení systému vstupného či ranní plavání. Postupně má vzniknout v okolí
areálu v rámci rekonstrukce jednotlivých ulic i nová parkovací místa. n

n Nová okna si zachovávají svůj historický ráz.

Škola má nová okna a chystá
se na obnovu elektroinstalace

V

Základní škole na Wagnerově
náměstí se letos dokončila další etapa výměny oken, a to
v průčelí původní budovy. Vybrali
jsme taková okna, aby byl zachován
jejich historický ráz. V současnosti
chybí už jen výměna oken na tzv.
vilkách. „Letos jsme vypsali výběro-

vé řízení na fasádu, ale firma nedodala kvalifikační předpoklady, takže výběrové řízení bylo ukončeno
a bude vyhlášeno v příštím roce,“
upřesnil místostarosta Michal Mišina. V současné době začínají přípravné práce na postupné obnově
elektroinstalace na škole. n

Mateřinka v Tovární ulici
oblékne nový kabát

O

d začátku prázdnin pracuje
stavební firma na zateplení
hlavní a hospodářské budovy
a na nové střeše v areálu mateřské školy v Tovární ulici. Ze
dvou stran bude mít školka dřevěné odvětrávané obklady, zbylé
strany pak budou z klasického
materiálu a opatřeny barevným
nátěrem. Výběr barvy se momentálně řeší. Přestože práce

probíhají za plného provozu
školky, pedagogičtí pracovníci
přizpůsobují veškerý pobyt dětí
venku tak, aby byly vždy v dostatečné vzdálenosti od probíhající
stavby. Celý stavební prostor je
oplocen a dodržování bezpečnostních opatření pravidelně
kontroluje bezpečnostní pracovník. Práce by měly skončit do
konce října. n

Komunikujte s úřadem z pohodlí domova

N

a webu města byl nově spuštěn Portál občana, který najdete v záložce
Pro občany. Pro vstup je nutná registrace. Máte-li vytvořený účet Eidentita, zaregistrujete se do portálu jeho pomocí. Eidentita slouží jako nástroj
pro bezpečné a zaručené ověření totožnosti uživatele online služeb veřejné
správy. Zaregistrovat se můžete také formou uživatelského jména a hesla,
následně pak dostanete e-mail, jak postupovat při ověření vaší identity.
Registrací do portálu úřadu získáte aktuální přehled vašich závazků vůči
úřadu, jednoduše zjistíte aktuální stav vašich řízení a budete moci využít elektronických dokumentů, které pak jen odešlete na podatelnu z pohodlí domova. n
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Nová rampa zvýší bezpečnost chodců

O

prázdninách vznikla nová zásobovací rampa u 2. ZŠ a MŠ Preislerova.
Dosavadní stavební řešení rampy bylo nevyhovující, dodávky zasahovaly do chodníku a docházelo tak k nebezpečným situacím pro chodce. Vedení školy proto usilovalo o jiné řešení, především kvůli zvýšení bezpečnosti
v místech, kde se hodně pohybují děti. „Mám velkou radost, že se nám po
dlouhých letech vyjednávání podařilo s ředitelem školy tuto akci realizovat,“
uvedl místostarosta Dušan Tomčo. Stavbu nové rampy financuje město Beroun společně se školou, která využila finance ze svého rezervního fondu. n

Modernizace informačního systému

V

edení berounské radnice se
rozhodlo ještě více podpořit
elektronizaci procesů, která souvisí
s řízením města a fungováním městského úřadu.
V elektronizaci chce město i nadále pokračovat, a to jak se zaměřením na interní procesy úřadu, tak
zejména směrem k občanům.
Již v průběhu roku 2017 byl za
tímto účelem zahájen projekt „Nové
funkce IS města Beroun“, na který
se podařilo získat spolufinancování
z fondů EU a státního rozpočtu ve
výši 90 % ze způsobilých výdajů přesahujících 17 milionů korun. Projekt
byl zaměřen na elektronizaci dosud
manuálně vykonávaných činností.
Komplexní informační systém
města byl rozšířen o tyto nové elektronické funkce:
1. Centralizace správy uživatelů,
což přispělo k vyššímu stupni elektronické bezpečnosti úřadu a vyšší
transparentnosti procesů.

2. Elektronizace agendy v oblasti
správního řízení, jmenovitě agendy
životního prostředí, speciálního vodoprávního stavebního úřadu a silničního hospodářství.
3. Centralizace správy přestupků
pro všechny agendy včetně městské
policie, přehled o schvalování závazků města.
4. Centralizace evidence a správy
událostí napříč všemi pracovišti
úřadu.
5. Externí formulářová komunikace
občanů s úřadem, která umožňuje
podat úplné elektronické podání
a zároveň automaticky exportovat
data z vyplněného formuláře do příslušné agendy.
Pro vytvoření dostatečného výkonu a zajištění potřebné stability
informačního systému, provozování nových funkcí IS a zajištění
vyšší kybernetické bezpečnosti byla
rozšířena serverová, datová a síťová
infrastruktura. n
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Synchronizace semaforů
V
září začala závěrečná etapa synchronizace semaforů
a dynamiky řízení provozu, a to
v úseku od křižovatky Plzeňská x
Bratří Nejedlých až po křižovatku
u Lidlu. Současně se na křižovatce

Plzeňská x Bratří Nejedlých opravily a vyměnily semafory, které teď
mají větší svítivost. Dalším krokem
je sladění celého systému tak, aby
došlo k zlepšení plynulosti dopravy ve městě. n

n Přístřešek zlepší komfort pro cestující.

Zastřešení zastávky U Černého koně

N

a autobusové zastávce U Černého koně – v sousedství Pakostova
sadu – v září začali dělníci se stavebními pracemi na rozšíření přístřešku pro cestující. Dosavadní zastřešení s ohledem na vytíženost zastávky je
nedostatečné, proto se vedení města rozhodlo přístřešek rozšířit. n

n Nové semafory na křižovatce ulic Plzeňská a Bratří Nejedlých mají nyní
vyšší svítivost.

Kvůli epidemii COVID -19 omezte
osobní kontakt na úřadu

V

souvislosti se zhoršujícím se epidemiologickým vývojem v rámci
šíření onemocnění COVID-19 na Berounsku žádáme občany, aby
na všechna pracoviště Městského úřadu Beroun vstupovali výhradně
s použitím ochranných prostředků zakrývajících ústa a nos. Používejte
dezinfekční prostředky, které najdete při vstupu do budov městského
úřadu. Dodržujte mezi sebou dvoumetrové rozestupy.
Osobní styk na úřadu omezte na nezbytné minimum. Pokud je to
možné, využívejte elektronickou formu komunikace nebo telefon.
Městský úřad preferuje přijímání dokumentů v elektronické podobě.
Pokud chcete odevzdat dokument osobně v listinné podobě, využívejte
podatelnu. Děkujeme za dodržování těchto pravidel. n

Vraky uvolnily místa pro parkování

Ú

spěšně pokračuje v Berouně odstraňování dlouhodobě parkujících
vozidel, která zabírají parkovací místa a nikdo se k nim nehlásí.
V září odtáhli pracovníci společnosti AVE další dvě vozidla z Husovy ulice
na Zavadilce a z ulice Karly Machové. Na odtažení momentálně čeká ještě
jeden vrak na Závodí. Za necelých pět měsíců tak už zmizelo z ulic města
15 vraků a odbor dopravy ve spolupráci s městskou policií má již vytipována další vozidla. Řešení této problematiky napomohla novela zákona
o pozemních komunikacích, která vešla v platnost 30. dubna letošního
roku. Obcím přinesla nové legislativní možnosti, které předtím neměly. n

n Odtah vozidla Renault v ulici Karly Machové.
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n Socha sv. Jana Nepomuckého musela při opravě kašny dolů.

Netradiční podívaná u kašny

N

evšední podívaná se naskytla v září náhodným kolemjdoucím na
Husově náměstí. Probíhala zde totiž plánovaná oprava chrliče kašny,
kvůli které musel na chvíli sestoupit sv. Jan Nepomucký se svého podstavce.
Demontovaná socha přilákala pozornost, ale na své místo se vrátila už za
několik hodin. Kašna je díky specializované restaurátorské firmě opravena
a zase může být chloubou horní části náměstí. n

Při venčení psů můžete využít
speciální zásobníky se sáčky

dokončení z 1 strany
Instalací zásobníků s pytlíky
na psí exkrementy vyšlo město
vstříc majitelům psů, kteří měli
o tuto službu zájem. V příštím
roce chceme rozšířit místa, kam
zásobníky instalujeme. Proto prosíme o vaše návrhy, do jakých lokalit byste si je přáli umístit. Zároveň chceme upozornit, že není
nutné instalovat speciální koše,
použitý sáček házejte do košů na
směsný odpad. n
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n Starostka Soňa Chalupová při slavnostním otevření připomněla náročnost celé stavby, s čímž
souhlasila i ředitelka Hana Kozohorská (vpravo).

n V přístavbě Základní školy v Berouně - Závodí
vznikla i tato nová učebna, která slouží žákům
1. stupně.

n Závodské děti se konečně dočkaly pořádné
tělocvičny. Ta se navíc bude po vyučování pronajímat klubům a dalším zájemcům z řad veřejnosti.

Den otevřených dveří na závodské základní škole
V

pátek 11. září se po vyučování otevřely
dveře ZŠ Komenského na Závodí pro
širokou veřejnost. Konalo se slavnostní otevření nové přístavby a zmodernizované školy.
Z hygienických důvodů byla pro návštěvníky
určena prohlídková trasa, během níž mohli
nahlédnout například do nové tělocvičny, jídelny, nové třídy či šaten. Než se v pondělí do
školy vrátili žáci, byl celý prostor pořádně vydezinfikován a vzduch vyčištěn ozónem.
Den otevřených dveří jsme připravili na
přání veřejnosti. Stavební práce byly běžné-

mu pozorovateli skryté a rodiče i bývalí žáci
projevili velký zájem o to, aby si mohli školu
prohlédnout. Den otevřených dveří ale podléhal přísným hygienickým opatřením.
„Rekonstrukce a přístavba závodské základní školy začala v roce 2018 a městu se
podařilo na tuto náročnou investiční akci získat dotace v celkové výši 90 milionů korun,“
připomněla starostka Soňa Chalupová. Školáci nejvíc oceňují především novou jídelnu
a hlavně tělocvičnu, k níž mají k dispozici
i sprchy. n

n V přístavbě nechybí ani tato moderní jídelna.

První školní den poznamenala epidemie koronaviru
P

ně s nimi i redakce Radničního
listu přeje všem žákům i učitelům,
aby tento školní rok zvládli a aby
případná distanční výuka trvala
jen po nezbytně nutnou dobu. n

n K prvňákům ZŠ Jungmannova hovoří místostarosta Dušan Tomčo.

rvní školní den je pro všechny prvňáčky a jejich rodiče
slavnostním okamžikem. Bohužel
stejně jako v dalších aspektech našeho života i v tomto případě jeho
průběh poznamenala epidemie
koronaviru. „Režie prvního školního dne byla v kompetenci samotných ředitelů základních škol,
snažili se ale udělat maximum pro
to, aby zahájení nového školního
roku bylo co nejpříjemnější, ale
s řadou omezení a přísnými hygienickými opatřeními,“ uvedl místostarosta Dušan Tomčo. Prvňáčky
v jejich důležitý den přišli pozdravit i představitelé města a společ-

n Do nové tělocvičny v ZŠ Závodí se jako první podívali prvňáčci. V první
školní den je zde uvítal místostarosta Michal Mišina.

n Noví školáčci na nádvoří ZŠ Wagnerovo náměstí.
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n ZŠ Preislerova a první školní den.
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Strážníci a policisté si posvítili na cyklisty
V

noci z pátku 11. na sobotu
12. září se v Berouně uskutečnila dopravně bezpečnostní
akce, kterou připravila městská
policie společně s dopravním
oddělením Policie ČR. Strážníci
a policisté se tentokrát zaměřili na
cyklisty. Kontrolovali, zda se cyklisté nedopouštějí přestupků a zda
mají v pořádku vybavení jízdního
kola. V jejich hledáčku velmi často
končili lidé na elektrokolech.
V průběhu noci strážníci a policisté zjistili celkem 18 přestupků.
„Osm z nich kvalifikujeme jako závažné, jednalo se především o jízdu na kole pod vlivem alkoholu.

Další přestupky byly spíš lehčího
charakteru, jednalo se například
o jízdu mladistvých bez povinné
přilby, o jízdu na chodníku nebo
chybějící zákonné vybavení kola,“
upřesnil velitel strážníků Alexandr
Scherber. Cyklisté, kteří si sedli na
kolo pod vlivem alkoholu, končili
následně u policistů z dopravního
oddělení PČR a ve správním řízení
jim nyní hrozí pokuta až do 25 tisíc korun. Drobné přestupky řešili
strážníci pokutou v dolní hranici
možné sazby.
V jednom případě si ale cyklista zadělal na pořádný problém.
Opakovaně odmítal prokázat svou

totožnost a následně se odmítl
podrobit i dechové zkoušce a odběru krve, v tomto případě se sazba
v přestupkovém řízení pohybuje od
25 tisíc do 50 tisíc korun!
„Jak se ukazuje, podobné akce
je potřeba připravovat. Touto kontrolou zároveň reagujeme na časté
stížnosti a podněty našich občanů,
kteří poukazují na chování cyklistů.
Nejedná se o zastrašování cyklistů,
je ale potřeba si uvědomit, že pravidla musíme dodržovat všichni.

Stejně tak platí i fakt, že neznalost
zákona neomlouvá. Jak se ale ukazuje, řada lidí si tuto skutečnost
bohužel neuvědomuje,“ uvedla starostka Soňa Chalupová.
Jak dodal velitel strážníků,
podobné akce budou následovat
i v budoucnu. Při nich už budou
strážníci při udílení pokut důraznější. Beroun chce být město přívětivé pro cyklisty, ale i cyklisté musí
být přívětiví k městu a k lidem, kteří
zde žijí. n

n Dopravně bezpečnostní akce probíhala ve večerních a nočních hodinách.

Městská policie zachraňuje zvířata
n Městská policie
přijala oznámení,
že se v berounském
pivovaru
nachází zraněný
muž. Hlídka zjistila, že je na místě i rychlá záchranná služba, ale muž utekl. Strážníci
začali prohledávat okolí a skutečně
našli poraněného muže. Zjistili, že
se jedná o cizince, který u sebe neměl žádné doklady. Po ošetření byl
předán cizinecké policii.
n V poslední době se množí počty případů odchytu psů nebo
koťat. Díky využití sociálních sítí
se někdy podaří vyhledat majitele

brzy, v ostatních případech končí
zvířata v útulcích. Psy odchycené
v Berouně strážníci odvážejí do
Rakovníka, kočky končí v útulku
v Louníně.
n Na linku 156 volal všímavý občan, který zahlédl podezřelého
muže, jenž se chtěl vloupat do
rodinného domu na Závodí. Strážníci okamžitě vyjeli na místo, ale
pachatel už na místě nebyl. Hlídka zjistila, že se jednalo o pokus
o vloupání, ale pachatel se naštěstí
do objektu nedostal. Díky telefonátu měli strážníci i popis pachatele,
kterého se jim podařilo vypátrat
a následně předat Policii ČR. n

Vandal vyvrátil lípu v Parku přátelství
n Neznámý vandal vyvrátil a zlomil
lípu srdčitou v Parku přátelství u bývalého autobusového nádraží. Strom,
který Berouňané dostali darem od
zástupců Slovinska, je tak nenávratně zničený.
„Jsem zděšená. Nechápu, komu
ten strom něco udělal,“ uvedla starostka Soňa Chalupová a doufá, že
pachatel bude dopaden. n
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n V průčelí bude zachována původní vitráž.

n Vizualizace nádražní haly.

Začala rekonstrukce berounské nádražní budovy
D

o dvou let by se měl Beroun
dočkat kompletně zmodernizovaného nádraží. Ke zrekonstruované stanici a optimalizované železniční trati se teď přidá i výpravní
budova, kterou tvoří odjezdová
hala se službami a zázemím pro
cestující, drážní objekt se zázemím
pro zaměstnance dráhy a administrativní objekt s ubytovnou. Výpravní budovou, jejíž rekonstrukce
začala v srpnu za účasti ministra
dopravy Karla Havlíčka a má být
dokončena v létě 2022, projde
denně zhruba 5500 cestujících. Jde
o druhou nejfrekventovanější stanici ve Středočeském kraji.
Rekonstrukce bude zahrnovat
novou fasádu a její zateplení, novou střechu, výměnu oken a dveří, úpravu povrchů stěn a stropů
a nové podlahy i výměnu interiérových dveří. V odjezdové hale dojde
k větším dispozičním změnám, pře-

místění pokladen a vzniku dalších
komerčních prostor. Bude řešen
i nový informační, orientační a kamerový systém.
Podle generálního ředitele
Správy železnic Jiřího Svobody
bude rekonstrukce probíhat za
plného provozu nádraží, na etapy,
aby stavební práce co nejméně
narušily provoz základních služeb.
Odjezdová hala tak bude cestujícím
po celou dobu k dispozici, i když
v omezeném režimu.
Po dokončení prací v této části
objektu přijde na řadu i umělecká
skleněná vitráž nad hlavním vstupem do odjezdové haly. Plánuje se
přetěsnění zasklení jednotlivých
ploch, vyčištění skleněných částí
a oprava a povrchová úprava její
nosné ocelové konstrukce. Z odjezdové haly bude vitráž osvětlena
směrovatelnými reflektory, aby vynikla její pestrost.

Změna otevírací doby pobočky České pošty

J

ak nás informoval zástupce
České pošty, dojde od 1. října
k úpravě otevíracích hodin pro
veřejnost na pobočce České pošty ve Švermově ulici na Velkém
sídlišti. Na pracovišti bude vždy
pouze jedna skupina zaměstnanců, která se bude střídat po
dnech. Sníží se tak riziko koronavirové nákazy jak pro zaměstnance, tak pro zákazníky. V pří-

padě hlavní pošty v Kostelní ulici
zůstává zatím otevírací doba nezměněna, tzn. od 8:00 do 18:00
v pracovní dny a v sobotu od 8:00
do 12:00.
POBOČKA ŠVERMOVA ULICE
PO a ST
10:00 – 12:00 13:00 – 18:00
ÚT, ČT, PÁ
8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
SO zavřeno n

Celkové investiční náklady na rekonstrukci hlavní nádražní budovy
v Berouně jsou vyčísleny na 288 mi-

lionů korun. Ještě v letošním roce by
měla projít modernizací i nádražní
budova na berounském Závodí. n

Letorosty se do Berouna
vrátí zase příští rok

H

udební festival Letorosty se
v letošním roce uskutečnil
v sousedním Králově Dvoře. „Obě
města se totiž před časem dohodla
na spolupořádání této oblíbené
kulturní akce s tím, že místa konání festivalu se budou vždy po
roce střídat. V příštím roce se tedy
Letorosty opět vrátí do Berouna,“
vzkázal všem příznivcům festivalu
místostarosta Dušan Tomčo.
Stejně jako řada dalších festiva-

lů i Letorosty se musely vypořádat
se současnou situací poznamenanou koronavirovou epidemií. Lidé
ale zůstávají této akci věrní a tak si
na koncerty našly cestu stovky lidí.
Letorosty jsou navíc spojeny s charitativní činností. I letos se proto
podařilo vybrat peníze na dobrou
věc, pro nemocného chlapce se vybralo celkem 25 tisíc, šek si si maminka převzala v átriu berounské
radnice. n

Webové stránky základních a mateřských škol

V

S ohledem na skutečnost, že se začátkem nového školního roku změnily či zavedly nové webové stránky některých základních a mateřských škol zřizovaných městem Beroun, přinášíme jejich aktuální přehled:
n Mateřská škola Beroun, Drašarova: duhovaskolkaberoun.cz
n Mateřská škola Pod Homolkou: www.mspodhomolkou.cz
n Mateřská škola Sluníčko: ms-slunicko-beroun.cz
n Mateřská škola Beroun, Tovární: www.mstovarni.cz
n Mateřská škola Vrchlického: www.msvrchlickeho-beroun.cz
n 2. základní škola a mateřská škola, Beroun: www.2zsberoun.cz
n Jungmannova základní škola Beroun: jzs.cz
n Základní škola Beroun, Wagnerovo nám.: www.zswagnerka.cz
n ZŠ Beroun – Závodí, Komenského: zavodi.eu n
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Beroun má nejmodernější prodejnu Coop

B

eroun si připisuje další prvenství. Coop Hořovice totiž zmodernizoval svou prodejnu v Hlinkách, která je nyní jejich nejmodernějším
projektem. Kromě samotného nového prodejního prostoru nabízí také
bistro s posezením a nechybí ani koutek pro děti. Tato prodejna se má
stát vzorem pro další Coopy. n
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Od svaté Ludmily k dnešku III.

P

otřetí se v Berouně uskutečnil
tématický pořad Od svaté Ludmily k dnešku. Tentokrát se diváci
dozvěděli zajímavosti o svaté Ludmile od Jakuba Izdného z Ústavu
českých dějin. Dalším významným
hostem byla Dana Drábová, která
se ve své přednášce zaměřila na
uran. Následovala přehlídka dobových šatů a šperků.
Pokud jste přednášku nestihli, můžete se o svaté Ludmile
a době, ve které žila, dozvědět
více na tématické výstavě v galerii
Pěší zóna. Slavnostní vernisáž se
uskutečnila před zahájením semináře. n

n Výstavu věnovanou sv. Ludmile si můžete prohlédnout do konce roku.

n Hostem byla i Dana Drábová.

Oslavy dnů evropského dědictví v komornějším stylu

L

etošní oslavy Dnů evropského
dědictví se musely obejít bez
tradičních Hrnčířských trhů. To se
bohužel odrazilo i na návštěvnosti památek, které byly pro zájemce otevřené. Pro veřejnost byla
zpřístupněna například radnice,
kde si navíc lidé mohli prohlédnout i vystavenou kroniku nebo

starostenský řetěz s trilobity, dále
mohli zájemci vystoupat na obě
berounské brány, otevřena byla
například i Duslova vila nebo
kaple Bolestné Panny Marie. Na
nám. J. Barranda pak na všechny
čekalo válečné ležení se zajímavým programem a dobovým tržištěm. n

n Na radnici všem zájemcům představila kroniku kronikářka Marie Kopřivová.

n Doprovodný program na nám. Joachima Barranda představil i tradiční
řemesla.

n O skvělý program se postarali hudebníci a kejklíři.

n Především děti měly největší zájem o válečné ležení a ukázku střelby
nebo šermu.
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n A zakoupit jste si mohli něco dobrého.
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Svoz objemného a nebezpečného
odpadu proběhne 24. a 25. října

P

odzimní svoz objemného
a nebezpečného odpadu se
koná v termínech 24. a 25. října.
Prosíme občany, aby u kontejnerů dodržovali všechna platná
hygienická opatření a dostatečné
rozestupy.
Podzimní sběr
objemného odpadu
Sobota 24. října
n 8:00 – 10:00 (Brdatka – u rybníka, Zdejcina, Jarov, Košťálkova –
parkoviště)
n 9:00 – 11:00 (Na Hrázi, Brožíkova u nádraží ČD, Želivského,
Jeronýmova ulice)
n 9:00 – 9:15 (bytový dům u hlavního nádraží)
n 11:00 – 13:00 (Jiráskova – Na
Veselou, Chmelenského – Křížkovského, Kubátova)
n 12:00 – 14:00 (Karlova – pod
dálničním mostem, Sadová –
u restaurace U Kropáčů, Hostim,
Lištice)
n 14:00 – 16:00 (Dukelská, Ko-

Blokové čištění
n 1. října: K Dubu, Nad Paloučkem, Vinařská
n 7. října: Palouček, U Židovského
hřbitova, Kollárova - (po ul. Jungmannova)
n 8. října: Slavašovská, K. Čapka
n 14. října: U Archivu, Na Dražkách,
Pod Homolkou
n 15. října: Branislavova + parkoviště (křižovatka s ul. Bezručovou),
Tyršova I (po nábř. U Sokolovny) +
první polovina parkoviště
n 21. října: Tyršova II (od ul. Nábř.
U Sokolovny - do Tovární) + druhá
polovina parkoviště v Tyršově ul. n

Zubní pohotovost
n 3. a 4. 10. MUDr. Monika Růžičková, Zdice, Čs. Armády 895, tel.:
311 685 674
n 10 a 11. 10. MUDr. Zalina Sozieva, Beroun, Havlíčkova 1732/3,
tel.: 727 836 818
n 17. a 18. 10. MUDr. Marcela
Srpová, Hořovice, Fűgnerova 389,
Alba, tel.: 311 512 119
n 24. a 25. 10. MUDr. Eliška Svobodová, Ordinace Buzuluk - Komárov, tel.: 311 572 389
n 28. 10. MUDr. Štěpánka Šedivá, Beroun, Havlíčkova 20, tel.:
311 611 241
n 31. 10. MUDr. Ladislava Švábová, Hořovice, Pod Nádražím 289,
tel.: 311 513 375
Pohotovost je od 8:00 do 11:00 n
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llárova – Chmelenského, Mařákova – pod dálničním mostem)
n 15:00 – 17:00 (Pod Studánkou –
u hasičů, Karly Machové – u parkoviště)
Do kontejneru nepatří pneumatiky, suť, eternit, elektroodpad ani
nebezpečný odpad.
Sběr nebezpečných odpadů
Neděle 25. října
n 8:00 - 8:30 (Zdejcina – u hasičárny)
n 8:45 - 9:15 (Jarov – u kostela)
n 9:30 - 10:00 (Zavadilka – Jeronýmova)
n 10:15 – 10:45 (Závodí – Na Hrázi – proti zámečku)
n 11:00 – 11:30 (Závodí – Karlova – pod dálničním mostem)
n 11:45 - 12:15 (Hostim – prostor
za mostem)
Nebezpečnými odpady jsou zejména ředidla, barvy, oleje, baterie
a akumulátory, olejové filtry, kyseliny, obaly znečištěné nebezpečnými
látkami. Při předání odpadu je nutné předložit občanský průkaz. Pro
občany Berouna je sběr zdarma. n

Usnesení z jednání
Rady města Beroun

V

uplynulém měsíci se uskutečnilo jednání Rady města
Beroun ve středu 2. a 23. září a zastupitelé se sešli 16. září. Usnesení
a zápis z jednání najdete na webových stránkách www.mesto-beroun.
cz v sekci Město a úřad/Rada a zastupitelstvo města. Zde je také k dispozici archiv videopřenosů ze zastupitelstva a zápisy z jednání komisí
RM a výborů ZM. V tištěné podobě
je možné do usnesení nahlédnout
v Kanceláři tajemníka, ve 2. patře
Městského úřadu Beroun, Husovo
nám. 68, č. dv. A 301 po předchozí
domluvě na tel. č. 311 654 360. n

Okénko zastupitelů
Elektrokola, a co dál?

K

olega Voldán, člen ZM mi jistě promine, že jsem si dovolil vypůjčit jeho otázku,
kterou se obrátil na nás všechny, abychom vzali v potaz nový dopravní fenomén, který se začíná i v našem městě uplatňovat. Osobně s kolegou zastupitelem
souhlasím. Kromě toho, co zmiňuje, jsem však svědkem něčeho trochu jiného. Sleduji především provoz elektrokol na Velkém sídlišti a vzal jsem si i oblast v prostoru
autobusového a vlakového nádraží a přilehlých ulic. Jde mi o to, jakým způsobem
mnozí a není jich málo, zacházejí s tímto dopravním prostředkem. Na jednom kole
se vezou dva až tři kamarádi, kteří se předvádějí veřejnosti, nerespektují fakt, že se
pohybují v zalidněné zóně, na což pan Voldán také upozorňuje. V prostoru před
vlakovým nádražím a v prostoru skate parku i na něm pak zkoušejí pevnost konstrukcí kol, přeskakují obrubníky a nejrůznější nerovnosti, prostě pomáhají tomu,
že se můžeme za krátký čas dočkat toho, že si budou stěžovat na poruchovost
a funkčnost elektrokol.
Jako prostý občan jsem se v řadě případů snažil upozornit artisty na skutečnost,
že elektrokola nejsou levnou záležitostí. A že vlastně mohou brzy vzniknout značné
náklady na opravy, atd. Jsem od mnohých o desítky let starší a mrzí mne, jakým
způsobem se dočkávám reakcí uživatelů elektrokol.
Výrazy, kterými na mé námitky reagují, by možná v případě jejich rodičů doma
vyvolaly třeba i několik modřin. Takže, važme si všichni toho, co město pro zlepšení
občanů v něm koná, protože ve finále případné škody a výdaje pro jejich nápravu
půjdou za každým z nás. Šťastnou cestu.
Jiří Pokorný, člen ZM za KSČM n

Adopce stromů pro Beroun – bude již letos na podzim?

Ř

ada občanů se dotazovala na možnost podílet se na výsadbě stromů, tzv.
adopce. V jiných městech jde o pravidelnou podzimní akci. Tam město poskytne pozemky vhodné k ozelenění, vybere vhodné dřeviny a následně vyzve
občany, aby se do výsadby zapojili. Zájemci o výsadbu se mohou hlásit koordinátorovi a složí registrační poplatek, který bude použit na nákup sazenic.
Tento záměr přišel na komisi životního prostředí již před prázdninami. K přesnému stanovení pravidel a koordinaci celého procesu se nabídl spolek Berounská
zeleň, který byl za svoji spolupráci s městem pochválen i na červnovém zastupitelstvu. Spolek ihned začal s klíčovým krokem - vyhledáváním a administrativní
přípravou pozemků, který se teď podařilo dokončit.
Nyní je důležité, aby rada schválila výsadbu na vytipovaných městských pozemcích. Následně se musí pro finální lokality zpracovat arboristický projekt a podle něj stanovit konkrétní místa a druhy stromů vhodných k výsadbě.
Věříme, že rada tento návrh kladně projedná a alespoň pro vybrané lokality se
projekt adopce stromů pro Beroun spustí již letos. Proto chceme pro zajímavost
představit, jak celý proces probíhá v jiných městech:
- Zájemce o účast na adopci stromů se přihlásí koordinátorovi, z nabídky vybere
lokalitu a dřevinu, kterou chce sázet a zaplatí registrační poplatek, řádově 700 Kč.
- Na základě registrace bude zájemce pozván k vlastní výsadbě.
- Koordinátor zajistí stromový materiál i odborníky, kteří zájemcům s výsadbou pomohou.
- Koordinátor ručí za odbornost provedených výsadeb.
- Město Beroun následně přebírá stromy do své péče stejně, jako by stromy
nechalo vysadit v rámci standardních výsadeb.
V tuto chvíli je se správci inženýrských sítí projednáno a připraveno 14 lokalit,
ze kterých rada vybere. V rámci limitu 2100 znaků pro okénko zastupitele zmíním
Hlinky, na Skleníku, k Dubu, Na Parkáně, nebo alej Zavadilka – Jarov.
Rozhodnutí rady, zda a které lokality nakonec budou pro adopce stromů
schváleny, se dozvíme až po uzávěrce tohoto čísla RL.
Krásný a vlahý podzim, Adam Voldán, Beroun Sobě n

Beseda Jak vychovat chlapečka a jak holčičku

N

apadlo vás někdy, jak velký
rozdíl je v tom, jestli vychováváte holčičku anebo
vychováváte chlapečka? A proč jsou kluci
často bojovnější než
holčičky? Tušíte, jak hodně můžete vlastním dětem ublížit, když
tyto rozdílnosti nevnímáte? Pokud chcete znát odpovědi na tyto
otázky, nenechte si ujít zajímavou
besedu, která se v rámci projek-

tu MAP ORP Beroun chystá na
říjen. O přirozených rozdílnostech chování u holčiček
a chlapečků a jejich
souvztažnosti k přístupu dospělých bude
hovořit žádaný lektor a zkušený psycholog Milan Studnička.
Přednáška nazvaná Jak vychovat
chlapečka a jak vychovat holčičku? se koná 15. 10. od 17:00
do 19:00, a to v Jungmannově

základní škole v Berouně. Kvůli
omezené kapacitě je třeba se
přihlásit na webových stránkách
projektu www.mapberoun.cz.
V průběhu přednášky se například dozvíte, jakých nejčastějších chyb se rodiče dopouštějí,
proč je důvěra dítěte klíčová, jak
s dětmi komunikovat situace,
které se nám nelíbí atd. Přednáška je pro účastníky v rámci projektu zdarma. n

8

Přejeme našim říjnovým jubilantům

n Vítězná posádka soutěže partnerských měst.

Na Berounce se proháněly dračí lodě

P

rvní zářijová sobota patřila
dnes již tradiční akci Berounský drak. Hlavním lákadlem
jsou závody dračích lodí, kterých

n Studenti z Goslaru objevovali krásy Berouna a okolí z elektrokol.

se opět zúčastnila řada posádek
z Berouna a okolí. Na návštěvníky dále čekal lunapark, půjčovna
paddleboardů a bohaté občerstvení. Nechyběl ani speciální závod
partnerských měst, ve kterém
zvítězila posádka města Beroun,
stříbro patří posádce destinační
agentury Berounsko, třetí příčku
obsadil nováček závodu, obec
Tetín a Goslarští skončili čtvrtí.
Do Berouna na závody dračích lodí přicestovali i studenti
z německého partnerského města
Goslar. Kromě závodů na Berounce se také vydali na elektrokolech
na Tetín a do Srbska. Ve večerních
hodinách v knihovně zhlédli film
Pelíšky. n

n 70 let
Ivana Blechová
Ivanka Červenková
Milena Dolejšová
Miloslava Holečková
Zdeněk Hubený
Irena Chvojková
Eva Jeřábková
Božena Kněžourková
Václav Kodýtek
Jana Králová
Pavel Kulička
Kristina Maněnová
Anna Maňásková
Marie Mlejnská
Jiří Poděbradský
Jiřina Rathová
Drahomíra Ulčová
Emil Vildmon
n 75 let
Věra Benešová
Jana Dlouhá
Vlasta Doušová
Zdeňka Flíčková
Karel Havel
Antonín Jungmann
Stanislav Knotek
František Ličík
Eva Malinová
Marie Nešvarová
Karel Otta
Marcela Pechová

Jaroslav Psohlavec
Josef Roll
Eva Slancová
Věra Smetanová
Zdeněk Suk
Alena Štropová
Eva Táborská
n 80 let
Miroslav Kindl
Jiří Kohlíček
Milena Lišková
František Mol
n 85 let
Eduard Chlumský
Jiří Zýma
n 90 a více let
Václav Filec – 90 let
Jiřina Jiravová – 90 let
Marie Koudelová – 90 let
Miluše Procházková – 90 let
Marie Buriánková – 91 let
Jiří Čermák – 91 let
Jitka Divišová – 91 let
Miluška Hořínková – 91 let
Eva Jiravová – 91 let
František Tuček – 91 let
Ludmila Cikánková – 92 let
Anna Kropáčová – 92 let
Alena Markovičová – 92 let
Ján Stano – 93 let
Jana Balounová – 95 let

Hodně štěstí a zdraví všem jubilantům přeje vedení města Beroun, redakce Radničního listu a Klub důchodců Beroun. Pokud se blíží vaše životní
jubileum a nechcete, abychom vám v Radničním listu touto formou popřáli, dejte nám vědět vždy do 12. dne předcházejícího měsíce na některý
z kontaktů uvedených v tiráži na poslední straně Radničního listu. n

Vzpomínáme na slavného rodáka

P

Výtěžek z charitativního běhu pomůže zlepšit péči

V

září se konal 4. ročník charitativního běhu pro Charitu Beroun.
Předcházelo mu odpoledne věnované především dětem. Odpoledne
odstartoval dětský běh podél Berounky, na Husově náměstí vystoupily
mažoretky, zájemci si mohli zacvičit Super Kruháč a následně odstartoval samotný běh pro charitu. „Myšlenku uspořádat v Berouně běh pro
Charitu jsme začali probírat před pěti lety, kdy jsem se stal ředitelem
Charity v našem městě. Chtěl jsem, abychom tu založili tradici charitativně sportovní akce, která by šířila osvětu a pomáhala potřebným,
o které se staráme,“ uvedl ředitel Charity Beroun Petr Horák.
Výtěžek z charitativního běhu je určen potřebným. „Každá koruna,
kterou takto získáme, nám pomůže zlepšit možnosti naší péče o lidi.
Prioritně tam, kde se nám jich nejvíc nedostává. Letos tedy především
v terénní pečovatelské službě, kde jsme měli s ohledem na epidemii koronaviru zvýšené výdaje,“ dodal Petr Horák. Díky této akci se podařilo
získat přes 60 tisíc korun. Za to patří dík lidem a firmám, zkrátka všem,
kteří charitativní běh a dobrou myšlenku podpořili. n

www.mesto-beroun.cz

řed 125 lety se v Berouně,
v rodině hostinského Antonína Jeníčka a Marie Ryppelové narodil syn Jiří. Když mu bylo 15 let
začal se zajímat o fotografii, a protože o ní
mnoho nevěděl, zašel
do obchodu s fotografickými
potřebami,
aby se od
příručího
dozvěděl
vše, co je
potřeba ke zhotovení snímku.
S jednoduchým přístrojem VEA
pak pořídil v ulici Na Klášteře svoji
první fotografii vychrtlého koníka
s mlékařským vozem a hrajícími
dětmi na pozadí tří domů s barokními štíty, nad nimiž se tyčil masiv
Pražské brány. Tak začala kariéra
uznávaného teoretika, fotografa
a oceňovaného tvůrce krátkých
filmů, který byl významnou po-

stavou meziválečného vývoje československé fotografie. Na počest
památky slavného berounského
rodáka nese od roku 2003 galerie
v Pražské bráně jméno Jiřího Jeníčka. V letošním roce při příležitosti
výročí narození se město Beroun
rozhodlo vydat nástěnný kalendář
s výběrem 13 Jeníčkových snímků,
které pocházejí ze souboru 84 originálních fotografií rodného Berounska. n

Na Talichův Beroun se letos
abonentky neprodávají

T

alichův Beroun začíná v úterý 6. října. Na zahajovacím
koncertě vystoupí Pražský komorní orchestr, diváci se mohou těšit
také na Flamenco, Prah-a-harp,
České noneto a mnoho dalších.
Vzhledem k letošní situaci byl
zrušen prodej abonmá. Všechny
vstupenky jsou za jednotnou cenu
190 Kč. Předprodej vstupenek na
www.ticketportal.cz nebo v městském informačním centru. n
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Kulturní a společenský kalendář 10/2020
Moussa Cissokkho African project
1.

ČT

Klubová scéna KD Plzeňka

Putování v Provence
ČT

2.

20:00
16:30

Městská knihovna

Reforma péče o duševní zdraví
PÁ

3.

V rámci Týdnů duševního zdraví se můžete těšit na film a následnou
diskuzi s odborníky.

9:00

Městská knihovna

Akce pro všechny žáky 9. tříd, kteří se chystají na přijímačky na střední
školy.

13:00

Městská knihovna

Klub hráčů
SO

4.
5.

Varhanní recitál Gerarda Legierse
NE

Kostel sv. Jakuba

Prolog Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun.
Více na str. 13.

17:00

Holandský dům

Markéta a Tomáš Petříčkovi, Jana Daňková Skořepová vystaví svá díla
do 24. října.

16:00

Berounský hřbitov

Před samotným zahájením festivalu Talichův Beroun se u hrobu Václava
Talicha uskuteční tradiční pietní akt.

Knihovna - sídliště

Přednáška a rozhovor s představiteli církví v Berouně. Další akce se koná
20. října opět od 18:00.

Pietní akt
ÚT

6.

Kurz Alfa - téma láska
ÚT

18:00

Pražský komorní orchestr
ÚT

19:30

KD Plzeňka

Začínáme trénovat paměť
7.

ST

17:30

Městská knihovna

69. klubový večer Modrýho Berouna
ST

19:00

Pivovar Berounský medvěd

Sokolská světla na vodě
ČT

8.

18:00

Sokolovna Beroun

Lidé na útěku
ČT

18:00

Muzeum Českého krasu

Setkání Taizé
ČT

9.

20:00

Farní kaple sv. Kříže

Koncert OTK
PÁ

20:00

Jiná káva

Hybšmanům orientační běh
SO

10.

10:00

Městská hora

Fotoblázinec
SO

10:00

Městská knihovna

Setkání s autory
SO

14:00

Praha

Oslava vzniku medvědária
11.

NE

Městská hora

Deše - před tváří andělů
NE

15:00

Kostel sv. Jakuba

Workshop automatické kresby
ÚT

13.

17:00

Jiná káva

Flétnové kvarteto NAPŘÍČ
ÚT

18:30

Kaple Bolestné Panny Marie

Prah-a-harP, Harfa v rodině
ÚT

14.

19:30

KD Plzeňka

Příběhy o šílené duši
ST

19:00

Jiná káva

14. - Festival Stranou - evropští básníci naživo
Beroun, Praha
17. ST - SO
Putování v Provence
ČT

15.

16:30

Městská knihovna

Promítání filmu Dobrá smrt
ČT

19:00

ČCE, Husovo nám. 43

The Beatles revival § Karel Kahovec
ČT

Hrajete rádi deskovky? Přijďte mezi nás.

19:30

Pro radost
PO

První díl besedy, kterou pořádá Klub přátel výtvarného umění.

Městská knihovna

16:00

Přijímačky nanečisto
SO

Zveme vás na další zajímavý program, který se koná v berounské Klubové scéně.

20:00

www.mesto-beroun.cz

Sál České pojišťovny

První z koncertů Talichova Berouna v Kulturním domě Plzeňka.
Více na str. 13.
Co je to “trénování paměti” a co nám může nabídnout?
První středa v měsíci jako obvykle patří akci Modrýho Berouna.
Sokolská světla aneb pouštění lodiček za všechny padlé a umučené sokoly ve druhé světové válce.
Přednáška věnovaná migraci v dějinách českých zemí.
Ekumenické setkání se zpěvy a modlitbami v tradici francouzské komunity Taizé.
Česká kapela hrající směs alternativy, syrového rocku a noise.
Registrace půl hodiny před zahájením startu v prostoru před medvědáriem.
Nenechte si ujít další ročník fotografického festivalu.
U příležitosti 600 let od Žižkova vítězství se setkáme u sochy Jana Žižky
na Vítkově. Více na str. 17.
Slavní hrdinové z Večerníčku Méďové se na Městské hoře usídlili přesně
před 20 lety!
Koncert K-klubu Beroun pro malé i velké děti, vstupné dobrovolné.
Další z akcí v rámci Týdnů duševního zdraví tentokrát s Lucií Kučerovou.
Kouzelné místo s výhledem na Beroun a čtyři ženy hrající na příčné flétny.
Druhý koncert v rámci MHF Talichův Beroun bude věnován především
harfě. Více na str. 13.
Divadlo Psycheche vystoupí v rámci Týdnů duševního zdraví v Berouně.
Spolek Stranou zve všechny příznivce literatury na již třináctý ročník
festivalu Stranou. Více na str. 17.
Druhý díl besedy pořádané Klubem přátel výtvarného umění.
Tomáš Krupa vypráví vztahové drama rodiny Janette, která trpí svalovou
dystrofií a rozhodla se pro eutanazii.
Na milovníky dobré muziky čeká zajímavý koncert.
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Knihy, které přicházejí v páru
SO

17.

10:00

Městská knihovna

11:00

Husovo náměstí

Představení a křest knih Petra Bazgera.

Vinný košt
SO

Degustační festival chutí, těšit se můžete na vína nejen z Čech a Moravy.
Více na str. 14.

Hrajeme si s Bububáky
SO

14:00

Strašidelná diskotéka pro děti v prostorách DDM Beroun.

DDM Beroun

Hurvínkova cesta do tramtárie
NE

18.

11:00

Divadlo S+H poprvé v Berouně!

KD Plzeňka

Výtvarný workshop S Lucií Crocro
NE

14:00

Tématem worshopu jsou tentokrát barvy duhy skryté v kamenech.

Muzeum Českého krasu

Ve dvou se to lépe…
NE

19:00

Vystoupení Divadla S+H pro dospělé.

KD Plzeňka

Cestovatelský večer: Filipíny
19.

PO

19:00

Přednáška v rámci Cestovatelských večerů Petra Nováka.

DDM Beroun

Bee Bakare Trio
PO

20:00

Na své si přijdou milovníci soulu.

Klubová scéna KD Plzeňka

Hedvábná Stezka od Lost Czech Man
ÚT

19:00

Vyprávění o cestě pěšky nebo stopem z Evropy do Číny.

Jiná káva

Tartini String Quartet, Darko Brlek
20.

ÚT

19:30

Koncert členů slovinské filharmonie v rámci MHF Talichův Beroun.
Více na str. 13.

KD Plzeňka

NewstartPLUS® Nový start
ÚT

18:00

Klub zdraví zde na další přednášku na téma silnější imunita, lepší zdraví.

Klubová scéna KD Plzeňka

Erika Stárková
ÚT

20:00

Vystoupení české herečky, která se kromě hraní věnuje také zpěvu,
zejména jazzu a soulu.

Sál České pojišťovny

Mladí duchem
ST

14:00

Setkání na téma brouci, my a big beat.

Klub seniorů Beroun

Výstava Ladislava Sýkory
21.

ST

17:00

Městská galerie

Vystavená díla si budete moci prohlédnout až do 27. listopadu.
Více na str. 16.

KD Plzeňka

Slavnostní večer u příležitosti vzniku samostatného Československého
státu.

Ceny města Beroun
ST

19:00

37. cestovatelský večer
ST

19:00

Pivovar Berounský medvěd

Můj medvěd Flóra
ČT

22.

16:45

RC Slunečnice

Setkání s autory
ČT

Městská knihovna

Beseda na téma boření mýtů aneb co v učebnicích dějepisu nenajdete
(1. díl) s Milanem Šimkem. Více na str. 17.

20:00

Sál České pojišťovny

Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one
man show.

Komiksový workshop pro děti
SO

24.

8:30

Městská knihovna

Podzimní zahájení turistické sezóny
SO

Beroun

Den informačních turistických center
SO

8:00

27.

19:30
20:00

KD Plzeňka

MHF Talichův Beroun uvede jeden z nejstarších komorních souborů na
světě. Více na str. 13.

Jiná káva

Den Středočeského kraje
28.

ST

9:00

29.

Muzeum Českého krasu

Pietní akt
ST

Husovo náměstí

Literární večer Stranou
ČT

18:00

n Výstavy

Destinační agentura Berounsko zve na turistický pochod z Berouna na
Tetín. Více na str. 16.
Navštivte berounské informační centrum v pasáži Na Nové na Husově
náměstí. Více na str. 16.

Monika Načeva & Zdivočelí koně
ÚT

Tomáš Pekárek zasvětí děti do tajů komiksu.

Infocentrum Beroun

České noneto
ÚT

Pohádku nejmenším dětem zahraje divadelní spolek Kejklíř.

22:00

Caveman
ČT

Nechte se vtáhnout do další zajímavé cestovatelské prezentace, kterou
pořádá Modrej Beroun.

Městská knihovna

n Hudba, plesy

Nový projekt známé zpěvačky zhudebňuje básně umělců, kteří byli pronásledovaní minulým režimem.
Komentovaná prohlídka výstavy Fenomén Merkur s největším sběratelem
této stavebnice.
Akce věnovaná výročí založení Československa.
Beseda se spisovatelkou Terezou Boučkovou.

n Přednášky

n Muzea

n Ostatní akce

Pokračující výstavy: Květa Makovská (Městská galerie Beroun, výstava trvá do 16. října), Lenka a Pavel Raunigrovi (Muzeum berounské keramiky,
výstava trvá do 1. listopadu), Fenomén Merkur (Muzeum Českého krasu, výstava trvá do 15. listopadu).

www.mesto-beroun.cz
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Městské kino Mír Beroun
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

začátek

název

1.

ČT

19:00

Pinocchio

2.

PÁ

19:00

André Rieu:
Magický Maastricht

16:00
3.

SO

Máša a medvěd:
Mášiny písničky

19:00

4.

5.

6.

7.

čas

IT/VB/
FR

125

VB

Žádné léto se neobejde bez maastrichtského koncertu houslového virtuóza a baviče Andrého Rieu

RUS

88

Okouzlující animované příběhy nerozlučné dvojice, která si získala srdce dětí i dospělých na celém světě.

Bábovky

ČR

97

Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že některá setkání dokáží navěky změnit život. Všichni jsme totiž propojeni. Vztahy, prací, náhodami, nenávistí nebo láskou.

16:00

Mulan

USA

106

Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v císařské armádě k obraně země před
nájezdníky ze severu, Hua Mulan, nejstarší dcera ctěného bojovníka, zaujme místo svého nemocného otce.

19:00

Ženská pomsta

ČR

120

Na skupinové psychoterapii se setkají tři ženy zralého věku. Liší se sice profesí i povahově, ale mají stejný
problém: nevěru manželů, kterým obětovaly desítky, často i nelehkých let společného života.

19:00

Regionální ozvěny
FEBIOFESTU - Žaluji

FR/IT

132

Nenechte si ujít příležitost být součástí slavnostního, živě moderovaného večera v přítomnosti známých
osobností s úvodním snímkem Žaluji.

16:00

FEBIOFEST - Pravda

FR/JAP

106

Lumir je úspěšná scénáristka žijící s rodinou v New Yorku. Když její matka, slavná francouzská herečka, vydá
svou autobiografii, Lumir jí i s rodinou přijíždí osobně pogratulovat. Návštěva se ale neplánovaně prodlouží.

18:30

FEBIOFEST - Loli paradička

SLO

86

Romantickou komedii z východního Slovenska zdobí jiskřivý herecký výkon obou protagonistů a autentický šarišský dialekt.

20:30

FEBIOFEST
- Žáby bez jazyka

ČR/
SLO

166

Rodinný příběh jednoho dne Jaroslava K. a jeho nejbližší rodiny. Jaroslav K. bojuje o svoje děti, a aby je
získal od svojí krásné ženy Blanky.

16:00

FEBIOFEST -Volej mámu

ŠVÉ

102

Rodiče někdy čekají celý život, než jim děti poví „Děkuji“. A děti zase vytrvale čekají, až uslyší „Promiň“.

NE

PO

ÚT

ST

popis

Řezbář Geppetto vychovává oživlou loutku Pinocchia jako vlastního syna. Pinocchio však není zrovna nejvzornější klučina a nechá se lehce svést k rošťárnám, díky nimž prožívá nespočet napínavých dobrodružsví.

18:30

FEBIOFEST -Disco

NOR

94

Mirjam je devatenáctiletá teenagerka, která jde příkladem, ať už jako mistryně světa v disco freestyle tancích nebo jako chlouba moderně působícího evangelického hnutí Friheten.

20:30

FEBIOFEST - Naděje

ŠVÉ/
NOR

126

Anja a Tomas představují pár, jakých známe mnoho. Oba jsou ve středním věku, v plné síle, pevně spojeni
dětmi a rodinou.

106

Hodná dívka Tessa a tajemný Hardin se propadli do vzájemné osudové lásky. Na ničem jiném nezáleží a ani
jeden z nich nemá co ztratit…

8.

ČT

19:00

After: Přiznání

USA

9.

PÁ

19:00

Bábovky

ČR

97

Viz 3. 10.

16:00

Princezna zakletá v čase

ČR

115

Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, kterou na ni uvrhla čarodějnice Murien.

ČR/IR/
POL

100

Strhující životopisné drama inspirované skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška.

RUS

88

Viz 3. 10.

IT/VB/
FR

125

Viz 1. 10.

10.

11.

SO

19:00

Šarlatán

16:00

Máša a medvěd:
Mášiny písničky

19:00

Pinocchio

NE

12.

PO

19:00

Ženská pomsta

ČR

120

Viz 4. 10.

13.

ÚT

19:00

Tenet

USA

150

Hlavní zbraní hrdiny akčního sci-fi spektáklu filmového vizionáře Christophera Nolana je jediné slovo - TENET.

15.

ČT

19:00

Karel

16.

PÁ

17.

SO

18.

NE

19.

PO

ČR

127

Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta.

ČR/IR/
POL

100

Viz 10. 10.

RUS

88

Viz 3. 10.

19:00

Šarlatán

16:00

Máša a medvěd:
Mášiny písničky

19:00

Karel

ČR

127

Viz 15. 10.

16:00

Trollové: Světové turné

USA

91

Stoprocentně pozitivní trollí holka Poppy, která byla v úspěšném prvním díle pouhou princeznou, povýšila
na královnu, ale naštěstí ji to nijak nepoznamenalo.

19:00

Bábovky

ČR

97

Viz 3. 10.

19:00

Karel

ČR

127

Viz 15. 10.

77

Když při jedné ze svých procházek po pobřeží objeví mladý opičák Tom bezvládného a zraněného starce,
netuší, jak velké tajemství před ním leží.

20.

ÚT

19:00

Princova cesta

FR/
LUC

21.

ST

19:00

Greenland: Poslední úkryt

USA

119

Vědci zjistili, že fragmenty komety zasáhnou Zemi během několika dní a pravděpodobně způsobí zánik
lidstva.

22.

ČT

19:00

Tenet

USA

150

Viz 13. 10.

23.

PÁ

19:00

Smrt na Nilu

USA

120

Dovolená belgického detektiva Hercule Poirota na palubě okouzlujícího říčního parníku v Egyptě se změní
v děsivý hon na vraha.

16:00

Rodina na baterky

ČR

115

24.

SO

Nesmírně talentovaná Katie Mitchellová je přijata na vysokou školu svých snů. Plány na odlet jí však překazí její táta Rick.

19:00

Nightlife: Na tahu

NĚM

111

Život barmana Mila je jeden nekonečný mejdan. Užívá si pařby, zábavu, kámoše, holky, každý večer jen
v trochu jiném pořadí.

16:00

Princezna zakletá v čase

ČR

115

Viz 10. 10.

19:00

Karel

ČR

127

Viz 15. 10.

Králové videa

ČR/
SLO

82

Pojďte se podívat, jak na svoji dobu vzpomínají tehdejší piráti, dabéři, distributoři a vůbec všichni ti, díky
kterým jsme měli čím naše videa krmit.

25.

NE

26.

PO

27.

ÚT

19:00

After: Přiznání

USA

106

Viz 8. 10.

28.

ST

19:00

Smrt na Nilu

USA

120

Viz 23. 10.

29.

ČT

19:00

Greenland: Poslední úkryt

USA

119

Viz 21. 10.

30.

PÁ

19:00

Bábovky

ČR

97

Viz 3. 10.

16:00

Rodina na baterky

ČR

115

Viz 24. 10.

19:00

Karel

ČR

127

Viz 15. 10.

31.

SO

19:00

www.mesto-beroun.cz
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ZA PODPORY KRAJSKÉHO ÚŘADU STŘEDOČESKÉHO KRAJE

TALICHŮV BEROUN

2020

XXXVIII.

4. 10. –10. 11.
Více informací na TALICHUVBEROUN.EU

ROČNÍK

MEZINÁRODNÍHO
HUDEBNÍHO
FESTIVALU

4. 10. 2020 | 19:30

27. 10. 2020 | 19:30

PROLOG
VARHANNÍ RECITÁL
Gerard Legierse (Nizozemí)

KAPESNÍ ORCHESTR
České noneto

KOSTEL SV. JAKUBA V BEROUNĚ

KD PLZEŇKA, BEROUN

Romana Zieglerová – housle, Petra
Brabcová – housle, Vladimír Kroupa – viola,
Simona Hečová – violoncello, David
Pavelka – kontrabas, Jiří Skuhra – flétna,
Vladislav Borovka – hoboj,
Aleš Hustoles – klarinet, Pavel
Langpaul – fagot, Jiří Špaček – lesní roh
Václav Trojan, Richard Wagner,
Johannes Brahms

Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich
Händel, Jan Zwart, Eugène Gigout,
Alexandre Guilmant, Louis Vierne

6. 10. 2020 | 19:30
KD PLZEŇKA, BEROUN

PRAŽSKÝ KOMORNÍ
ORCHESTR

3. 11. 2020 | 19:30

Leoš Čepický dirigent

KD PLZEŇKA, BEROUN

Wolfgang Amadeus Mozart,
Ludwig van Beethoven

FLAMENCO
Jana Drdácká & Compañía
Flamenco Element

13. 10. 2020 | 19:30
KD PLZEŇKA, BEROUN

HARFA V RODINĚ

Prah-a-harP kvartet

Hana Müllerová, Hedvika Mousa
Bacha (Duo Glissando),
Kamila Jouzová (Duo Glissando),
Mariana Jouzová
Johann Sebastian Bach, Edvard Grieg,
Alexandr Borodin, Antonín Dvořák,
Léo Delibes, Petr Iljič Čajkovskij,
Michail Mchedelov, Camille Saint-Saëns,
Maurice Ravel, Bedřich Smetana (úpravy),
Bernard Andrés-Parvis, Ástor Piazzolla

Změna programu vyhrazena.
KD Plzeňka, Plzeňská 83, Beroun

20. 10. 2020 | 19:30
KD PLZEŇKA, BEROUN

KONCERT
ZAHRANIČNÍCH HOSTŮ

Tartini String Quartet
(Slovinsko)

Miran Kolbl – housle,
Romeo Drucker – housle, Aleksandar
Milošev – viola, Miloš Mlejnik – violoncello,
Darko Brlek (Slovinsko) – klarinet
Lucijan Marija Škerjanc, Claude Debussy,
Carl Maria von Weber

Jana Drdácká a Eduard Zubák – tanec,
Stanislav Kohútek – kytara a zpěv,
Petra Dokládalová – zpěv, Matěj
Konečný – cajón a tlesky
Celovečerní hudebně-taneční představení
tanečního páru Jana Drdácká, Eduard
Zubák a hudební skupiny.

10. 11. 2020 | 19:30
KD PLZEŇKA, BEROUN

AKADEMIE KOMORNÍ HUDBY

Claude Debussy, Maurice Ravel,
Gustav Mahler, Bohuslav Martinů

6. 10. 2020 | 16:00
BEROUNSKÝ HŘBITOV

PIETNÍ AKT U HROBU V. TALICHA

Generální
partner:

www.mesto-beroun.cz

Dlouholetý
partner:
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Pozvánky…
plak_A4_Beroun_sss.pdf

1
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Flétnový kvartet

NAPŘÍČ

Od pátku 9. do soboty 10. října 2020 sportuje celé město.
Přímo na Husově náměstí vyroste sportovní areál plný zábavy i adrenalinu. Těšte se na různorodé disciplíny pro všechny věkové kategorie, pro sportovce i nesportovce. Vyzkoušejte svou sílu rukou, rychlost
na 20 metrů, přesnost kopu na branku, střelbu a zátěž moderního pětibojaře. Otestujte rychlost svého
baseballového nadhozu. Změřte síly na veslařském a cyklotrenažéru. Porovnejte své výkony na jedinečné
ninja dráze.

Kolik procent obyvatel Berouna se zapojí?
Přijďte a podpořte tím úspěch svého města!
Co jsme pro vás ještě připravili?
– pestré disciplíny pro všechny od 5 do 100 let,
– profesionální vybavení,
– kulturní program,
– soutěž mezi městy – porazí v účasti Beroun Benešov a Příbram?
– a mnoho dalšího…

v kapli Bolestné
Panny Marie v Berouně

V pátek pro vás budou sportovní disciplíny připraveny na Husově náměstí od 12.00 do 19.00 hodin
v sobotu potom od 9.00 do 19.00 hodin.

13. října 2020 od 18:30 hod

Neváhejte a sportujte s námi.

www.csas.cz

www.kvartetonapric.cz
grafické zpracování www.pzdm.eu

Město Beroun zve k oslavám
vzniku ČSR

ceny města

ber un
21.10. 2020
KD Plzeňka / od 19 hodin
Slavnostní projev přednese
evangelický farář
Mikuláš vymětal
Slavnostní večer zahájí
RNdr. Soňa Chalupová,
starostka města Beroun
vstup volný

www.mesto-beroun.cz

Účinkují:
AdélA ŘehoŘová,
ZUŠ václava Talicha Beroun
hudební skupina NoCTURNo RAdIMA lINhARTA
(Gabriela Fritschová - zpěv, Radim linhart - klávesové
nástroje, Michal Zpěvák - dechy)
Moderuje: lenka Kuhar daňhelová
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Představujeme…

Kdo pomáhá zvířatům v nouzi?

Záchranná stanice v Rokycanech má na starosti také celé Berounsko
Našli jste někdy poraněného
živočicha? Jak mu pomoci? Co
dělat? Odbornou záchranu poraněných a jinak handicapovaných
živočichů zajišťují, stejně jako
jejich léčení a přípravu k návratu do volné přírody záchranné
stanice. Na celém území České
republiky funguje Národní síť
záchranných stanic. Vznikla pod
patronací Českého svazu ochrán-

organizaci Českého svazu ochránců přírody Rokycany.

Na koho se obrátit?
Lidé se na mě často obracejí
o radu a pomoc při problémech
souvisejících s volně žijícími živočichy. Protože je vždy odkazuji na
tuto záchranou stanici, rozhodl
jsem se občany s ní blíže seznámit.
A tak jsem vyrazil
přímo do jejího sídla v Rokycanech. Byl
jsem překvapen, že
její areál se nachází
v místě rodinného
domu Pavla Moulise, jejího vedoucího
a zároveň předsedy rokycanské ZO
ČSOP. Ještě větší
překvapení mě čekalo, když jsem na
krásně udržované
zahradě v čistém
prostředí
voliér
a kotců mohl obdivovat deset současných obyvatel
stanice.

Stanice
funguje
od roku 1990
Potkal jsem tu
např. zachráněné
poštolky a samici
káněte, která jako
trvale handicapovaný živočich je tu
n Pavel Moulis provozuje záchrannou stanici
již
deset let doma
doma.
a pomáhá odchováců přírody (ČSOP) a je v ní sdru- vat nalezená a poraněná mláďaženo něco přes 30 dobrovolných ta různých dravých ptáků. Pavel
organizací. Každá z nich působí Moulis mně pak v příjemném
v určité oblasti. Berounsko, Hořo- prostředí klubovny ČSOP vyprávěl
vicko a Rokycansko má na starost o činnosti stanice. Ta funguje od
záchranná stanice při Základní roku 1990. Jediným stálým pracovníkem stanice je Pavel Moulis.
Tuto činnost vykonává mimo svoje
Dárcovká SMS
běžné zaměstnání, ale pomáhá
mu s ní asi deset dobrovolných
Jednorázově lze podpořit naše
zařízení finanční částkou v hodspolupracovníků. Jejich práce je
notě 30, 60 nebo 90 Kč odevšak vysoce profesionální a odsláním SMS na telefonní číslo
borná. Finančně na ni přispívá
87777 ve tvaru:
Středočeský a Plzeňský krajský
n DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY 30
úřad, některé obce a ústředí
ČSOP. Nicméně prostředky vystan DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY 60
čí na základní fungování stanice,
n DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY 90

www.mesto-beroun.cz

n Zázemí v rodinné zástavbě byste asi nečekali.

především pohonné hmoty pro
terénní vozidlo, krmivo pro živočichy a léčebné výdaje.

Od května do srpna
se nezastaví
Nejvíce výjezdů mají ochranáři
v květnu až srpnu. Směr Beroun
vyrážejí v tomto období 10-15x za
měsíc a někdy i 3-5x denně. Mezi
nejčastější důvody patří mláďata
ptáků, hadi nebo netopýři. Někdy
vyjíždějí i zbytečně. Například
kvůli mláďatům zpěvných ptáků,
která poprvé vylétnou z hnízda
a vypadají, že nemohou létat.
Mnohdy stačí, když je dáme na vyvýšené místo, aby je nenapadl pes
nebo kočka. Samice tak mláďata
běžně dokrmují mimo hnízdo.
Užovka, ropucha nebo netopýr
na zahrádce lidem přináší užitek
a strach z nich není na místě.

Pomáhají i veterináři
či hasiči
Při své činnosti se někdy pracovníci stanice neobejdou bez
pomoci hasičského záchranného
sboru disponujícího technikou,
která jim chybí. Úzce spolupracují
také s veterináři. Je potěšitelné, že
více jak 50 % ošetřených a vyléčených živočichů se vrací zpátky do
přírody. Jinak záchranná stanice
vykonává také výchovnou a osvětovou činnost zvláště ve školách.

O radu volejte odborníkům
Takže až budete mít problém se
zraněným nebo jinak postiženým
živočichem, zavolejte záchrannou
stanici při ZO ČSOP Rokycany na
telefonní číslo 603 239 922. Oni
vám určitě ochotně pomohou a za
to jim patří poděkování.
Emil Šnaidauf n

Záchranná stanice živočichů Rokycany
n Na Rokycansku působí od roku 1990 záchranná stanice živočichů
pracující pod hlavičkou Českého svazu ochránců přírody v Rokycanech.
Hlavním cílem a posláním stanice je záchrana a léčení poraněných či
jinak handicapovaných volně žijících živočichů a jejich příprava na návrat
do volné přírody, péče o opuštěná mláďata, záchranné přenosy živočichů
z míst jejich bezprostředního ohrožení, v zimních měsících péče o hibernující živočichy – především ježky a netopýry, vyprošťování vrubozobých
ptáků ze zamrzající vodní plochy, hospitalizace v zimě vyčerpaných živočichů především vinou nedostatku přirozené potravy, mapování živočichů v přírodě pro možnost adopce, záchranné chovy v případě vzácných
živočichů, sestavování párů z handicapovaných jedinců pro jejich rozmnožování v zajetí, vyhledávání příčin zranění živočichů v přírodě a jejich
odstraňování, výchovná, vzdělávací a poradenská činnost v oblasti ochrany volně žijících živočichů. n
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V Městské galerii
vystavuje Ladislav Sýkora

S

díly výtvarníka Ladislava Sýkory se můžete seznámit od
21. října do 27. listopadu v Městské galerii. Berounská výstava
představuje průřez Sýkorovy tvorby z posledních deseti let. Stranou zůstává tvorba figurek, jíž se
věnuje rovněž dlouhou řadu let.
Ladislav Sýkora se zpočátku
věnoval olejomalbě, po setkání
s tvorbou symbolistů a německých expresionistů už jen grafice – a to technice linorytu, nebo
monotypu v linu.
Ladislav Sýkora se téměř
před třiceti lety odstěhoval na
Šumavu, která je pro něj stálou

inspirací – ať už v kruhu vlastního domu a zahrady či na výletech
po šumavských hřebenech na
české i bavorské straně. Ilustracemi doprovodil i dva spisovatele s Šumavou bytostně spojené – Adalberta Stiftera a Karla
Klostermanna.
Pravidelně také vystavuje
s dalšími linorytci a společně již
několik let vydávají originální kalendář. Spolupořádá na Klenové
už tradiční podzimní linorytecká
sympozia v tamní grafické dílně.
Tato setkání umožňují srovnání
různých technických přístupů
k linorytu.(jf) n

Den turistických informačních center

A

sociace turistických informačních center ČR a Městské informační centrum Beroun zvou na
Den turistických informačních center, který se bude konat v sobotu
24. 10. od 8:00 do 12:00.
Těšit se můžete na drobný dárek
a prezentaci Levandulového údolí,
které připravilo BIO Levandulové
produkty pro lepší imunitu, krásné
čajové dýchánky i pestřejší vaře-

Vstupenky v prodeji
n 1. 10. Moussa Cissokho Afrikan
projekt; Klub KD Plzeňka; koncert;
20:00
n 9. 10. PRAGOUNION; Metro
club; koncert; 21:00
n 18. 10. Hurvínkova cesta do
Tramtárie; divadlo pro děti; KD
Plzeňka; 11:00
n 18. 10. Ve dvou se to lépe;
Divadlo Spejbla a Hurvínka PRO
DOSPĚLÉ; KD Plzeňka; 18:00
n 19. 10. Bee Bakare With
Band (UK); Klub KD Plzeňka;
koncert; 20:00
n 18. 11. Drahá legrace; divadlo; KD Plzeňka; 19:00 (Náhradní termín za 23. 4., původní
vstupenky zůstávají v platnosti)
n 22. 11. Diana Silveira (Lagos/
London); Klub KD Plzeňka; koncert; 20:00
n 28. 11. Čarodějnický učeň;
pohádka; KD Plzeňka; 14:00
n 7. 2. Rukojmí bez rizika; divadlo; KD Plzeňka; 19:00; (Náhradní termín za 25. 3., původní
vstupenky zůstávají v platnosti)
Informace o novinkách vám
můžeme zasílat e-mailem. Stačí zaslat žádost o zasílání na
mic@mkcberoun.cz. n

www.mesto-beroun.cz

ní s BIO Levandulí Chodouňskou.
V jejich stánku si vyrobíte v Levandulové dílně vlastní BIO Levandulovou cukřenku s BIO Levandulovým
třtinovým cukrem pro voňavější
pečení na posvícení. Ochutnáte
tradiční speciality z českého kalendáře v říjnu - dýňové, kapustové,
zelné i houbové. Těšte se na koláče
s trnkami a švestkami. Levandulovou bábovku a skvělé Levandulové
mojito nebo Levandulové Prosseco.
Na stánku informačního centra zároveň proběhne registrace
účastníků pochodu „Zahájení
podzimní turistické sezóny Berounska“ a to v době od 9:30 do
10:00. Více informací o pochodu
na www.berounsko.net. n

Na Berounsku přivítáme
podzimní sezónu

D

estinační agentura Berounsko
jako náhradu zrušeného jarního turistického pochodu připravila
náhradní akci. Tentokrát se bude vítat podzimní turistická sezóna, neboť
na Berounsku je stále co dělat, i když
padá listí!
Připraven je pěší výlet z Berouna
na Tetín podél Berounky. Vyrážet se
bude společně z Husova náměstí od
MIC v soboru 24. října v 10:00. Registrace účastníků bude probíhat půl
hodiny předem až do odchodu. V cíli
na Tetíně, na ostrohu nad Berounkou, budou ideální podmínky pro
pouštění draků, proto draky s sebou!
Připraven bude táborák a opékání
špekáčků a jablek zdarma. Další
občerstvení pro účastníky nachystá
Beroun Golf Club a kromě jídla bude
možnost vyzkoušet si golf. Na závěr
budou moci všichni bezplatně poslat
pohled s motivy Berounska. n
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Setkání s autory
n V sobotu 10. října ve 14:00
se u příležitosti 600 let od Žižkova vítězství na Vítkově setkáme se spisovatelem Otomarem
Dvořákem u sochy Jana Žižky
v Praze na Vítkově v cyklu besed
Setkání s autory. Na programu
bude prohlídka památníku,
rekonstrukce bitvy a málo známých míst na bojišti. Přihlášky
a další informace: nakladatelstvi-mh@seznam.cz
n Ve čtvrtek 22. října v 18:00
se můžete těšit na besedu na
téma boření mýtů aneb co
v učebnicích dějepisu nenajdete
(1. díl) s Milanem Šimkem v berounské knihovně opět v rámci
cyklu Setkání s autory.
Marie Holečková n

Festival Stranou
– evropští básníci naživo
Spolek Stranou zve všechny
příznivce literatury na již třináctý ročník festivalu Stranou, který
proběhne na několika místech
v Berouně: v Muzeu Českého krasu
ve středu 14. října, v pátek v Městské knihovně Beroun a v kavárně
Jiná káva, a v sobotu v Klubové
scéně KD Plzeňka. Vstup na všechny akce je volný a zdarma. Podrobný program a seznam letošních
hostí je zveřejněn na webu www.
festivalstranou.cz.

Lidé na útěku – migrace v českých zemích

P

řednáška z cyklu Setkávání v muzeu, která se
uskuteční v Muzeu Českého
krasu 8. října od 18:00, se bude
tentokrát věnovat historii aktuálního tématu. Nejen českou
a evropskou společností hýbe
v posledních letech otázka
migrace a migračních krizí.
Nicméně migrace je dlouhodobým přirozeným společenským

jevem, který je vlastní prakticky veškerým národům a jejich
sociálním vrstvám. Přednáška
přiblíží dějiny české emigrace
v průběhu devatenáctého století a migrační politiku samostatného československého státu až
do poloviny století dvacátého.
Přednášejícím bude Vratislav
Doubek z Ústavu politologie FF
UK. (mčk) n

PROGRAM
n Středa 14. října Muzeum Českého krasu Beroun od 17:00 - autorské čtení, hudební doprovod
písničkář Jura Veska
n Čtvrtek 15. října Knihovna
Václava Havla Praha od 19:00 –
autorská čtení, koncert violoncellisty Petra Hejného
n Pátek 16. října Městská
knihovna od 10:00 beseda se studenty, od 18:00 autorská čtení
n Pátek 16. října Jiná káva od
20:00 – koncert Petr Linhart a Josef Štěpánek
n Sobota 17. října Klubová scéna KD Plzeňka – 10:00 – překladatelské dílny, 11:00 – diskuze na
téma strategie vydávání překladové literatury v době koronakrize,
16:00 – autorská čtení a závěrečný koncert.
Lenka Kuhar Daňhelová n

Z

tracený knihovník se stále nenašel! Zoufalé knihovnice žádají o pomoc veřejnost. Zapojte se
a rozluštěte záhadu zmizení našeho kolegy. A najděte při tom cestu
z knihovny, než vás stihne stejný
osud! Úniková hra je vhodná pro
skupinu až 3 dětí ve věku 9 – 14
První zářijový víkend se v Berouně konal tradiční hokejový Retro cup. Kromě příležitosti zahrát si se svými vrstevníky hokej měli přítomní možnost
přispět na dobrou věc, když podpořili
Jana Oliče, na jehož léčbu se během
turnaje vybralo přes 270 tisíc korun.
Šek převzala dojatá Oličova dcera. n

Farmářské trhy
na Tetíně

S

vaz neslyšících a nedoslýchavých, základní organizace
Beroun oznamuje, že dne 22. 10.
se bude v prostorách Klubu důchodců konat členská schůze. Na
programu bude mimo jiné zápis
na rekondiční pobyty v roce 2021.
Zároveň od 15. 10. zahajujeme základní kurz znakového jazyka, je
možné se ještě přihlásit, kurzovné činí 1 200 Kč. V čem Vám může
výše uvedená organizace pomoci?

www.mesto-beroun.cz

Můžeme zapůjčit po dobu opravy vašeho sluchadla náhradní
i kompenzační pomůcku pro
sluchově postižené. Pomůcky
osobám se sluchovou vadou pomáhají v běžném životě a mohou
také překlenout i komunikační
bariéru. Pomáháme všem, ale
především seniorské skupině,
která nemá i v době internetu tolik informací, kolik by měla mít.
Dagmar Radilová n

D

ěti ze 4. oddělení paní vychovatelky Pacákové svou
etapovou družinovou hru započaly četbou knihy Evy Papouškové Cestování s Velrybou. Krásná
motivace pro naši hru, která nese
název Cesta kolem světa.
Ve čtvrtek 10. září jsme slavnostně zahájili plnění podmínek naší
etapové hry, Cesta kolem světa.
Seznamujeme se s rodinou Zelníčkových – maminkou, tatínkem, třemi
dětmi a pejskem Kolumbusem a jejich prázdninovým dobrodružstvím.
I my v letošním roce si ve školní družině užijeme velkou a dalekou cestu
kolem světa. Tu nám bude zpříjemňovat četba z knihy Cestování s Velrybou. Květa Hrbáčková n

Únikovka v městské knihovně

Retro cup přispěl na dobrou věc

Protože neslyšíme, chceme být slyšeni…

Cestování s Velrybou

Z

veme vás na Tetínské farmářské trhy, kde se mohou setkat
a přátelit místní farmáři a kreativní obchodníci a najít možnost,
jak si navzájem pomáhat, spolupracovat a hlavně prodávat svoje
poctivé výrobky. Více informací
na webových stránkách tetinskefarmarsketrhy.cz. (bv) n
TERMÍNY TRHŮ
n Sobota 3. 10. téma Dožínky
(9:00 – 15:00)
n Sobota 31. 10. téma Halloween
(9:00 – 14:00)
n Sobota 28. 11. téma Vánoce
(9:00 – 14:00)

let s doprovodem dospělého. Hra
je zadarmo, budeme rádi, když
nám pomůžete tuhle zamotanou
věc rozluštit. Domluvit si termín
můžete osobně ve studovně, na telefonu 311 321 947 nebo na e-mailové adrese studovna@knihovnaberoun.cz. Městská knihovna n

Rozvoz dětí
n Milé maminky, máte-li děti školou
povinné, které mají spoustu kroužků, a vy nevíte, jak vše časově sladit,
jsme tu, abychom vám s rozvozem
pomohli. Od září vám bezpečně
a spolehlivě odvezeme vaše děti
tam, kam právě potřebujete. Ušetřete svůj drahocenný čas a věnujte
se tomu, čemu právě potřebujete.
Veškeré informace naleznete na
našich webových stránkách: www.
rozvozdetiberounsko.cz. (rdb) n

Multidisciplinární
centrum vás zve

Z

veme vás v rámci akce Týdny duševního zdraví na den
otevřených dveří našeho nově
vznikajícího multidisciplinárního
centra Pro zdraví 21 z. ú. na adrese
Politických vězňů 185/10. Akce se
koná 7. 10. od 10:00-18:00. Těšit se
zejména můžete na práci s terapeutickým pískovištěm, speciální pedagogické pomůcky a další zajímavé
aktivity. (dm) n
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Atleti berounské Lokomotivy na Gigantu!

V

Stejskalová předvedla
skvělé výkony

D

alším prázdninovým OCR
závodem byl začátkem srpna
Excalibur race ve Vranově u Brna.
Bahnitá trať nabídla dvě vzdálenosti, 10 km a 6 km. Tu delší
v kategorii žen do 40 let vyhrála
berounská Barbora Stejskalová
a veze si tak domů první prvenství
této sezóny. Úspěchem je také to,
že společně s kolegou z týmu Rehasport vezou double, protože
i její týmový kolega kategorii do 40
let ovládl.
Vrcholem OCR sezóny, po zrušených šampionátech Mistrovství
Světa a Evropy, bylo republikové
Mistrovství, konané v Klatovech
22. – 23. 8., kam se sjela téměř
kompletní OCR česká špička.
V nejvyšší kategorii elite startovala
i berounská Barbora Stejskalová,
reprezentující tým Rehasport.
Odváží si shodně z obou tratí 3km
i 12km 6. místo a také náramek,
který je podmínkou pro zdolání
všech překážek na trati. (bs) n

ostravské aréně ve Vítkovicích proběhlo o víkendu
5. – 6. září Mistrovství ČR v atletice v kategorii dorostu a juniorů.
Berounská Lokomotiva vyslala do
severomoravské metropole početnou výpravu patnácti sportovců,
kterým se podařilo kvalifikovat se
na vrchol letošní sezóny. V obrovské konkurenci předvedli atleti
z Berouna výborné výkony, padaly
osobní i oddílové rekordy a zacinkala i medaile. O tu se postaral junior Ondřej Škrland v běhu na 400
m, když ho od zlata dělilo pouhých
pět setin a přišel o ně až na cílové
pásce. S časem 47,67 s patří mezi
elitní české čtvrtkaře.
Do finále na 400 m ho doprovodil i jeho oddílový kolega Adam
Sudek, který v novém osobním rekordu 49,23 s obsadil páté místo.
Na čtvrtce startovaly i dvě berounské juniorky. Eliška Kordová
skončila těsně před branami finále, ale Anežka Voříšková do finále
postoupila, a to dokonce s druhým
nejlepším časem. Ve finálovém
běhu stlačila svůj čas o další setiny, ale v těsném doběhu to stačilo
až na páté místo.
Nezklamaly ani tyčkařky, juniorka Adéla Rozehnalová brala
čtvrté místo a dorostenka Natálie
Krubová místo šesté. Další čtvrté
místo přidala ve skoku vysokém
Kristýna Pacltová. Oštěpař David

Pojď se stát LVEM ročník 2012-2015

J

si ročník 2012 – 2015 a chtěl bys zkusit
fotbal? Zveme tě mezi nás. Český lev union Beroun je spojen s dlouhou tradicí oraganizovaného fotbalu v Berouně. Povedou tě jak
zkušení trenéři, tak i jejich asistenti. Samozřejmostí jsou pravidelné tréninky, fotbalové
zápasy, a to už i pro ty nejmenší. Na zimu
zajištění vnitřních prostor. Každá kategorie je vybavena potřebnými pomůckami. Obrovskou výhodou je námi preferovaný ročníkový
systém. Tvůj fotbalový růst půjde rychle nahoru. Zájemci mohou
volat nebo napsat SMS na tel. 601 222 808 nebo 728 426 937. Těšíme se na vás. (js) n

Piranhas Beroun slaví
historický úspěch

O

d 11. do 13. září se v Hluboké nad Vltavou konalo
Mistrovství ČR v baseballu pro
nejmladší kategorii do 9 let. Klub
Piranhas Beroun získal na tomto
turnaji stříbrné medaile. Jedná
se o historicky největší úspěch
jakéhokoliv středočeského klubu
v baseballu v celorepublikovém
měřítku. n

www.mesto-beroun.cz

Mittelbach bral páté místo a stejně tak i Stella Sobotková v chůzi
na 10 km.
Zkušený Ondřej Hofmann si na
trati 1500 m doběhl pro osobní
rekord a skončil devátý. Svůj křest
na mistrovství republiky si odbyly
juniorka Eliška Sudková, Kristýna
Mlejnková a Šárka Hněvkovská.
Své nejlepší umístění zaznamenala
Adéla Kupková. Dobře si vedly i obě
dívčí štafety. Štafeta na 4x100 m
v náhradním složení Kordová – Vo-

říšková – Mlejnková - Pacltová doběhla na sedmém místě a na trati
4x400 m skončila děvčata Kordová
- Sudková – Mlejnková - Voříšková
na místě čtvrtém.
Pro berounskou Lokomotivu to
bylo velmi podařené mistrovství,
a to nejen počtem účastníků, ale
především kvalitou předvedených
výkonů, když jedenáct z patnácti
účastníků skončilo do desátého
místa, což je velký příslib do budoucna. Jitka Šafránková n

n Štafeta 4x400 m - Sudková, Kordová, Voříšková, Mlejnková.

Juniorky vybojovaly postup

V

Kolíně proběhlo na konci srpna poslední třetí kolo soutěže družstev Středočeského kraje
v kategoriích dorostu a juniorů.
Berounští junioři předvádějí
i nadále vynikající výkony, ale
stále doplácejí na malý počet závodníků, a tak i tentokrát obsadili
nepostupové čtvrté místo, podobně na tom jsou i dorostenky. Ale
v juniorkách se dal očekávat lítý
boj.
Berounské atletky chtěly navá-

zat na své předchozí úspěchy, kdy
se opakovaně probojovaly až do
finále MČR. Tentokrát však narazily na silného soupeře. Berounské
atletky přesto zabojovaly a obsadily druhé místo nejen v tomto kole,
ale i v celkovém pořadí soutěže.
Získaly tak stříbrné medaile, ale
především postup na Mistrovství
Čech družstev v atletice, v němž
před dvěma lety získaly bronz
a v loňském roce skončily na čtvrté
příčce. Jitka Šafránková n

Cvičení pro seniory
se odkládá

T

radiční akce Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme,
kterou pořádá Městské kulturní
centrum v Kulturním domě Plzeňka
pro seniory, se z důvodu koronavirové epidemie zatím ruší. Pořadatelé zahájení cvičení přesunuli na
leden příštího roku, vše ale bude
záležet na aktuální situaci. Veřejnost budeme včas informovat. n

n Berounské atletky mají důvod k radosti.
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Veslaři vylovili z Vltavy
26 zlatých medailí
P

oslední srpnový víkend patřil
Velké regatě Bohemians Praha, na které se veslařům z TJ Lokomotiva Beroun dařilo a přivezli si
řadu cenných kovů, ze kterých se
mohou radovat Barbora Nováková,
Štěpán Moravčík, Filip Hobza, Martin Jordán, Albert Tůma, Jakub Dušek, Šimon Hobza, Matěj Smejkal,
Jaroslav Čech, Bartoloměj Krejčí,
Zuzana Matějková, Luba Forejtová,
Alexandra Laubová, Martin Jordán,
Albert Dušek, Jan Böhm, Matyáš
Kotrč, Oliver Molčany, Anna Čechová, Kateřina Štajerová, Maruška
Hlaváčková, Amálie Moravčíková,
Marie Trnková, Přemek Prášek, Ondra Procházka, Matyáš Starý, Anička Goldmannová, Majda Kindlová,

n A. Čechová s K. Štajerovou zvítězily na dvojskifu ml. žaček.

Anička Pavlásková, Zuzka Vabroušková, Tereza Lamprechtová. Celkem
jsme jeli 59 startů a z toho jsme
vylovili 20 zlatých, 16 stříbrných a 9
bronzových medailí. K tomu ještě 8
čtvrtých míst. Zkrátka další super
výsledek berounských veslařů.
A dařilo se i o týden později, kdy
se veslaři opět vydali do Prahy, tentokrát na Smíchovskou regatu. Za
krásného slunečného, ale větrného
počasí naše posádky startovaly ve
24 jízdách a zvítězili jsme šestkrát.
Stříbrné umístění jsme vybojovali
osmkrát a bronz čtyřikrát. (Více
o závodech včetně umístění posádek najdete na www.mesto-beroun
v sekci Aktuality ze sportu.)
Růžena Sehnoutková n

n P. Prášek a O. Molčany - vítězný
dvojskif st. žáků.

Neliba přivezl historicky
první zlato z MČR v Račicích

P

o dlouhých 5 letech na startu
Mistrovství ČR v dálkovém
plavání ve veslařském kanálu
v Račicích nechyběli ani 3 stateční borci Lokomotivy Beroun David
Ludvík, Tadeáš Neliba a Lukáš
Uxa, všichni svěřenci Vladimíra
Seemana a Simony Pokorné.
Přestože je trať 20 km velmi
psychicky i fyzicky náročná a troufnou si na ní opravdu jen ti nejotrlejší, kluci se do závodu pustili od
prvních metrů odvážně a tempo
ještě zvyšovali. Nejenže všichni tři
20 km trať pokořili, ale vylovili
z račického kanálu i cenné kovy.
Tadeáš Neliba si ve své kategorii mladšího dorostu doplaval pro
historický úspěch berounského
plavání, dovezl domů titul Mistra
České republiky, právem se radoval ze zlaté medaile a skvěle zvládnuté tratě.

www.mesto-beroun.cz

Pozadu rozhodně nezůstal ani
starší dorostenec David Ludvík,
který získal titul vícemistra České
republiky a nádherné stříbro v kategorii staršího dorostu. Lukáš
Uxa na cenný kov bohužel nedosáhl, ale i tak se radoval z krásného
4. místa a pocitu dobře zvládnutého závodu.
Součástí mistrovské trati byly
i závody na 1 a 3 km, kterých se
premiérově zúčastnili benjamínci dálkového plavání Dominik
Plhal, Aneta Smetanová, Viktorie
Šejvlová, Emma Merxbauerová
a Evelína Matějová. Dominik Plhal navíc zabodoval a v kategorii
mužů vybojoval bronzovou medaili.
Další závod na 3 km si přijel
tréninkově užít nejzkušenější z berounských plavců Tomáš Ludvík
a bral jasné zlato. LoBe n

Tenisové léto v Lokomotivě Beroun

T

enisté TJ Lokomotiva Beroun nezaháleli ani v letošním horkém
létě. Pro mladé hráče, nejen členy
našeho oddílu, jsme uspořádali dva
příměstské tenisové tábory, jeden
v červenci a druhý v srpnu. Oba se
konaly v našem tenisovém areálu za
dodržení všech protikoronavirových
opatření. Tyto tábory jsou velmi oblíbené, o čemž svědčí účast 48 dětí.
Bohatý program byl zaměřen na
trénink základní a speciální úderové
techniky a kondiční přípravu. Součástí programu byly také drobné hry
a návštěva plaveckého bazénu. Vyvrcholením byl tenisový turnaj. Vše
zajišťoval hlavní trenér oddílu Radek
Pozděna a další tři trenéři.
Pan Pozděna s předsedou oddílu
panem Potůčkem uspořádali také
týdenní soustředění našich nejlepších mladých hráčů /14/ v Uborsku
na Šumavě v červenci. V programu,
kromě zdokonalování tenisových
činností, nechyběla také bohatá
kondiční náplň a výlety. Celý program byl realizován čtyřmi trenéry.
Všem patří velké poděkování.

Oddíl uspořádal také několik
turnajů s celostátní působností
a spolupořádal turnaj Hokejkacup,
na který se podařilo získat i hráče
zámořské NHL. (lf) n

Kraus vítězem turnaje

H

ráč LTC Beroun Matyáš Kraus
se o prvním zářijovém víkendu
zúčastnil tenisového turnaje v TK
Dubí. Již v létě měl na turnajích
skvělé výsledky, přestože se tenisu
věnuje teprve třetím
rokem. Svou formu potvrdil právě
v Dubí, kde v celém
turnaji neztratil ani
set. V dramatickém
finále vyhrál první
set 6:4, ve druhém
prohrával již 1:5, ale
dokázal set otočil ve
svůj prospěch a vyhrál ho 7:5. Monika
Nováková n

Plavci zahájili zimní sezónu tradičním soustředěním

D

o poslední chvíle vedení plaveckého oddílu čekalo, jaká hygienická opatření vláda vydá ohledně pořádání sportovních soustředění. Vše dopadlo
dobře a plavecký oddíl mohl odjet koncem srpna za zvýšených hygienických
opatření na tradiční soustředění do Srní na Šumavě. Pro starší plavce bylo
soustředění cyklistické a mladší žáci měli plavecko-kondiční. Přestože některé
děti si ještě užívaly letních prázdnin, plavci už museli myslet na nastávající
zimní sezónu. Na soustředění si děti na kolech zvyšovaly svou fyzickou zdatnost, když denně najely cca 80 km. V bazénu se mladší žáci snažili naplavat
nějaké kilometry, které jim chyběly v době zavření bazénů a v rámci suché
přípravy pro ně trenéři připravili různé soutěže. (LoBe). n
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Beroun bude partnerským
městem „Tour de France“

S

eriál amatérských cyklistických závodů, při němž účastníci zažijí jedinečnou atmosféru

n Ambasadory projektu L’ Etape
Czech Republic by Tour de France
se staly dvě významné sportovní
osobnosti Česka – trojnásobná
olympijská vítězka v rychlobruslení a také nadšená cyklistka
Martina Sáblíková, společně s ní
pak elitní český cyklista Zdeněk
Štybar, vítěz etapy na slavné Tour.

Tour de France, zavítá v příštím
roce do Česka. V sobotu 5. června 2021 bude hlavní město Praha
společně se Středočeským krajem
hostit prestižní projekt L’ Etape
Czech Republic by Tour de France
a v tuto chvíli je již jasné, že Beroun bude jedním z hlavních partnerských měst.
Základem závodu budou dvě
závodní trasy pro cyklisty všech
výkonnostních kategorií, ta náročnější nabídne účastníkům 130
kilometrů, kratší varianta zavede
cyklisty na 90kilometrový okruh.
Start závodu bude v Praze, většina
trasy pak povede po nejkrásnějších lokalitách Středočeského kraje, hodně kilometrů bude vytyčeno
i v Berouně a okolí.
„Naše město tak potvrzuje
skutečnost, že se po vydařeném
závodu ze seriálu Kolo pro život
a spuštění úspěšného projektu
sdílených elektrokol pomalu stává
jedním ze středobodů české cyklistiky,“ připomněl místostarosta
Dušan Tomčo.
Více informací o akci najdete
na www.letapeczech.cz. n

Vladimír Seeman slavil
Z

ačátkem srpna 2020 oslavil vzácné životní jubileum – 80 let trenér plaveckého
oddílu TJ Lokomotiva Beroun
Vladimír Seeman. Od osmde-

sátých let působil v oddíle jako
odpovědný trenér na suchou
přípravu a později i na trénink
ve vodě, kde připravoval děti
různých věkových kategorií.
Od žákovské kategorie přešel
k dorostenecké kategorii, kde

působí dodnes. Největší úspěchy již řadu let slaví se svými
svěřenci na těch nejvyšších
žákovských a dorosteneckých
úrovní na tuzemském, ale
i mezinárodním poli (MČR,
MEJ a MSJ), kde získaly děti
pod jeho vedením taky několik
titulů Mistra ČR nejen v bazénovém plavání, ale i v dálkovém plavání. Tomáše Ludvíka
přivedl k několika rekordům
ČR. Za svou dlouholetou a výbornou trenérskou činnost získal v anketě Sportovec roku za
rok 2013 Cenu města Beroun
a druhé místo obdržel v anketě Sportovec roku v kategorii
Nejlepší trenér mládeže Středočeského kraje. Jubilantovi
přejeme hodně zdraví do dalších let.
Kolektiv trenérů plaveckého
oddílu TJ Lokomotiva Beroun n

Beroun propadl paddleboardingu

V

srpnu se v berounském
kempu uskutečnil první
závod v paddleboardingu, který byl součástí Českého poháru
ČFSUP. Závod Paddleboard race
Beroun 2020 přilákal desítky
závodníků z celé republiky a dokonce i ze zahraničí. Nešlo pouze
o závody, ale hlavně o to, ukázat
široké veřejnosti nový dynamicky se rozvíjející sport. Jízda na
„prkně ve stoje“ je vhodná pro
všechny věkové kategorie.
Součástí závodu byly celkem
tři disciplíny. V sobotu se závodníci utkali ve Sprintu na 150 metrů a v Long distance, který měřil
4,5 a 9 kilometrů. Neděle patřila
závodu Technical race, který kromě rychlosti prověřil závodníky
i po stránce technické.
Město Beroun při závodech
reprezentovali Dita Góralczyk

(Lokomotiva Beroun) 2. a dvakrát 3. místem, Michal Kopecký
(Město Beroun) 1. a dvakrát 3.
místem, Alžběta Veverková (Sokol Králův Dvůr) dvakrát 2. místem a Richard Rameš 1., 2. a 3.
místem.
Nejen závodníci, ale i všichni
příchozí včetně dětí, měli také
možnost si vyzkoušet zdarma
nejen padddleboardy, ale i tzv.
dragonboardy.
Další informace o závodu najdete na facebookových stránkách
Paddleboard race Beroun, video
a fotogalerie na www.cfsup.cz.
Už nyní se těšíme na další ročník
závodu, který připravujeme na
léto 2021. Zájemci o tento sport
nás mohou kontaktovat na našich
FB stránkách, nebo na tel. čísle
603 472 609.
Petr Šírer n

Jachtaři Nevelöšové
úspěšní ve windsurfingu
T
ibor a Adam Nevelöšovi odstartovali letošní sezonu aktivně již
v únoru. Nejdříve trénovali v Barceloně a poté v Marseille, kde Tibor
v náročných vlnových podmínkách
a silném větru vybojoval skvělé
5. místo. Tento závod byl zároveň
generálkou před dubnovým Mistrovstvím Evropy, které všakl bylo
z důvodu pandemie nakonec zrušeno. Jachtaři tak využili rozvolnění
omezení v ČR a od dubna zrušenou
školní docházku nahradili intenzivními individuálními tréninky.
Závodit se začalo až v půlce května. Adam od té doby zvítězil v 5 z 6
odjetých významných windsurfingových závodů. Tibor ve všech zvítězil v kategorii U15. Jednou z mála
mezinárodních akcí, která nebyla

zrušena, byla regata v polských Sopotech. Adam tam vybojoval první
místo před mistrem Evropy Machurou. Tibor dojel třetí. (1. v U15). Jan
Nevelöš n
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