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Zelená vlna přispěje k plynulosti dopravy

Co přinesly dopravní studie zaměřené na plynulost dopravy a řešení parkování ve městě

K

oncem loňského roku zadalo
město zpracování dvou dopravních studií, které mají sloužit
jako podklad pro řešení plynulosti
dopravy a vytváření nových parkovacích stání v obytných zónách.
První studie prokázala, že v případě synchronizace světelné signalizace může dojít k výraznému
zlepšení průjezdnosti Berounem.
V současné době nejsou semafory
synchronizované. Každý pracuje
samostatně a většina si upravuje časy pro průjezd automobilů
podle množství aut přijíždějících
z jednotlivých směrů. Automobily z hlavních směrů pak vyjedou
z křižovatky na zelenou a u dalšího
semaforu se zastaví na červenou,
i když by měly správně pokračovat dál. Dochází tím k tzv. červené
vlně, která dopravu brzdí.
„Je proto potřeba celý systém
vylepšit a vytvořit signální plány,
podle nichž se nastaví správné
a synchronizované časování semaforů a tzv. zelená vlna. Prvním
krokem bude pasportizace semaforů, abychom zjistili stav sloupů
a světel a mohli nevyhovující kusy
vyměnit za nové. Následovat bude
instalace nové technologie, která
umožňuje propojení na centrální
pult a časování světel na dálku,
což je možné využít v případě nečekané události například nehody
na dálnici,“ vysvětlil místostarosta
Michal Mišina.
Město nyní vypíše výběrové
řízení na projektanta a v příštím
roce by chtělo projekt optimalizace světelné signalizace realizovat

Volnočasová příloha
n V zářijovém Radničním listu
opět vyjde pravidelná volnočasová příloha na rok 2017/18,
která nabídne přehled berounských organizací, oddílů
a klubů. Podklady pro přílohu
zasílejte nejpozději do 10. srpna pomocí formuláře na webu
města v sekci Radniční list
nebo na kttm@muberoun.cz. n
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pokud možno s využitím evropské
či státní dotace.
Definitivně by však dopravní situaci ve městě vyřešil až plánovaný
jižní obchvat Berouna, jehož investorem má být Středočeský kraj.
V tomto směru bude zcela zásadní

i vybudování nového mostu přes
Berounku, bez něhož se paralelní
komunikace neobejde.
„Z jednání na kraji koncem
května vyplynulo, že tato dopravní
akce patří mezi krajské priority,
které je možné financovat z pro-

středků Evropské unie. Podle časového harmonogramu bychom
do září 2018 měli připravit dokumentaci k územnímu rozhodnutí
na první část paralelní komunikace,“ doplnil starosta Ivan Kůs.
pokračování na straně 2

n Třetí nejvyšší ústavní činitel, předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček navštívil 15. června
Beroun. Vedle neformálního jednání s představiteli města a zástupci městského úřadu o připravovaných dopravních akcích či rozšíření školních kapacit si se zájmem prohlédl Muzeum berounské
keramiky a poslední výstavu Olbrama Zoubka. Jeho program zahrnoval také návštěvu areálu Vodovodů a kanalizací Beroun a Hasičského záchranného sboru. n

Den bezpečí 9. června
v autokempu Na Hrázi

M

ěsto Beroun a složky Integrovaného
záchranného
systému v letošním roce opět uspořádaly oblíbený Den bezpečí. Ukázky sebeobrany, výcviku služebních
psů, záchrany na vodní hladině,
prohlídku hasičské a policejní
techniky si nenechalo ujít na 1500
návštěvníků, zejména dětí. Pro ty
bylo největším zážitkem zadržení
pachatele zásahovou jednotkou
z vrtulníku. Více na str. 8 n
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Nové parkovací možnosti pro obyvatele města
Na sídlištích a v obytné zástavbě by mohlo vzniknout až 380 parkovacích míst

D

ruhá dopravní studie, kterou město nechalo zpracovat, měla za cíl zhodnotit systém
parkování v Berouně a navrhnout
možnosti rozšíření parkovací kapacity. „Ukázalo se, že placených
parkovišť v centru města je dostatečný počet, naopak v souvislosti
s připravovanou integrací dopravy od ledna 2018 budou potřeba
záchytná parkoviště typu P+R.
Předpokládáme, že lidé budou
více využívat veřejnou dopravu
a přesunou se k vlakovému a autobusovému nádraží,“ konstatoval
Ivan Kůs s tím, že s tímto vývojem
koresponduje i záměr města na výstavbu parkoviště s kapacitou 300
míst Na Podole v příštím roce.
Obsahem studie je také rekapitulace potřeby parkovacích
míst pro obyvatele města a návrhy
ploch pro jejich zřízení. Na sídlištích a v obytné zástavbě je momentálně k dispozici 959 parkovacích
míst, vzniknout by jich mohlo dalších 380. „S novými parkovacími
místy se počítá zejména v rámci
rekonstrukcí jednotlivých ulic.

Připravujeme projektovou dokumentaci pro ulice Branislavova,
Družstevní, Bezručova a komunikace nad Třídou Mírou například Švermovu. Postupně bychom
chtěli parkovací místa rozšiřovat
i v dalších opravovaných ulicích
po městě. Na Velkém sídlišti
máme také vytipované pozemky
pro výstavbu menšího parkoviště,“ doplnil místostarosta Michal
Mišina.
V současné době probíhá postupná obnova značení modrých
zón, které je v některých lokalitách nezřetelné a vyhrazené parkovací plochy pro obyvatele a majitele nemovitostí tak využívají jiní
řidiči. n

Parkovací automaty od 1. srpna
n Od 1. srpna nabídnou parkoviště Boškův statek a ve starých kasárnách u městské knihovny řidičům výhodnou celodenní sazbu. Největší změna se pak bude týkat Parkovacího domu. Nový ceník by měl být pro
řidiče atraktivní jak po stránce krátkodobého, tak i dlouhodobého parkování. Do konce července bude navíc
dokončena výměna technologie parkovacích automatů, takže parkování bude nově možné platit nejen hotově, ale také platební kartou nebo prostřednictvím mobilní aplikace.
Obyvatelé sídliště Litava jistě uvítají, že parkoviště u Finančního úřadu a Policie ČR bude zpoplatněné až od 8:00. n

Urnová místa na hřbitově

N

ová urnová místa vznikají na
Městském hřbitově v Berouně. Letošní pasportizace všech
hrobových míst, kterou zajišťoval
odbor městských investic, ukázala
možnost využití drnových hrobů ve
velkých rakvových polích. „Takových hrobů máme 195, na urnové
hroby lze využít jen část, i tak se

nabídka malých urnových hrobů,
o něž je největší zájem, zvýší o 80
míst,“ uvedl starosta Ivan Kůs.
V rámci řešení předhřbitovního prostoru počítá město s vytvořením Kolumbária napravo od
vstupního prostoru, kde by současně mezi stromy mohlo vzniknout dalších 45 urnových míst.

Beroun rozkvetl, ale…
P

estrobarevné letničky, trvalky i polní kvítí zdobí již
dva roky nejen centrum Berouna, ale postupně se květinová
výzdoba rozšiřuje i do dalších
částí města. Letos se závěsné
květníky na lampách veřejného
osvětlení objevily v Plzeňské
a Pražské ulici a na třídě Politických vězňů. Celkem bylo
rozmístěno 94 závěsných nádob, 12 květinových pyramid
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a 12 velkoobjemových květníků.
Květiny Berounu sluší, bohužel
se mezi námi najdou i tací, kteří
neváhají zeleň ve městě ničit.
Květinová pyramida na náměstí
Joachima Barranda pravděpodobně dostala vroucí sprchu
a na stromku rostoucím kousek
od restaurace U Zelených si patrně někdo chtěl dokázat svou
chlapskou sílu. Nebuďme k podobným činům lhostejní. n

„Naše Letopisecká komise
také připravila návrh na označení
hrobů významných berounských
osobností, které jsme nově nechali zakreslit do orientačního plánu
městského hřbitova,“ dodal starosta. n
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Cyklostezka do Srbska

n „Jako nejperspektivnější se jeví lokalita Pod Máchovnou, kde s mateřskou školou počítá v rámci projektu
výstavby bytového komplexu i územní plán a z hlediska stavebního řízení by byla tato varianta nejjednodušší,“ říká berounský starosta Ivan Kůs. n

Město hledá lokality
pro mateřské školy
V

současné době činí kapacita mateřských škol 718 dětí
a ve školním roce 2017/2018 tak
přijaly berounské mateřinky všechny děti, kterým budou 1. září 3
roky, devatenáct míst zbylo i pro
děti mladší. Město však již nyní připravuje návrh na navýšení kapacity
mateřských škol. Do roku 2025 by
mělo dojít v souvislosti s plánovanou bytovou výstavbou a povinností obcí zajistit od 1. 9. 2020 místo
v mateřské škole také pro dvouleté
děti k dalšímu nárůstu počtu dětí.
Vedení města v současné době
vytipovává lokality, kde by bylo
možné postavit novou mateřskou
školu. „Jako nejperspektivnější se
jeví lokalita Pod Máchovnou, kde
s mateřskou školou počítá v rámci
projektu výstavby bytového komplexu i územní plán a z hlediska
stavebního řízení by byla tato varianta nejjednodušší. Každopádně
bychom rádi novou mateřskou ško-

lu koncipovali jako multifunkční
pavilonový objekt, který by v období úbytku dětí bylo možné částečně
využít i jiným způsobem například
pro školní kluby, skupinová cvičení
či další volnočasové aktivity,“ doplnil starosta Ivan Kůs. Jak dále připomněl, výhledově bude nutné plánovat mateřskou školu pro lokalitu
Suchá Luka, kde se v příštích letech
počítá s další bytovou výstavbou
a jedna mateřská škola na Závodí,
která navíc patří k nejmenším mateřinkám v Berouně, by poptávku
nedokázala pokrýt.
Ve hře je i možnost rozšíření
mateřské školy v komunitním centru v Bezručově ulici nebo přístavba Mateřské školy Pod Homolkou,
na níž navazují městské pozemky.
„Ideální by bylo řešit rozšíření kapacity této mateřské školy v rámci
2. etapy rekonstrukce v příštím
roce, kdy se bude dělat zateplení
objektu,“ nastínil Ivan Kůs jednu

z možných variant rozšíření kapacity mateřských škol v Berouně. n

n Na cyklostezce do Srbska,
v uzavřeném úseku podél skalních
útvarů za osadou V Kozle, začnou
v nejbližších dnech práce na odstranění kamenů, které nejvíce ohrožují
bezpečnost cyklistů i pěších turistů.
„Další provoz chceme upravit tak,
aby tam lidé
mohli chodit
byť s rizikem,
že se mohou
menší kameny uvolnit.
Tento úsek
převedeme
do
režimu
cyklotrasy
a na padající
kameny upozorní uživatele informativní značka jako je tomu
např. v Teplicích nebo v Prachovských skalách. Současně začneme
pracovat na bezpečné variantě
cyklostezky po pravém břehu řeky
Berounky s přemostěním u lomu
Alkazar,“ vysvětlil Michal Mišina. n

Platební automat pro správní poplatky

V

hale správních agend v budově Policie ČR v Tyršově
ulici přibyl na začátku června
platební automat. Poplatky za vyřízení cestovního dokladu, občanského nebo řidičského průkazu,
parkovací karty, autoškolu či
přihlášení vozidla již tedy neplatí
žadatelé přímo na přepážce, ale
prostřednictvím nového automatu, který umožňuje hotovostní
i bezhotovostní platby. Brzy bude
instalován platební terminál
také v pokladně v budově radnice na Husově náměstí, kde vedle
hotovostních plateb bude možné
zaplatit například poplatky za psy
či odpad platební kartou. n

Práce na zavadilském mostu postupují podle harmonogramu

P

řestože by se na první pohled
mohlo zdát, že rekonstrukce železničního mostu na Zavadilku, jejímž
investorem je Středočeský kraj, postupuje pomalu, podle berounského
místostarosty Michala Mišiny probíhají stavební práce podle harmonogramu. „Denně řešíme řadu stížností
lidí, kteří upozorňují na nečinnost
stavební firmy a poukazují na to, že řidiči musí zbytečně most objíždět. Rád
bych ale všechny ubezpečil, že tomu
tak není. Problém je v tom, že stavební
práce nesmí ohrozit projíždějící vlaky
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pod mostem, a tomu je nutné přizpůsobit
i režim stavby. Pracuje se proto v časových intervalech v době traťových výluk,
které ale nejsou 24 hodin denně,“ uvedl.
Poukázal přitom na to, že se městu podařilo prosadit, aby se pro rekonstrukci
mostu využily právě tyto traťové výluky.
Původně se totiž uvažovalo pouze o nočním režimu stavby, který by výrazně ovlivnil noční klid zdejších obyvatel. „Byl jsem
zástupci realizační firmy PORR a KSÚS
ubezpečen, že práce probíhají dle harmonogramu a termín dokončení není ohrožen,“ dodal Michal Mišina. n
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Okénko partnerských měst

Beroun – Brzeg slaví 15 let

P

řed patnácti lety, 21. 5. 2002, začala podpisem partnerské smlouvy spolupráce mezi
Berounem a polským Brzegem. Od té doby se
uskutečnila řada akcí ať už na poli mládežnických výměn, výstav berounských a brzegských
výtvarníků, hasičské spolupráce či společných
plenérů a sochařských sympózií. Posádka Brzegu
je rovněž pravidelným účastníkem zářijového závodu Dračích lodí. n
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Začaly práce na odstraňování graffiti

P

osprejované fasády trápí vedení města již několik let. „V letošním roce
jsme v rozpočtu vyčlenili prostředky na likvidaci graffiti a vybrali zhruba
dvacet městských objektů, které chceme od výtvorů sprejerů očistit . Budova
pro zázemí v areálu venkovního plaveckého areálu na Velkém sídlišti byla
prvním z nich,“ připomněl starosta Ivan Kůs.
Postupně by měly přijít na řadu další - skatepark, Jungmannova základní
škola a ZŠ na Závodí, MŠ Pod Homolkou, budova s malometrážními byty v ulici
Talichova či lávka přes Berounku. „U některých objektů bude fasáda ošetřena
antigraffiti nátěrem, který v případě dalšího poškození usnadňuje údržbu. Nátěr je ale vhodné použít pouze u takových povrchů, kde se již nepočítá s aplikací barev jako např. kámen, břizolit a jiné přírodní povrchy,“ dodal Kůs.
Město také hledá vhodné plochy, kde by se mohli sprejeři realizovat.
V úvahu připadá plechový plot u skateparku, který je městským majetkem,
nebo betonové pilíře dálničního mostu, jejichž případné využití podléhá
schválení Ředitelství silnic a dálnic. n

n Starosta Ivan Kůs, místostarosta Michal Mišina a první muž Brzegu
Jerzy Wrębiak společně zasadili u příležitosti patnáctého partnerství
výročí v parku u řeky Berounky dub bahenní . Foto Zdeněk Zůna n

Strážníci začnou měřit rychlost
n Starostové obou měst pozdravili z pódia na Husově náměstí návštěvníky Berounských hradeb a předali si památeční dary. V Berouně zůstane
skleněná plastika, do Brzegu putuje památeční talíř od hrnčířky Ivy Kapounové, na nějž Helena Klicperová z Muzea berounské keramiky namalovala
tradiční technikou motivy medvěda a kotev vycházející z městských znaků.
Foto Alena Šustrová n

n V atriu radnice se uskutečnila výstava fotografií Brzegu. Na snímku Jerzy Wrębiak s manželkou Joannou. Foto Zdeněk Zůna n
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n Devět úseků,
které
městská
policie
vybrala
jako vhodné pro
měření rychlosti
radarem, schválila
již Policie ČR. Měřit se tak začne
od července. „Konkrétní úseky
zatím nechci prozrazovat. Jsou to
ale frekventovaná místa s větším
pohybem lidí,“ řekl velitel městské
policie Alexandr Scherber. Radar
se např. objeví u některých mateřských a základních škol. Cílem
je naučit řidiče, aby s ohledem
na bezpečnost chodců, zejména
pak dětí nepřekračovali ve městě
povolenou rychlost.
n Městští strážníci v červnu devětkrát zavítali do mateřských a základních škol besedovat o prevenci
a bezpečnosti a k velké radosti dětí
si pro ně připravili i řadu praktic-

kých ukázek včetně sebeobrany.
Na žádost ředitele Domova TGM
přijali pozvání i na besedu se seniory a jako jedna z bezpečnostních
složek se účastnili Dne bezpečí 9.
června v autokempu Na Hrázi.
n U  přestupkové komise skončilo jednání dvou podnapilých
a velmi hlučných mužů středního
věku u restaurace Venedik, které
městská policie na služebně nejen
viděla na kamerovém systému, ale
i slyšela. Jeden z mužů si nejprve
sedl do květinové mísy a pak do ní
začal močit. Nadýchal 1,6 promile
alkoholu.
n Had ve výtahové šachtě byl 16.
června odpoledne příčinou výjezdu
městské hlídky do domu ve Švermově ulici. Strážníkům se podařilo
vypátrat majitele, který zhruba metrového hada odchytil. Jednalo se
o druh Korálovky sedlaté. n
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Odbor životního prostředí uspořádal přírodovědnou soutěž Krajinou ledňáčků, které se pod vedením učitele Emila Šnaidaufa zúčastnilo 20 dětí
ze všech čtyř berounských základních škol. Nejlépe zadané úkoly splnili
žáci ZŠ Komenského, kteří dostali finanční prémii ve výši 5 tisíc korun
a autobus na další výpravu na jeden den zdarma. Druhá byla Jungmannova ZŠ, třetí příčku obsadili přírodovědci ze ZŠ Wagnerovo náměstí
a čtvrté místo připadlo 2. ZŠ Preislerova. Všechny účastníky soutěže
přijal v obřadní síni berounské radnice starosta Ivan Kůs.

Již poosmé se v kulturním domě Plzeňka uskutečnila za podpory města Beroun
pěvecká soutěž Jungmannka hledá Slavíčka. Z osmnácti vystoupení zpěváků z
druhých až devátých tříd udělila odborná porota učitelů tři Slavíčky za společná vystoupení Áje Dvořákové, Míše Dvořákové a Elišce Borusíkové, Veronice
Valachovičové, Jessice Dalecké a Sáře Šlemínové a Marianně Sedlákové, Kateřině Náprstkové a Viktoru Szitášovi. Dětská porota Slavíčkem odměnila Helenu
Nešvarovou, Markétu Šmídovou a dvojici Anežka Bělohlávková a Majda Korabiková. Soutěžní odpoledne zpestřilo vystoupení Adély Řehořové, žákyně 4. A,
finalistky celonárodní soutěže a vítězky pěvecké soutěže Jarní petrklíč.

ZUŠ Václava Talicha se v květnu zapojila do celostátního happeningu 355
„zušek“. Na pódiu na Husově náměstí vystoupilo 30. května 120 hudebníků a zpěváků, 40 žáků tanečního oddělení, 18 herců divadelního praktika
a výstava v areálu školy na téma „Cirkus svět“ pak představila práci 190
žáků výtvarného oddělení. Houslistou uskupení Podstatný orchestr pod
vedením dirigenta Jaromíra Štěpána se na tento den stal vzácný host Jan
Talich, pokračovatel slavného muzikantského rodu. Foto Kamil Machart

Obyvatelka Domova seniorů TGM
v Berouně paní Jana Klenotová
byla posledním hostem Rudolfa Kadeřábka v oblíbeném cyklu
Křeslo pro hosta. Sama patří mezi
aktivní seniory, kteří jsou kreativní
a neustále čilí. Jana Klenotová byla
redaktorkou časopisu Včela a mezi
její velké koníčky patřilo cestování.
Dnes se Jana Klenotová věnuje
především keramické tvorbě.

Členové pochodového hudebního tělesa sboru dobrovolných hasičů
města Goslar pod vedením Maren Störich navštívili v pátek 26. května
Beroun. V obřadní síni je přijal berounský starosta Ivan Kůs a společně
s goslarským radním Burkhardem Siebertem, který hasiče doprovázel,
mluvili mimo jiné i o dalším možném koncertu v Berouně. Hudební těleso
bylo založeno v roce 1950 a na Husově náměstí se goslarští muzikanti
poprvé představili v srpnu 1994.
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Poselstvo vévody Štěpána II. Bavorského vyrazilo v sobotu 3. června
z Králova Dvora přes Beroun na Tetín a v neděli 4. června pak družina
pokračovala přes Srbsko na Karlštejn. Zde se setkala s královským průvodem Karla IV., aby společně uložili korunovační klenoty do Kaple sv.
Kříže. Do kostýmu historických postav se oblékl také berounský starosta Ivan Kůs a místostarosta Michal Mišina. Královský průvod se vydal
z Prahy na Karšltejn již pojedenácté, letos navíc v roce oslav 670 let
od korunovace Karla IV. českým králem.
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Z usnesení Rady města Beroun dne 24. 5. 2017
Rada města Beroun bere na vědomi Zápis č. 2/2017 ze zasedání komise pro
prevenci kriminality konaného dne 27. 4. 2017.
Rada města Beroun souhlasí s přijetím neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
ČR na rok 2017 na projekt „Beroun - Pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně
znevýhodněných rodin“ ve výši 121 000,- Kč.
Rada města Beroun bere na vědomí „Zprávu o použití dotací na kulturní činnost v roce 2016“ poskytnutých z rozpočtu města Beroun a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun přijmout obdobné usnesení.
Rada města Beroun schvaluje účetní závěrku Jungmannovy základní školy Beroun, 2. základní školy a mateřské školy, Beroun, Preislerova 1335, Základní
školy Beroun, Wagnerovo náměstí 458 a Základní školy, Beroun – Závodí, Komenského 249, za účetní období roku 2016.
Rada města Beroun schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Sluníčko Beroun,
Vladislava Vančury 1154, Mateřské školy Pod Homolkou 1601, Mateřské školy
Beroun, Tovární 44, Mateřské školy Beroun, Drašarova 1447 a Mateřské školy
Vrchlického 63 za účetní období roku 2016.
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením smlouvy o pronájmu zařízení na měření rychlosti silničních vozidel mezi LK-DOS s.r.o., Jaroměř jako pronajímatelem
a městem Beroun jako nájemcem v předloženém znění.
Rada města Beroun bere na vědomí zápis č. 3/2017 ze zasedání finančního
výboru konaného dne 10. 4. 2017.
Rada města Beroun bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Hostim
konaného dne 19. 4. 2017.
Rada města Beroun vybírá v rámci veřejné zakázky „Systematické vzdělávání
a rozvoj města Beroun“ k uzavření smluv na všechny 4 části veřejné zakázky
účastníka zadávacího řízení společnost ACCON human resources management,
s. r. o., jehož nabídky byly vyhodnoceny jako ekonomicky nejvýhodnější, a souhlasí s uzavřením smluv o zajištění vzdělávacích kurzů na všechny 4 části veřejné zakázky s tímto vybraným dodavatelem, v předloženém znění.
Rada města Beroun bere na vědomí zápis ze zasedání komise pro územní plán
konané dne 10. 5. 2017.
Rada města Beroun souhlasí s pronájmem části pozemku st. 4394 v k.ú. Beroun a s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Beroun jako nájemcem
a společností České dráhy a.s., jako pronajímatelem s účinností od 1. 6. 2017,
za cenu 18.400,- Kč + DPH, za podmínky úhrady nájemného za bezesmluvní
užívání pozemku za tři roky zpětně ve výši 55.200,-Kč + DPH a složení vratné
kauce ve výši 4.600,- Kč.
Rada města Beroun souhlasí s výpůjčkou pozemku st. 973, jehož součástí je
stavba č.p. 131, pozemku st. 3378, na pozemku stojí stavba bez čp/če, garáž
a pozemku p.č. 2402, vše v k.ú. Beroun a s uzavření smlouvy o výpůjčce mezi
městem Beroun jako půjčitelem a Farní charitou Beroun, jako vypůjčitelem,
v předloženém znění.
Rada města Beroun ruší své usnesení č. 320/2016 ze dne 1. 6. 2016.

Rada města Beroun souhlasí s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o dílo
č. 0264/2013/SOD/OMI ze dne 15. 5. 2013 mezi městem jako objednatelem
a společností Technické služby Beroun, s.r.o. jako zhotovitelem, v předloženém
znění.
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb a správy majetku města Beroun ze dne 31. 10. 2014, ve znění Dodatku
č. 1 ze dne 18. 6. 2015, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 30. 9.2015 a Dodatku
č. 3 ze dne 22. 02.2017 mezi městem Beroun a společností Technické služby
Beroun, s.r.o. v předloženém znění.
Rada města Beroun povoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování
hudebních produkcí podle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011 k zajištění
veřejného pořádku, v platném znění, Městskému kulturnímu centru Beroun
od 22.00 hod. do 23.00 hod. pro akci BEROUNSKÉ HRADBY dne 16. 6. 2017 s
místem konání v Havlíčkově ulici, Beroun-Centrum a dne 17. 6. 2017 s místem
konání na Husově náměstí, Beroun-Centrum.
Rada města Beroun povoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování hudebních produkcí podle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011 k zajištění veřejného pořádku, v platném znění, Městskému kulturnímu centru Beroun, dne 5.
8. 2017 od 22.00 hod. do 23.00 hod. pro akci ZÁVODÍ FEST s místem konání
na Václavském náměstí a na travnaté ploše mezi bývalým autobusovým nádražím a restaurací U Štiky v Berouně-Závodí.
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytování
právních služeb ze dne 13. 2. 2017 mezi městem Beroun a JUDr. Drahomírem
Korčekem, advokátem, pracoviště advokátní kanceláře Beroun, v předloženém
znění.
Rada města Beroun v působnosti valné hromady společnosti Aquapark Beroun,
a.s., učinila rozhodnutí, kterým schvaluje:
a) změnu názvu obchodní firmy Aquapark Beroun, a.s., nový název obchodní
firmy bude „Berounská sportovní, a.s.“,
b) změnu stanov akciové společnosti Aquapark Beroun, a.s. odst. 1.1. stanov
akciové společnosti se nahrazuje novým následujícím zněním: Obchodní firma
společnosti zní: Berounská sportovní, a.s. (dále jen „společnost“).
Rada města Beroun v působnosti valné hromady společnosti Aquapark Beroun,
a.s., pověřuje starostu města zastoupením města Beroun jako jediného akcionáře před notářem při sepisování notářského zápisu dle tohoto usnesení a podpisem notářského zápisu.

Z usnesení Rady města Beroun dne 31. 5. 2017
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením dodatku č. 8 k nájemní smlouvě ze
dne 2. 1. 2009, ve znění pozdějších dodatků mezi městem Beroun jako pronajímatelem a Technickými službami Beroun, s.r.o., jako nájemcem, v předloženém
znění.
Rada města Beroun souhlasí s propachtováním areálu Autokempu, na adrese:
Na Hrázi, Beroun -Závodí, 266 01 a s uzavřením pachtovní smlouvy mezi městem Beroun jako propachtovatelem a Petrem Nejepsou jako pachtýřem, v předloženém znění.

Rada města Beroun ruší své usnesení č. 80/2017 ze dne 22. 2. 2017.
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením smlouvy o vzájemné spolupráci se
společností Golden Arc a.s., v předloženém znění.
Rada města Beroun bere na vědomí předložené nové a urgované žádosti o nájem bytu ve vlastnictví města Beroun včetně stanoviska Komise bytové Rady
města Beroun.
Rada města Beroun bere na vědomí zápis č. 3/2017 z jednání komise bytové,
konaného dne 4. 5. 2017.
Rada města Beroun vyhlašuje nabídku společnosti S.V.A. spol. s r.o. jako nejvhodnější v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Plynová
kotelna v objektu Městské knihovny Beroun“. Nabídková cena je 1.295.000,- Kč
bez DPH.
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Plynová kotelna v objektu Městské knihovny Beroun“, s uchazečem, který podal nejvhodnější nabídku se společností S.V.A. spol. s r.o., IČ:
18626467, se sídlem Pramenná 3, Kunratice, 148 00 Praha 4. Cena díla je
1.295.000,- Kč bez DPH.
Rada města Beroun schvaluje předložené soutěžní podmínky architektonické
soutěže „Urbanisticko-architektonická soutěž o návrh – Beroun Wagnerovo
náměstí“, a souhlasí s případným zapracováním připomínek jednotlivých porotců.
Rada města Beroun vybírá jako nejvhodnější z nabídek podaných do veřejné
soutěže „Propachtování areálu Autokempu, na adrese: Na Hrázi, Beroun – Závodí, 266 01 Beroun“ nabídku pana Petra Nejepsy.
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Z usnesení Rady města Beroun dne 7. 6. 2017
Rada města Beroun po projednání jmenuje členy pracovní skupiny pro tvorbu
Programu rozvoje obce Beroun podle radou města upraveného návrhu.
Rada města Beroun schvaluje vyplacení odměny paní Ing. Miroslavě Kučerové,
ředitelce Domova penzionu pro důchodce Beroun, příspěvkové organizace města za 1. pololetí 2017 v navrhované výši.
Rada města Beroun po projednání stanoví odměny ředitelům právních subjektů – příspěvkových organizací města MŠ a ZŠ za 1. pololetí 2017 v uvedené
výši.
Rada města bere na vědomí Zápis č. 5/2017 z jednání Komise pro sport a sportovní dotace, konaného dne 22. 5. 2017.
Rada města Beroun nesouhlasí s poskytnutím finanční dotace ve výši 25.000,Kč na akci Berounský král vrchařů spolku Cyklistický klub Vinohradské šlapky
z.s.
Rada města Beroun souhlasí s poskytnutím finanční dotace TANEČNÍMU KLUBU
ROMANY CHVÁTALOVÉ, s.r.o. ve výši 25.000,- Kč na akci „VELKÁ CENA MĚSTA
BEROUNA“, která se uskuteční 4. 11., a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
o jejím poskytnutí.
Rada města Beroun souhlasí s poskytnutím finanční dotace spolku TRITON
BEROUN – klub sportovních potápěčů, z.s. ve výši 38.000,- Kč na akci „CHAMPIONSCUP 2017“, která se uskuteční v listopadu roku 2017 v Berlíně a dále
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
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Rada města Beroun souhlasí s poskytnutím finanční dotace spolku Piranhas
Beroun z.s., ve výši 3.500,- Kč na akci „Bee Ball Day Beroun“, která se uskuteční
28. 9. 2017 a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
Rada města Beroun rozhoduje stáhnout žádost o poskytnutí finanční dotace
spolku HC Berounští medvědi z.s. ve výši 45.000,- Kč na podporu činnosti (nákup výzbroje a výstroje) nově vzniklého družstva staršího dorostu ve druhé nejvyšší soutěži ČSLH a zabývat se jí v listopadu – prosinci 2017.
Rada města Beroun doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s poskytnutím finanční dotace Spolku Centrum zdravých dětí Beroun ve výši
100.000,- Kč na bruslařskou školu a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
o jejím poskytnutí.
Rada města Beroun bere na vědomí informaci, že v důsledku fúze sloučením
došlo ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku k zániku zanikající společnosti
PROBO BUS a.s. bez likvidace a k přechodu veškerého jmění zanikající společnosti na nástupnickou společnost ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., kdy nástupnická společnost vstoupila dnem zápisu fúze do obchodního rejstříku do právního
postavení zanikající společnosti.
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o veřejných
službách k zajištění dopravní obslužnosti města Beroun a Králův Dvůr městskou
autobusovou dopravou ze dne 14. 12. 2015 mezi městem Beroun, městem
Králův Dvůr jako objednateli a společností ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., jako
dopravcem, v předloženém znění.
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k dohodě o dočasném
užívání pozemku ze dne 31. 8. 2005, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 11. 2014,
mezi městem Beroun jako půjčitelem a Oddílem kopané Endeco Zdejcina, z.s.,
jako vypůjčitelem, v předloženém znění.
Rada města Beroun schvaluje provozní řád městského hřiště na Zdejcině, ceník
vstupného pro městské hřiště Zdejcina a provozní dobu městského hřiště Zdejcina, v předloženém znění.
Rada města Beroun souhlasí se zveřejněním záměru prodat pozemky p.č. 234/4
a p.č. 234/3 v k.ú Zdejcina.
Rada města Beroun bere na vědomí informaci o zadání veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace - Předprostor berounského hřbitova“ na základě výjimky, v souladu s čl. 9.2 písm. e) Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných
zakázek č.1/2016.
Rada města Beroun vydává nařízení č. 4/2017, kterým se mění nařízení č.
4/2014, kterým se vydává tržní řád, ve znění nařízení č. 5/2014, č. 1/2015, č.
2/2015, č. 3/2015, č. 2/2016, č. 3/2016, č. 4/2016 a 3/2017, v předloženém
znění.
Rada města Beroun povoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování hudebních produkcí podle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011 k zajištění veřejného pořádku, v platném znění, Městskému kulturnímu centru Beroun pro
filmová představení v Letním kině Beroun, od 30. 6. 2017 do 31. 8. 2017 denně
od 22.00 hod. do 01.00 hod. následujícího dne (včetně zkušebního provozu).
Rada města Beroun schvaluje Rámcový harmonogram projednání návrhů v zastupitelstvu a v radě města ve 2. pololetí roku 2017, podle předloženého návrhu.

Z usnesení Rady města Beroun dne 14. 6. 2017
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu technické a dopravní infrastruktury na pozemcích st. 2068/42, st. 2068/43, p.č.
1498/14, p.č. 1499/6, p.č. 2279/61 a p.č. 2279/63 v k.ú. Beroun, dle předložených situací mezi městem Beroun a společností Beroun Hills, s.r.o.
Starosta města a Rada města Beroun souhlasí s poskytnutím Záštity starosty
města Berouna nad akcí „Berounka divoká i romantická“ Domova seniorů TGM,
příspěvkové organizace, která se uskuteční v termínu 21. 6. – polovina října
2017. Rada města Beroun souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 12.000 Kč
Domovu seniorů TGM, příspěvkové organizace na akci „Berounka divoká i romantická“ konkrétně na úhradu panelů, a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
o jejím poskytnutí.

Z usnesení Zastupitelstva města Beroun dne 14. 6. 2017
Zastupitelstvo města Beroun schvaluje Závěrečný účet města Beroun za rok 2016,
souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, schvaluje Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2016 a účetní závěrku města Beroun
za rok 2016 v předloženém znění.
Zastupitelstvo města Beroun schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Beroun
na období let 2018 – 2020 v předloženém znění.
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Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s přijetím rozpočtového opatření č. 3:
1) Ponížení položek v kapitálových výdajích, skupině 3, oddílu 31 a to položky 31/3
o 2 200 tis. Kč, položky 31/4 o 1 400 tis. Kč a navýšení položky 31/2 o ponížené
částky v celkové výši 3 600 tis. Kč a se změnou původního názvu položky 31/2 “MŠ
Pod Homolkou – rekonstrukce elektroinstalace, PD + zahájení realizace“ na „MŠ Pod
Homolkou – rekonstrukce stávajících rozvodů instalací TZB, PD + zahájení realizace.“
2) Navýšení položky kapitálové výdaje odd. 31 - Vzdělání - „MŠ Vrchlického – přístavba zázemí učitelek – PD včetně realizace“ o 560 tis. Kč na celkovou částku 1 310
tis. Kč a snížení položky rezervy ve Fondu rezerv a rozvoje o 560 tis. Kč v rozpočtu
města Beroun na rok 2017.
3) Navýšení položky kapitálové výdaje FPR MPZ „Sanace mostu u Venediku - realizace“ na celkovou částku 1 650 tis. Kč a snížení položky rezervy ve Fondu rezerv
a rozvoje o 960 tis. Kč v rozpočtu města Beroun na rok 2017.
4) Navýšení položky kapitálové výdaje oddílu 22 - Doprava - „Veřejná doprava
pro všechny“ o 260 tis. Kč na celkovou částku 1 250 tis. Kč a snížení položky
rezervy ve Fondu rezerv a rozvoje o 260 tis. Kč v rozpočtu města Beroun na rok
2017.
5) Přidání nové položky v běžných výdajích, skupině 2, oddílu 22 a to položky 22/19
pod názvem: výdaje na pronájem pozemku ČD pod budovou města ve výši 85 tis.
Kč a snížení položky rezervy ve Fondu rezerv a rozvoje o 85 tis. Kč v rozpočtu města
Beroun na rok 2017.
6) Přidání nové položky v příjmech, ve tř. 4 – Přijaté neinvestiční transfery „dotace
Stř. kraje na provoz terénní pečovatelské služby pro Domov penzion pro důchodce
Beroun“ ve výši 1 632 tis. Kč“.
Zastupitelstvo města Beroun bere na vědomí „Zprávu o použití dotací na kulturní
činnost v roce 2016“ poskytnutých z rozpočtu města Beroun.
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s poskytnutím finanční dotace panu Tomáši
Vintrovi, ve výši 90.000,- Kč na akci „GRANDPRIX BEROUN 2017“, která se uskuteční dne 24. 6. 2017, z § 34 – Tělovýchova a zájmová činnost, organizace 3118
– Významné sportovní akce a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci při zajištění projektu „Beroun – Pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných
rodin“ mezi městem Beroun a městem v předloženém znění.
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na koupi stavby
cyklostezky v k.ú. Zdejcina, k.ú. Beroun, k.ú. Hýskov mezi obcí Nižbor (jako prodávajícím) a městem Beroun (jako kupujícím), v předloženém znění.
Zastupitelstvo města Beroun ruší své usnesení č. 17/2017 ze dne 13. 3. 2017.
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s bezúplatným převodem stavby 14-18-03
Beroun, úprava křižovatky Pražská – Vrchlického, umístěné na pozemcích p.č 2344,
p.č. 2215/2, p.č. 2193/2, vše v k.ú. Beroun z vlastnictví Správy železniční dopravní
cesty do vlastnictví města Beroun a s uzavřením darovací smlouvy, v předloženém
znění.
Zastupitelstvo města Beroun ruší své usnesení č. 72/2016 ze dne 22. 6. 2016.
Zastupitelstvo města Beroun nesouhlasí s prodejem pozemku p.č.st. 293/5 v k.ú.
Beroun soukromému vlastníkovi.
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s prodejem pozemků st. 4092/5 a st. 4092/6
v k.ú. Beroun z vlastnictví města Beroun do vlastnictví ČR - Úřadu práce České
republiky, za celkovou kupní cenu 110.050,- Kč.
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s prodejem pozemků p.č. 2826/13 a p.č.
2826/14, oba v k.ú. Beroun společnosti JESSENIA a.s. za celkovou kupní cenu
256.553,- Kč a náklady spojené s prodejem.
Zastupitelstvo města Beroun nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 1587/15
a části pozemku p.č. 1580/1, oba v k.ú. Beroun soukromému vlastníkovi.
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí se směnou pozemků p.č. 888/56 a p.č.
888/49 o výměře 759 m2 (nová výměra vznikla na základě geometrického plánu), oba v k.ú. Beroun ve vlastnictví města za pozemek p.č. 2249/3 v k.ú. Beroun
ve vlastnictví společnosti Wellnea s.r.o. za podmínky zřízení bezúplatného věcného
břemene ve prospěch města Beroun k pozemkům p.č. 888/56 a p.č. 888/49 v k.ú.
Beroun pro umístění vedení kanalizační stoky a přístupu k ní v rámci zajištění oprav,
údržby, rekonstrukce nebo likvidace zařízení. Směna pozemků bude bez finančního
vyrovnání.
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí se směnou pozemků p.č. 161/24, p.č.
161/25, p.č. 161/26, p.č. 161/27, p.č. 161/30, p.č. 161/31, p.č. 162/15, p.č.
162/49, p.č. 820/25, p.č. 847/12, p.č. 847/14, p.č. 847/15, p.č. 849/52, st. 2228,
jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 2231/10, p.č. 2375/2, p.č. 849/57 (vznikl
oddělením z p.č. 849/42), p.č. 2375/9 (vznikl oddělením z p.č. 2375/4), p.č.
2375/10 (vznikl oddělením z p.č. 2375/5), p.č. 2376/9 (vznikl oddělením z p.č.
2376/1), p.č. 2376/10 (vznikl oddělením z p.č. 2376/5), p.č. 2376/12 (vznikl
oddělením z p.č. 2376/7), vše v k.ú. Beroun, ve vlastnictví města Beroun za pozemky p.č. 849/36 (vznikl oddělením z p.č. 849/33 a p.č. 849/36), p.č. 849/43,
p.č. 849/55, vše v k.ú. Beroun, v soukromém vlastnictví a s uzavřením směnné
smlouvy v předloženém znění.
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Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s uzavřením Dohody o uzavření budoucí dohody o zrušení předkupního práva k částem pozemků st. 2068/1 a st. 2068/39, oba
v k.ú. Beroun, které budou zastavěny stavbou trafostanic, mezi městem Beroun, jako
budoucím oprávněným a společností Beroun Hills, s.r.o., jako budoucím povinným.
Zastupitelstvo města Beroun souhlasí s fyzickou likvidací majetku a následným
odepsáním z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 15.2.2017
v pořizovacích cenách od 20 000,- Kč. Pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí
394.754,- Kč, účetní hodnota je 45.193,90 Kč.
Zastupitelstvu města Beroun souhlasí s fyzickou likvidací majetku a následným
odepsáním z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 15.3.2017
v pořizovacích cenách od 20 000,- Kč. Pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí
1.261.445,10 Kč, účetní hodnota je 137.316,- Kč.
Zastupitelstvo města Beroun po projednání:
1. rozhoduje o zařazení návrhů na změnu územního plánu, odsouhlasených radou
města dne 24. 5. 2017 podle návrhu komise pro územní plán ze dne 10. 5. 2017,
do návrhu zadání změny územního plánu,
2. souhlasí s pořízením změny č. 1 Územního plánu Beroun v souladu s § 44 a § 46
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo města Beroun bere na vědomí zápis č. 3/2017 ze zasedání finančního
výboru, konaného dne 10. dubna 2017.
Zastupitelstvo města Beroun bere na vědomí zápis č. 4/2017 ze zasedání finančního
výboru, konaného dne 31. května 2017.
Zastupitelstvo města Beroun bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Zavadilka dne 28. 3. 2017.

Projekt
Systematické vzdělávání a rozvoj města Beroun
Projekt	
  Systematické	
  vzdělávání	
  a	
  rozvoj	
  města	
  Beroun	
  
reg. reg.	
  
č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002941
č.	
  CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002941	
  
Klíčová	
  
aktivita	
  
	
  Program	
  rozvoje	
  
obce	
  
Klíčová
aktivita
2 2–	
  –Program
rozvoje
obce
Spolufinancováno	
  z	
  Operačního	
  programu	
  Zaměstnanost.	
  
Spolufinancováno z Operačního programu Zaměstnanost.

	
  
Milí	
  spoluobčané,	
  	
  
	
   Milí spoluobčané,
naše	
   město	
   zpracovává	
   v	
  současné	
   době	
   nový	
   program	
   rozvoje	
   města,	
   ve	
   kterém	
  
naše
město
zpracovává
současné
době13	
  
nový
program
rozvoje
chceme	
  
vyjasnit	
  
priority	
  
rozvoje	
  vna	
  
následujících	
  
let	
   a	
  
rozvrhnout	
  
konkrétní	
  
činnosti	
  
na	
  ve
období	
  
do	
   2023.	
  
Důležitým	
  
podkladem	
  
tvorbu	
  
rozvoje	
   jsou	
  
města,
kterém
chceme
vyjasnit
prioritypro	
  
rozvoje
naprogramu	
  
následujících
názory	
  
občanů.	
  
Obracím	
  se	
  konkrétní
na	
  Vás	
  proto	
  
s	
  žádostí	
  
o	
  zobdobí
odpovězení	
  
ásledujících	
  
otázek	
  
13 let
a rozvrhnout
činnosti
na
do n2023.
Důležitým
	
  
podkladem
pro
tvorbu
programu
rozvoje
jsou
názory
občanů.
ObraDotazník	
   mohou	
   v	
  případě	
   zájmu	
   vyplnit	
   i	
   děti	
   starší	
   10	
   let.	
   V	
  případě,	
   že	
   je	
   vás	
  
cím se na Vás proto s žádostí o zodpovězení následujících otázek
v	
  domácnosti	
  více,	
  než	
  jste	
  obdrželi	
  dotazníků,	
  můžete	
  si	
  vyzvednout	
  další	
  dotazník	
  na	
  
sběrných	
  místech,	
  a	
  to	
  v	
  
Městském	
  informačním	
  centru,	
  na	
  podatelně	
  Městského	
  úřadu,	
  
Dotazník mohou
v případě zájmu vyplnit i děti starší 10 let. V přív	
  Městské	
  knihovně	
  a	
  její	
  pobočce	
  na	
  Sídlišti.	
  Nejjednodušší	
  způsob	
  vyplnění	
  dotazníku	
  
padě, že je vás
domácnosti
více, než jste
obdrželi
můžete
je	
   elektronicky	
  
na	
  vodkazu	
  
goo.gl/xA28e2.	
  
Na	
   odkaz	
  
se	
   dotazníků,
lze	
   dostat	
   přes	
  
webové	
  
si vyzvednout
další dotazník	
   na sběrných místech, a to v Městském
stránky	
  
(www.mesto-beroun.cz).	
  
Děkuji	
  
Vám	
  za	
  spolupráci	
  
a	
  projevený	
  
zájem.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Městského
	
  
informačním
centru,
na podatelně
úřadu, v Městské
	
  	
  	
  	
   	
  
	
  
	
  	
  Mgr.	
  Ivan	
  
Kůs,	
  starosta	
  
města	
  
knihovně a její pobočce na	
  	
  	
  	
  Sídlišti.
Nejjednodušší
způsob
vyplnění

dotazníku je elektronicky na odkazu goo.gl/xA28e2. Na odkaz se
lze dostat přes webové stránky (www.mesto-beroun.cz).
Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.
Mgr. Ivan Kůs, starosta města

Zastupitelstvo města Beroun bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Hostim ze dne 19. 4. 2017.
Zastupitelstvo města Beroun bere na vědomí zápis č. 4/2017 ze zasedání kontrolního
výboru, konaného dne 5. 6. 2017.
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 náměstí 68.

Den bezpečí 9. června Autokemp Na Hrázi

D

en bezpečí udělal radost
hlavně dětem. Na jednom
místě mohly vidět práci hasičů,
záchranné služby i vodních záchranářů, policistů, psovodů či
městských strážníků, prohlédly si
techniku a vyzkoušely chůzi s brý-

lemi, které simulovaly opilost
řidiče. Také trenažery a nárazová
plošina s následným otočením
vozidla kolem osy na stanovišti
týmu BESIP byly po celý den středem zájmu dětských i dospělých
návštěvníků. n

Jak jsme třídili v roce 2016

V

loňském roce vytřídili berounští obyvatelé celkem 2 321 tun odpadu
(papír, plast, sklo, nápojové kartony, kovy), který byl následně předán k dalšímu využití. Za to město získalo do svého rozpočtu 2,641 milionu korun. Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace
využitelných složek komunálního odpadu Beroun ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěl ke zlepšení životního prostředí a snížení
„uhlíkové stopy“. „Úspora, kterou jste dosáhli, představuje 2 482 tun
emisí C02 a úsporu energie ve výši 43 882 528 MJ,“ zhodnotil generální
ředitel EKO-KOM, a.s. Zbyněk Kozel. n

Upozornění na šetření vodou
n Vzhledem k vysoce nadprůměrným spotřebám vody vyzývá společnost Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. všechny občany o šetření vodou
z veřejného vodovodu. Tato voda je primárně určena pro zásobování
obyvatelstva pitnou vodou a její využití k osobní hygieně. Žádáme Vás
proto k omezení využití vody pro zálivky, plnění bazénů, mytí aut apod.
V letním období může při špičkových odběrech nastat situace, kdy
akumulační objem vodojemu nedokáže vždy pokrýt odběry a může docházet k omezeným dodávkám vody, především ve vyšších částech města. V případě delších výpadků dodávek vody bude zajištěno náhradní
zásobování projíždějícími cisternami.
Pokud bude současný charakter počasí i nadále pokračovat, přistoupí
vodoprávní úřad k opatřením, která omezí, případně úplně zakáže odběry podzemních i povrchových vod pro účely mytí aut, zalévání hřišť,
trávníků a napouštění bazénů.
Odbor životního prostředí MěÚ Beroun n

www.mesto-beroun.cz
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Na letošní Berounské hradby zavítalo v průběhu soboty
17. června téměř dva tisíce malých i velkých návštěvníků.
Městské kulturní centrum   připravilo na Husově náměstí,
u městských hradeb a na náměstí Joachima Barranda pestrý program od divadelních představení a soutěží pro děti,  
přes výtvarné dílny až po hudební vystoupení amatérských

17. 6.
2017

3x foto vpravo Alena Šustrová

výtvarníků a hudebníků nejen z Berouna. Vystoupila například skupina Laura a její tygři, zpěvák Petr Bende nebo berounská kapela
MOPED56, jejíž frontman Vojta Hubinger rozezpíval Husovo náměstí. Úspěch měla i Promenáda Bohéma, kde prezentovali své výrobky
místní umělci a řemeslníci.

Beroun: Poslední zastávka Olbrama Zoubka

M

uzeum berounské keramiky bude společně s kostelem svatého
Vavřince v Klatovech figurovat na posledním místě dlouhého
seznamu výstav akademického sochaře Olbrama Zoubka, které byly za
dobu jeho života uspořádány. Uznávaný český umělec zemřel 15. června
ve věku 91 let. Do Berouna jezdil na výstavy
Lughnasadh. Naposledy tu byl 30. července
loňského roku.
Zoubek vytvořil stovky děl mimo jiné
pomník obětem komunismu na pražském
Újezdě. Na přelomu let 2013 a 2014 měl
v Jízdárně Pražského hradu největší retrospektivu, která obsahovala zhruba tři sta exponátů. Poslední Zoubkova socha, kterou dokončil letos v únoru, stojí v zahrádeckém kostele
svatého Víta, má přes dva metry a připomíná kněze Josefa Toufara. n

www.mesto-beroun.cz

n Do 25. června mohli zájemci navštívit Zoubkovu výstavu v Muzeu berounské keramiky. Zahájení výstavy v sobotu 6. května (na snímku) se
však Olbram Zoubek z důvodu nemoci již nezúčastnil. Foto Zdeněk Zůna n
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Kulturní a společenský kalendář
1.
2.
3.
4.
5.
5.-6.
7.

Koncert dechové hudby
SO

Koncerty dechové hudby - ,,Berouňačka“ a ,,Berounská šestka“. O sobototách 1. 7., 8. 7., 15. 7., 29. 7. - vždy od 9:00 do 11:00.

9:00 - 11:00

Husovo náměstí

18:00

Náměstí Joachima Barranda

Zhasni
NE

Pohled jedním směrem
PO

17:00

Malujeme pro radost

Práce dětí z MŠ a ZŠ Tetín. Trvá do 28. července 2017.

Galerie V Podloubí

Klubový večer Modrýho Berouna
ST

19:00

Pivovar berounský medvěd

Na dvoře císaře Rudolfa II.
ST-ČT

10:00

Hrad Točník

Váš svět v nás
PÁ

17:00

Městská galerie Beroun

Den s paleontologem
11.
ÚT

13.
16.

09:00 - 16:00

Geopark Barrandien

Divadlo Studna
ČT

18:00

Muzeum berounské keramiky

Pepa Štross a syn
NE

18:00

Náměstí Joachima Barranda

Svatojánské muzicírování
18.

ÚT

24.
27.
29.
30.

Svatý Jan pod Skalou 1

Bubnování v geoparku
ÚT

19.

16:00

16:00 - 19:00

Geopark Barrandien

Hrátky za muzejními vrátky
ST

09:00 - 16:00

Muzeum Českého krasu

Malířské asociace
PO

17:00
18:00

Muzeum berounské keramiky

Hrátky za muzejními vrátky
SO

09:00 - 16:00

Muzeum Českého krasu

Michal Šindelář trio
NE

18:00

Náměstí Joachima Barranda

Taneční pátky a soboty U Štiky
Červe- PÁ- SO 20:00 - 02:00
nec Retro večery U Madly

Restaurace U Štiky

Vystoupí kapely BePe, Lístek a Turkani.
Spatříte příjezd císaře Rudolfa II., dále Vás pobaví šermíři, herci i kejklíři,
Golem s alchymisty, tanečnice, sokolník, hudebníci, kati i lazebnice, nebude chybět dobové trřiště.
Výstava obrazů mladého pražského výtvarníka Adama Jílka. Trvá do 4. 8.
2017. Více na straně 17.
Máte doma zkameněliny nebo kameny a nevíte jaké? Přijďte do muzea a náš
paleontolog se pokusí o jejich určení, stanovení stáří či přiblížení jejich vzniku.
Nemáte žádný vlastní kámen? V našem kameništi na Vás bude čekat řada zajímavých nálezů, které Vám naši odborní pracovníci opět určí.
Čertovská pohádka
Koncert swingového písničkáře a baviče z Klášterce nad Ohří.
Zahajovací koncert dne 18.6.2017 v 16:00 v Refektáři Svatojánské koleje.
Koncert se koná za podpory Nadace Život umělce, obce Svatý Jan pod
Skalou a Svatojánské koleje. Vstupné 150 Kč a 100 Kč.
Přijďte si zabubnovat!! Vyzkoušet hru na kubánské perkuse (konga, bongo,
timbales, cajon a chrastítka), nebo si jen tak posedět a zaposlouchat se do
rytmů hudby v Geoparku Barrandien.
Hrátky za muzejními vrátky se ponesou v duchu pleteného, provázkového a papírového tvoření. Na děti budou čekat hry v podobě střelby na kance, medvěda
a rytíře, či další úkoly zaměřené na zručnost dětí. Trvá do 29. 7. 2017.
Výstava Andrzeje Kaminskiho. Potrvá do 11. 8. Více na straně 17.

Holandský dům

Eliščiny pohádky
ČT

Folková kapela z Nového Boru
Výstava Viktorie Adamíkové. Potrvá do 21. 7. Více na straně 17.

Holandský dům

ÚT

7/2017

Divadlo Já to jsem.
Hrátky za muzejními vrátky se ponesou v duchu pleteného, provázkového a papírového tvoření. Na děti budou čekat hry v podobě střelby na kance, medvěda
a rytíře, či další úkoly zaměřené na zručnost dětí. Trvá do 29. 7. 2017.
Rockové trio všestranného hudebníka, bubeníka a kytaristy.
1.7., 15.7., 29.7. - DJ Jarda Petarda – disco; 7.7., 28.7. - Sortiment - živá
hudba; 8.7., 22.7. - DJ Pupík - rock & disco; 14.7. - DJ JAY-R & DJ Jarda
Petarda – disco; 21.7. - Duo Melody - živá hudba
1. 7. - 22. 7. ZAVŘENO, 28. 7.- Retro Dj Tomáš Mašek; 29. 7. - Retro Dj
Harwey. LETNÍ VSTUPNÉ DO 22:00 ZDARMA.

PÁ- SO
20:00 - 02:00 Retro Bar U Madly
Muzeum berounské keramiky nabízí pravidelně otevřené tvůrčí dílny. Dílnu můžete navštívit kdykoli v otevírací době muzea kromě úterý, kdy probíhají pravidelné kurzy. Volné místo v dílně doporučujeme předem telefonicky ověřit. Zájemci se mohou přihlásit v Muzeu berounské keramiky. Více
informací na www.muzeumberounskekeramiky.cz.
Městské informační centrum oznamuje příznivcům cestovatelských besed, že letos bude opět v období od června do srpna letní přestávka. Znovu se
uvidíme v září. Zároveň uvítáme další cestovatele, kteří by rádi o svých cestách vyprávěli. V případě zájmu kontaktuje Městské informační centrum,
mic@mkcberoun.cz.
O víkendech a svátcích můžete navštívit nově otevřené Muzeum Hořovicka, pobočku Muzea Českého krasu. Sobota, neděle a svátky: 10:00 - 12:00
a 12:30 - 16:00.
Pokračující výstavy: Fotopoznávání (Kavárna Jiná káva, do 3. 7. 2017); Bohunka Waageová Andělé (kostel sv. Jana Nepomuckého na Tetíně,
do 31. 10. 2017); Berounka divoká i romantická (Domov seniorů TGM, do 25. 9. 2017); KÁJA SAUDEK – „Tajemství Zlatého koně” (Husovo náměstí
87, Beroun, do 1. 10. 2017)

n Výstavy
www.mesto-beroun.cz

n Hudba

n Přednášky

n Muzea

n Ostatní akce
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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.

začátek

název

čas

popis

SO

18:00

Já padouch 3, 3D

USA

90

Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct aktuálně nejhledanějšího zlosyna na světě.

2.

NE

18:00

Já padouch 3

USA

91

Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct aktuálně nejhledanějšího zlosyna na světě.

3.

PO

18:00

Já padouch 3, 3D

USA

92

Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct aktuálně nejhledanějšího zlosyna na světě.

4.

ÚT

18:00

Já padouch 3

USA

93

Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct aktuálně nejhledanějšího zlosyna na světě.

5.

ST

18:00

Já padouch 3, 3D

USA

94

Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct aktuálně nejhledanějšího zlosyna na světě.

6.

ČT

18:00

Já padouch 3

USA

95

Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct aktuálně nejhledanějšího zlosyna na světě.

7.

PÁ

18:00

Já padouch 3

USA

95

Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct aktuálně nejhledanějšího zlosyna na světě.

22.

SO

19:00

Já padouch 3, 3D

USA

95

Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct aktuálně nejhledanějšího zlosyna na světě.

23.

NE

19:00

Valerian a město tisíce planet, 3D

USA/FR

120

Vizuálně dechberoucí vesmírná opera pod taktovkou fenomenálního Luca Bessona.

Něm,
Nor, Bel

84

Příroda umí být krásná i krutá zároveň, o tom se přesvědčil mladý vrabčák Richard už v den svého narození.

USA

100

Závoďák Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, že ho nová generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu.

29.

SO

19:00

Letíme

30.

NE

19:00

Auta 3, 3D

Letní kino Beroun
1.

SO

21:30

Holky na tahu

USA

97

Jejich nespoutané řádění nabere zlověstný směr poté, co se jim nešťastnou náhodou podaří zabít striptéra.

2.

NE

21:30

Transformers: Poslední rytíř

USA

140

Nový díl série v režii skvělého Michela Baye, který opět dokázal, že akční žánr je přesně jeho parketa.

3.

PO

21:30

Pobřežní hlídka

USA

119

Mitch (D. Johnson) je chlap jako hora se silným morálním kompasem. Prostě opak Matta Brodyho
(Z. Efron).

4.

ÚT

21:30

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

USA

120

Kapitán Jack, ke kterému se štěstěna opět jednou nemilosrdně obrátila zády, ocitá tváří v tvář bandě pirátů.

5.

ST

21:30

Špunti na vodě

ČR

83

Bratry napadne, že nejlepší by bylo vyrazit za rodiči na kánoích po řece jen ve třech, tak, jako za starých časů.

6.

ČT

21:30

Spider-Man: Homecoming

USA

120

Mladý Peter, nadšený ze svých zážitků s Avengers, se začíná více sbližovat se svou nově získanou identitou.

7.

PÁ

21:30

V utajení

USA

98

Agentka Alice Racine z CIA je převelena do Londýna kvůli hrozbě teroristického útoku na civilní obyvatelstvo.

8.

SO

21:30

Já padouch 3

USA

90

Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct aktuálně nejhledanějšího zlosyna na světě.

9.

NE

21:30

Spider-Man: Homecoming

USA

120

Mladý Peter, nadšený ze svých zážitků s Avengers, se začíná více sbližovat se svou nově získanou identitou.

10.

PO

21:30

V utajení

USA

98

Agentka Alice Racine z CIA je převelena do Londýna kvůli hrozbě teroristického útoku na civilní obyvatelstvo.

11.

ÚT

21:30

Auta 3

USA

100

Legendární Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, že ho nová generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu.

12.

ST

21:30

Spider-Man: Homecoming, titulky

USA

120

Mladý Peter, nadšený ze svých zážitků s Avengers, se začíná více sbližovat se svou nově získanou identitou.

13.

ČT

21:30

Oklamaný

USA

94

Za zdmi izolované dívčí školy zuří americká občanská válka, ale její studentky a učitelky probíhající konflikt
neberou na vědomí.

14.

PÁ

21:30

Válka o planetu opic

USA

143

Dva roky po událostech předchozího snímku Úsvit planety opic. Z Caesara se stal nezpochybnitelný vůdce.

15.

SO

21:30

Dvojitý milenec

FR

117

Chloé, mladá žena se sklony k depresím, začne docházet na psychoterapii a bezhlavě se zamiluje do svého
psychologa Paula.

16.

NE

21:30

Já padouch 3

USA

90

Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct aktuálně nejhledanějšího zlosyna na světě.

17.

PO

21:30

Oklamaný

USA

94

Za zdmi izolované dívčí školy zuří americká občanská válka, ale její studentky a učitelky probíhající konflikt
neberou na vědomí.

18.

ÚT

21:30

Válka o planetu opic

USA

143

Dva roky po událostech předchozího snímku Úsvit planety opic. Z Caesara se stal nezpochybnitelný vůdce.

FR

117

Chloé, mladá žena se sklony k depresím, začne docházet na psychoterapii a bezhlavě se zamiluje do svého
psychologa Paula.

USA/FR

120

Vizuálně dechberoucí vesmírná opera pod taktovkou fenomenálního Luca Bessona.

USA

120

Očekávané válečné drama vizionáře Christophera Nolana vychází z událostí evakuace obklíčených vojáků.

USA/FR

120

Vizuálně dechberoucí vesmírná opera pod taktovkou fenomenálního Luca Bessona.
Očekávané válečné drama vizionáře Christ. Nolana vychází z událostí evakuace obklíčených vojáků.

19.

ST

21:30

Dvojitý milenec

20.

ČT

21:30

Valerian a město tisíce planet

21.

PÁ

21:30

Dunkerk

22.

SO

21:30

Valerian a město tisíce planet

23.

NE

21:30

Dunkerk

USA

120

24.

PO

21:30

Pěkně blbě

USA

119

Kumail je stand-up komik, příležitostný řidič Uberu a největší fanoušek Akt X.

25.

ÚT

21:30

Spider-Man: Homecoming

USA

120

Mladý Peter, nadšený ze svých zážitků s Avengers, se začíná sbližovat se svou nově získanou identitou.

26.

ST

21:30

Valerian a město tisíce planet

USA/FR

120

Vizuálně dechberoucí vesmírná opera pod taktovkou fenomenálního Luca Bessona.

27.

ČT

21:30

Válka o planetu opic

USA

143

Dva roky po událostech předchozího snímku Úsvit planety opic. Z Caesara se stal nezpochybnitelný
vůdce.

28.

PÁ

21:30

Srdečně vás vítáme

29.

SO

21:30

Dunkerk

30.

NE

21:30

31.

PO

21:30

FR

92

Jean-Etienne je bytostný humanista a vrcholný intelektuál, který vzdoruje kritice, že sice hezky píše.

USA

120

Očekávané válečné drama vizionáře Christ. Nolana vychází z událostí evakuace obklíčených vojáků.

Srdečně vás vítáme

FR

92

Jean-Etienne je bytostný humanista a vrcholný intelektuál, který vzdoruje kritice, že sice hezky píše.

Druhá strana naděje

Fin

98

Stárnoucí Wikström, po epizodní kariéře poker. hráče, zakoupí nevýdělečnou restauraci na zapomenutém helsinském dvorku.

www.mesto-beroun.cz
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Volný čas
Angličtina Open English
www.open-english-beroun.cz
Telefon: 603 118 870
email:
martina@open-english-beroun.cz
Pro děti: Letní kurz ve formě příměstského tábora – 10 hodin anj
za týden. 24. - 28. 7. Cena 2950 Kč,
pro účastníky našich kurzů sleva.
Pro dospělé: Angličtina po telefonu,
intenzivně. Nejen, abyste se domluvili na dovolené, uměli si objednat
jídlo, zeptat se na cestu, věděli, co
Vám říkají na letišti? Individuálně
pro Vás na míru dle Vašeho času
a tempa. Facebook – Open English
Beroun.
B FITNESS
- studio zdravého pohybu
Beroun, Plzeňská 174/55
(na světelné křižovatce u Tiby)
www.bfitnessberoun.cz
Telefon: 777 688 016
email: info@bfitnessberoun.cz
Fitness studio je zaměřené na CVIČENÍ PRO ŽENY formou nekonečného
kruhového tréninku - bez nutnosti
rezervace. Přijďte kdykoli během
otevírací doby a vše vám vysvětlíme a ukážeme. Otevřeno pondělí,
středa, čtvrtek, pátek 15-21, úterý
15-19, neděle 16-19. Kromě kruhového tréninku ve fitness nabízíme
lekce tabaty, lekce zdravá záda,
piloxing barre, cvičení s miminky
v nosítku a každou středu 10-12 cvičení s možnost hlídání dětí. Více info
na webu. Těšíme se na Vás.
Dětský koutek Krteček
Sadová 731 (u KD Plzeňka) Beroun
www.koutek-krtecek.cz
Telefon: 605 386 101
email: petra.patricie@seznam.cz
Jsme soukromé JESLE od 6 měsíců
kdy chůva má max 2 děti. ŠKOLKA
pro děti od 2 let. Již probíhá zápis
dětí na docházku od září do menšího kolektivu. Dále probíhá zápis
na celé letní prázdniny na PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY .Další termín pro děti
na POBYTOVÝ TÁBOR nedaleko Berouna v krásné přírodě u lesa od 10.
7. do 14. 7. cena 3 500kč.kapacita
10 děti,rezervujte si pobyt Včas. Budeme se těšit na nové šikulky.
Dětský klub Sokolík
Telefon: 606 917 991
email: sokolikberoun@seznam.cz
MINIŠKOLIČKA Sokolík zahajuje
zápis nových dětí na školní rok
2017/2018. Přijímáme dětičky už
od 1,5 roku věku. Moc rádi jim pomůžeme v další životní etapě, usnadníme jim odpoutání od maminky,
zvykání na nové prostředí a nové
kamarády. To vše se u nás děje přirozeně a s velkou láskou. Přijďte
se k nám podívat a uvidíte sami:)
O PRÁZDNINÁCH máme ve školičce
ještě volná místa v termínech:

www.mesto-beroun.cz

10.-14. 7., 17.-21. 7., 24.-28. 7. a 31.
7.-4. 8. 2017. V těchto dnech probíhají i „DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“
(8:00-10:30).
Dům dětí a mládeže Beroun
Telefon: 725 506 432
email: ddmberoun@ddmberoun.cz
Dům dětí a mládeže Beroun je příspěvková organizace, která v průběhu školního roku nabízí keramické,
chemické, výtvarné, hudební, sportovní kroužky, počítačový kroužek
a modeláře. S výtvarnými, keramickými a chemickými semináři dojíždíme do MŠ, ZŠ a školních družin.
Každoročně o letních prázdninách
pořádáme několik příměstských
táboru a letní pobytový tábor v Čimelicích.
Family Spinning Beroun
Lokomotiva Beroun, Tyršova 85
www.familyspin.cz
Telefon: 774 580 733
email: 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 webu.
Flexy - bary + balanční čočky
+ míče + židle
Telefon: 608 885 182
email:
marcela.bergerova@seznam.cz
sídlo Gymnázium, vchod ze dvora
Marcela Bergerová. Po 19:00 –
20:00. Kondičně - rehabilitační
cvičení, zaměřené na hluboký stabilizační systém, předcházení pádům
a odblokování negativních nálad.
Používám FLEXY - BARY, velké
a malé míče, balanční čočky, židle,
popruhy.
Jazyková škola Hany Vavrečkové
www.jshv.cz
Telefon: 311 625 804
email: skola@jshv.cz
Vstupujeme do již 28. školního
roku: tradice – zkušenosti – reference! LETNÍ INTENZIVNÍ TÝDENNÍ
KURZY (PO-PÁ dopoledne) pro děti
a juniory. Naše TIPY - angličtina:
opakování pro 1.- 2. třídu (7.-11.8.),
konverzace s rodilým mluvčím 7.9. třída ZŠ (28.8.- 1.9.). PROBÍHAJÍ
ZÁPISY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/18
- kurzy pro děti od 4 let až po dospělé. V Berouně, Hořovicích a Litni.
Naše tipy pro děti, juniory a dospělé: konverzační kurzy angličtiny
s rodilým mluvčím a přípravné kurzy ke cambridgeským zkouškám;
přípravné kurzy k maturitě. Slevy
50% v rámci akce „Chodí celá rodina!“. Garantujeme max. 10 osob
ve skupině! Zápisy denně v kanceláři nebo telefonicky či emailem. Naše
motto: Spokojený zákazník – naše
nejlepší reklama!

Jazyková škola Henrietty Mottlové

RC Slunečnice

www.jazykovaskola.kvalitne.cz
Telefon: 724 358 518
email:
henrietta.mottlova@seznam.cz

www.rcslunecnice.cz
Telefon: 603 141 700, 311 510 541
email: info@rcslunecnice.cz

Příprava ke Cambridge zkouškám. Kurzy probíhají na místních školách a v jazykové škole. Cena na celý rok 2150 Kč
– YLE, 3150 Kč KET, PET, FCE, CAE.
Kundalíni jóga - Pro zdraví a radost
www.lkstudanka.cz
Telefon: 777 216 096
email: kjberoun@gmail.com
Otevřené lekce kundalíni jógy
zaměřené na probuzení vitality
a radostného přístupu k životu. Postupné zvyšování náročnosti, osvojení základů meditace, dychu ohně,
pranajámy, jedinečností kundalíni
jógových prvků. Cílem je posílit tělo,
zvýšit vitalitu a plně prožívat život.
Vhodné i pro začátečníky. Každé
pondělí od 18:30 v podkrovním sále
TJ Sokol Beroun, Tyršova 510. Cena
za jednorázové vstupné : 180 Kč,
předplatné 160 Kč.. Lekce trvá 90
minut. Podložku sebou.
Lesní klub Studánka
www.lkstudanka.cz
Telefon: 777 216 096
email: lbdk@seznam.cz
Zápisy do studijní skupiny pro I.
stupeň ZŠ (možnost i pro domškoláky na určité dny) probíhá i během
června (rezervovat termín předem).
Poslední volná místa na letní příměstské tábory, přihlášky najdete
na našem webu. Maminky s dětmi
mladšími tří let zveme do klubu Jozífek – středy od 8:30 do 11:30. Více
info na webu. Těšíme se na Vás.
Městské školní hřiště Hlinky
Hřiště slouží berounským školákům
i široké veřejnosti. Hřiště prošlo
v roce 2013 rozsáhlou rekonstrukcí.
Díky tomu je nyní určeno pro lehkou atletiku, hokejbal, in-line hokej,
florbal, malou kopanou, házenou,
tenis, stolní tenis, basketbal, volejbal, nohejbal i streetbal. Zařízení
půjčuje sportovní potřeby, poskytuje
sportovcům zázemí - šatny s uzamykatelnými skříňkami, sprchy a nabízí
i občerstvení. Díky osvětlení v areálu
je po předchozím objednání sportovat i ve večerních hodinách. V zimě
je v nabídce mimo jiné stolní tenis.
Rezervace: 311 740 153.
Move&Food
www.moveandfood.cz
Telefon: 731 575 531
email: annor@centrum.cz
Pokud nestíháte plnit novoroční
předsevzetí o pevném těle, je pro
Vás řešením unikátní permanentka
„Bikiny“. V nabídce jsou 2 balíčky
cvičení (10 či 15 vstupů) včetně konzultace o výživě a dalšími bonusy.
Více na webu. Cvičení probíhá v soukromí v malém počtu zákazníků - kapacita studia je 8 osob. Na lekce je
nutné se předem objednat.

Kurz první pomoci 1. června 16:00
-17:30 je zaměřený na poskytnutí první
pomoci dětem 0-13 let. Malý Einstein
8. června 10:00 -11:30 vývoj rozumových schopností u dětí, vhodné hračky,
knížky, hra a činnosti pro jednotlivé
vývojové etapy. Psychosomatika-nástroj
k uzdravení 12. června 18:00 – 20:00
vede Dana Burandová. Vědecká detektivka 17. června – bádání, zkoumání
a pokusy pro předškoláky i školáky.
Samaya, jógové studio pro setkávání
www.samaya.cz
Telefon: 605 583 469
email: michaela@samaya.cz
Otevřeno přihlašování do kurzů od září.
Novinky: jóga pro zdravá záda, jóga pro
těžké životní období, jóga pro miminka, po porodu, jóga pro začátečníky,
jin jóga aj. Rezervujte si místo včas, již
o prázdninách, volných míst je málo.
Celá podzimní nabídka je na webu
v záložce Rozvrh. Sezónu zahajujeme
11.9. I v červenci jógujeme, všechny
lekce jsou otevřené, místo si rezervujte
přes sms. Rozvrh je na webu, vyhledává
se podle data týdne. Dopřát si můžete
i profesionální masáže. V případě nejasností zavolejte, rádi pomůžeme. 22.7.
pořádáme workshop Moje silné stránky,
vede koučka G. Martišová, www.gabrielamartisova.cz.
Soukromá mateřská škola
Beroun - Pod Haldou 774
Telefon: 736 769 720, 720 020 470
email: minisvetukrtecka@seznam.cz
Soukromá mateřská škola s osmiletou
historií otevírá novou pobočku na adrese Beroun - Pod Haldou 774. Nabízíme individuální přístup a rozvoj vašich
dětí, vzdělávání probíhá dle našeho
ŠVP, příjemné prostředí, cena školného
od 3 500 Kč/celoměsíční docházka,
přijímáme děti ve věku 1-6 let.
SPORT EDEN BEROUN
Pod Homolkou 1482, Beroun
www.sporteden.cz
Telefon: 724 774 353
email: info@sporteden.cz
Dětská golfová akademie: Dětská golfová akademie je určena dětem od 5
let věku. Účastníci mají volný vstup
na tréninkové plochy, putting green
a na driving range včetně míčků, jedenkrát nebo dvakrát týdně trénink
s profesionálním trenérem a zapůjčení
golfových holí zdarma. Cena od 700Kč/
měsíc. Dětská tenisová akademie: Zaměřena na děti a mládež od 5 do 16 let
věku. Tvoří ji oddíly babytenisu, minitenisu, mladších i starších žáků a kadetů,
které naše centrum reprezentují v soutěžích Českého tenisového svazu. Cena
od 500Kč/měsíc. Florbalový oddíl Sport
Eden Beroun: Florbalový oddíl má
k dispozici multifunkční halu sportovního centra, a zaměřuje se především
na práci s dětmi ve věku 6-16 let, ale
i na dospělé. Cena od 500Kč/měsíc.
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Dětské badmintonová akademie nově vznikla v našem centru i Dětská
badmintonová akademie. Tento krásný sport si v poslední době oblíbilo
čím dál více dětí. Cena od 500Kč/
měsíc. Dětský aerobik/Zumba - kurz
ve kterém se budeme s dětmi hýbat
zábavnou formou a na chytlavou
hudbu! Cena od 250 Kč/měsíc. Lezecký kroužek - novinka 2017 - sportovní lezení je sportem s rychle rostoucí
oblibou, který komplexně procvičuje
tělo, všechno potřebné vybavení Vám
zdarma zapůjčíme. Cena od 600Kč/
měsíc. Rozvrhy cvičení pro dospělé
a více infomací na webu.
Sportovní stadion 2. ZŠ a MŠ Beroun
Možnost pronájmu kurtů: Tenis, softtenis, volejbal, nohejbal, basketbal,
malá kopaná, běžecká dráha, trampolína, boccia. Areál je v týdnu otevřen od 15:00 do 21:00. Na sobotu
či neděli je nutno si kurt objednat
dopředu. Objednávka dopředu je
možná i v týdnu. Kurt bude potom
určitě váš. Miniposilovna také k dispozici. Možnost sprch, šaten. Půjčujeme rakety, míče apod. Objednávky
na 311 622 572, 702 071 312
po 15:00 nebo hriste@2zsberoun.cz.
Strollering
- tak trochu jiná procházka
www.strollering.cz
Telefon: 603 340 573
email: lucie_klimova@centrum.cz

- přihlášky na plavání dětí od narození do 6 měsíců doma průběžně - Rodinná plavání probíhají ve ST, PÁ a SO
od 13, 14, 15 a 16h - Aqua-aerobik
v POs Ivou od 18:30 a 19:15, ve ST
s Markétou od 18 a 18:45, ve ČT
s Pavlou od 18 a 18,45 a v PÁ s Monikou a Markétou od 18 hod, s hlídáním dětí ve ČT v 9,55 hod s Markétou
- Cvičení v bazénu pro těhotné s porodní asistentkou ve ČT 17:15, služby porodní asistentky - Letní školka
s Katkou a s keramikou má poslední
volná místa a proběhne 31. 7 – 4. 8 Letní plavecké soustředění s Jolanou
má poslední volná místa proběhne
14. – 18. 8.
Super kruháč
www.superkruhac.cz
Telefon: 777 132 578
email: 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 záčátečníky i pokročilé. Přátelská atmosféra a super parta lidí. To musíš zkusit! První vstup
máš zdarma!
Těhotenská jóga
kundalinijogaberoun-cz.webnode.cz/
Telefon: 777 216 096
email: kjberoun@gmail.com

Cvičení s kočárky pro maminky, které
chtějí dělat něco pro sebe a zároveň
být se svými dětmi. Cvičí se v pondělí od 10:30 na cyklostezce na Srbsko
a ve středu od 10:30 na cyklostezce
u Litavky. Více informací u lektorky Lucie Němečkové na uvedeném telefonu.

Pravidelné lekce gravidjógy pro
budoucí maminky, každé ÚT v Yogaway od 17:30 do 18:30. Na lekci
se zaměřujeme na ztišení, prohloubení dechu, udržení pružného těla
a pozitivní energie. Hodina má dynamickou fázi, střídající se s klidnými,
meditací a relaxaci.Termíny v létě:
11/18. a 8/15. 8. 2017.

Studio KaLa

TJ Lokomotiva Beroun z. s.

www.studio-kala.cz

www.lokomotivaberoun.cz
Telefon: 311 626 950
email: info@lokomotivaberoun.cz

Od začátku školního roku připravuje
aktivity a kroužky pro děti předškolního i školního věku. Využít můžete
Herničku se zázemím a dále relaxační
část obsahující např. kosmetiku, pedikúru, manikúru, masáže a kadeřnictví. KROUŽKY PRO DĚTI: Hudební škola Yamaha – Hrátky s Robátky 4 – 18
měsíců, První krůčky k hudbě 1,5 – 4
roky, Rytmické krůčky 4 – 6 let. Výuka cizích jazyků – Angličtina s rodilou
mluvčí . Jóga pro děti od 4 – 7 let
a 7 – 12 let. Cvičeníčko pro miminka
od 6týdnů – 10 měsíců. Cvičeníčko
s batolátky od 10 měsíců – 1,5 let.
Cvičeníčko s říkadly 1,5 – 3 roky. Baby
jóga s říkadly. Hudebně – dramatický
kroužek. Tanečky. Logopedické kroužky. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY LÉTO 2017.
AKTIVITY PRO RODIČE: Tae Bo, výuka
cizích jazyků – španělština, jóga, pilatek, terapeutická poradna.
Studio Kytka s.r.o.
www.studio-kytka.cz
Telefon: 777 452 222, 602 549 864
email: kytkama@seznam.cz
Probíhají zápisy do kurzů 9-12/17 plavání miminek a dětí od 6 měs. do 6 let
a předškoláčků 4 – 7 let v Akádě

www.mesto-beroun.cz

Otevřeno PO - PÁ 8:00 – 22:00, SO
a NE 8:00– 20:00. 3.července-7.srpna Sportcentrum ZAVŘENO 26.června-3.září bude probíhat rekonstrukce posilovny. Trvale snížené ceny
na slender stoly a vacushape! Možnost platby kartou. Přehledy oddílů
a akcí pro veřejnost na webu.
Vzdělávací centrum BRILANT
www.brilant.net
Telefon: 702 835 036
email: info@brilant.net
Individuální či skupinová výuka max.4 osoby ve skupině. Příprava
na maturitu z angličtiny a matematiky. Příprava k získání mezinárodního certifikátu pro studium
a práci v zahraničí TOEFL, IELTS,
Cambridge - FCE, CAE. Příprava
ke zkouškám z angličtiny pro děti
Cambridge YLE. Příprava na certifikaci KET a FCE jako alternativu
maturity z angličtiny (některé SŠ
a gymnázia uznávají certifikát jako
složení státní maturity). Doučování
angličtiny, němčiny, matematiky, fyziky, češtiny apod.

Berounská Replyšovna

Z

aznamenali jste reklamu s VVrkou a LEOPRDem? Ano, v reklamě na perlivý nápoj už není pes fofolák, ale sympatické duo zvláštních plyšáků.
A věděli jste, kde se replyšuje a že Replyšovna z reklamy je vlastně Šicí dílna
Farní charity Beroun na Jarově? Šicí dílna funguje od roku 2012 a nabízí
práci zdravotně nebo jinak znevýhodněným lidem, kteří by v běžném podniku jen stěží dostali práci. Je zařízena na šití výrobků z látek, opravy oděvů,
žehlení a mandlování prádla a na provádění rukodělných prací. Nyní práci
šikovných žen z dílny ocení 5 tisíc majitelů zreplyšovaných zvířátek. n

Proč zrovna já?
Probační a mediační služba si připomíná Světový
den proti násilí na seniorech

P

robační a mediační služba
jen do konce dubna roku
2017 spolupracovala s 2088 oběťmi trestných činů, z toho se 101
seniory. Při příležitosti Světového dne proti násilí na seniorech,
který připadá každoročně na 15.
června, to uvedl její zástupce Radim Bureš.
Senioři se nejčastěji stávají
obětí násilné a majetkové kriminality. Jedná se zejména o případy mezigeneračního násilí a nejrůznějších podvodů. Často platí,
že tato trestná činnost zůstává
neohlášená. „Starší lidé se často
stydí ohlásit trestný kvůli tomu,
že jim ubližuje někdo blízký nebo
proto, že naletělo nějakému podvodníkovi. V tomto ohledu jsou
naši pracovníci vyškoleni v komunikaci, aby téma trestného
činu dokázali otvírat a vzniklou
situaci řešit“, dodal Radim Bureš.
Senioři si do poraden více
než v polovině případů chodí
pro právní informace, často si
totiž nejsou jisti svými právy
a nevědí, jak svou situaci mohou právně řešit. Zároveň je pro
ně důležitá i psychická podpora
a pomoc. „Většinou stačí i prosté vyslechnutí, ukázání toho, že
se o ně někdo zajímá, má na ně
čas a chce jim pomoci, nicméně
v závažnějších případech dokážeme zprostředkovat služby psychologa“, uzavírá Bureš z Probační a mediační služby.

Poradna v Berouně

Politických vězňů, v 1. patře budovy č. p. 20/18.
Otevřeno: Pondělí 14:00 -17:00,
Středa 9:00 – 12:00, není potřeba
se dopředu objednat
Kontakt na poradkyni:
Tel. 725 807 244 nebo e-mail
lacinova.pms@gmail.com.

Jubilea v červenci
n Dne 7. července oslaví 79. narozeniny paní Marie Hasalová z Berouna. Vše nejlepší do dalších let
přeje dcera Milena s rodinou.
n Výročí 75 let si 3. července připomene paní Dana Dopiráková
a 6. července paní Květa Makovská.
n Dne 10. července oslaví 85 let
paní Helena Sinkulová, 16. července 87 let paní Markéta Hubená
a 23. července 94 let paní Irena
Koldovská.
n Dne 26. července bude 80. narozeniny slavit Bohumila Nová a 91.
narozeniny paní Anna Vojtová.
n Dne 25. července oslaví významné životní jubileum náš milovaný
manžel, tatínek, tchán a dědeček,
pan Josef Bernad. Ke krásným 85.
narozeninám přejí hlavně hodně
zdraví, optimismu a radosti ze života manželka Miloslava, dcera Tereza, zeť Martin a vnučka Sofinka.
n Všem jubilantům přeje hodně
zdraví Klub důchodců Beroun.
K přání se připojuje i vedení města
a redakce Radničního listu. n
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Valná hromada
stomatologů

S dobrou myslí daruj Dobromysli

Příběh Honzy

P

řinášíme Vám příběh Honzy, klienta naší sociálně terapeutické
dílny. Pomáhat můžete i Vy. Darujte
nám finanční příspěvek na účet naší
organizace (č. ú. 2900210934/2010)
a podílejte se tak na plnění snů našich klientů.
Honza rozšířil naši dílenskou partu v létě loňského roku. Velmi rychle
se naučil zvládat veškeré činnosti,
které dílna nabízí. Honza se stal nepostradatelným parťákem při chystání úterních společných obědů. Naše
pracovnice vždy rád a ochotně doprovází na nákupy, pomáhá s výběrem
potřebných surovin a nebrání se ani
vaření samotnému.
Největší Honzovou zálibou jsou
zvířata. Sám rád říká, že má doma
malou zoo. Chová dvě kočky, zakrslé
králíčky, vodních želvy, africké šneky,
užovky a korálovky, několik pavouků atd. Honza je chovatel na slovo
vzatý, o svých zvířatech ví spoustu
zajímavostí a pečuje o ně zodpovědně a s láskou. S několika z nich nás
dokonce blíže seznámil, když si pro
celou dílnu připravil poutavé povídání o agamách. Ty nám samozřejmě
přinesl i ukázat. Měli jsme tak možnost zjistit, že se jedná o překvapivě
společenská a klidná zvířata.

Mimo této své záliby, Honza miluje poslech hudby napříč různými
žánry od rocku až po hip hop, rád
pracuje s počítačem a sleduje reality
show. Jeho velkým snem je se někdy
takového pořadu osobně zúčastnit.
Kdyby mu ale toto velké přání nevyšlo, s chutí by se stal plánovačem různých oslav. Z naší vlastní zkušenosti
víme, že v tomto oboru by byl opravdu
báječný.
Na Honzovi si nejvíce ceníme jeho
laskavé a společenské povahy, nezaměnitelného a nakažlivého humoru
a především ochoty vždy každému
pomoci, či přiložit ruku k dílu. Honza má zájem o vše, co se kolem něho
děje. S ostatními klienty z dílny udržuje velice vřelé a otevřené vztahy.
A kdybychom náhodou někdy zapomněli na něčí narozeniny nebo svátek, můžeme se spolehnout, že nám
je připomene. Pamatuje si totiž data
jubileí všech svých dílenských kamarádů a nikdy neopomene nikomu ze
srdce popřát.
Kristýna Králová n

www.mesto-beroun.cz

D

ne 25. května proběhly volby
do orgánů Oblastní stomatologické komory Beroun-Hořovice.
Předsedou představenstva komory byl zvolen: MUDr. Václav
Krůta
Členy
představenstva:
MUDr. Marie Veselá, MUDr. Monika Tilschová, MUDr. Vladimíra
Krabcová, MUDr. Miloslav Neužil,
MUDr. Richard Valta ml.
Členy
revizní
komise:
MUDr.
Eliška
Svobodová,
MUDr.
Jarmila
Holmanová,
MUDr. Monika Růžičková
Členy čestné rady: MUDr. Dagmar Vrbová, MUDr. Iva Závorová
Dana Wenzlová n

Zubní pohotovost

Den dětí s handicapem
I

když ještě nebylo 1.června,
děti ze speciální školy z Žebráku a Rakovníka už královsky
slavily. Studentky 3.B Gymnázia
Joachima Barranda z Berouna
(Kateřina Štancová, Aneta Tröglerová, Kateřina Bělohoubková,
Kateřina Landová, Denisa Pokorná
a Jaroslava Pytlíková) pro ně totiž
v královédvorské sokolovně připravily soutěžní disciplíny a řadu
překvapení. Byl to výsledek ročních
příprav v rámci projektu Kdo jiný,
který vyhlásila organizace Člověk
v tísni a do kterého se kromě berounského gymnázia zapojilo několik dalších škol z České republiky, Slovenska a Estonska.
Dopolední program zahájily
soutěžní disciplíny, v nichž mohly
děti osvědčit svoji šikovnost a důvtip. Jednotlivá stanoviště představovala motivy z různých pohádek,
a tak jste mohli pochytat ryby
v rybníčku společně s vodníkem či
míčky nakrmit hladového vlka, aby
nesežral Červenou karkulku. Hostem dětského dne byla Jana Tesařová, věnující se canisterapii, která
přijela z Brna se svým psem Jessie.
Na závěr si děti mohly prohlédnout
i hasičský vůz dobrovolných hasičů
z Kublova, zkusit si hasičskou výstroj a potěžkat hasičskou hadici.
I zde, jako na každé soutěži,
proběhlo vyhlášení vítězů a předání medailí a dárků. Vyhráli zde
všichni, protože v soutěži nešlo ani
tak o soupeření, jako o sdílení se
a zábavu.
Těžko říct, co děti z celého dne

zaujalo nejvíce, ale jejich nadšení
nebralo konce. A proto doufáme,
že tato akce nebude akcí poslední. Studentky jí totiž otevřely řadu
témat, jako je propojení světa děti
s handicapem a bez něj, spolupráci
speciální školy z Žebráku a Rakovníka či sportovní vyžití dětí s handicapem a jeho možnosti na Berounsku.
Děkujeme firmě ZASO Landa
s.r.o. za finanční dar, TJ Sokol Králův Dvůr za poskytnutí prostor
k dětskému dni, firmě Spektra Beroun za zhotovení medailí pro děti,
obci Kublov za zapůjčení a ukázku
hasičského vozu a paní Štancové
a Landové za pomoc s přípravou.
Studentky Gymnázia J. Barranda n

n 1. 7. MUDr. Agatii Oleksandr,
Beroun, Plzeňská 32/22, tel.:
311 513 313
n 2. - 3. 7. MUDr. Asina Iuliia,
Beroun, Plzeňská 32/22, tel.:
311 513 313
n 4. - 5. 7. MUDr. Kirichenko Denis,
Beroun, Havlíčkova 1732/3, tel.
727 836 818
n 6. - 7. 7. MUDr. Kirichenko Denis,
Beroun, Havlíčkova 1732/3, tel.:
727 836 818
n 8. - 9. 7. MUDr. Hentsch František, Zdice, Palackého nám. 21, tel.:
608 020 878
n 15. - 16. 7. MUDr. Burka Jiří,
Chyňava 49, tel.: 311 691 131
n 22. - 23. 7. MUDr. Cajthaml Jiří,
Drozdov 29, tel.: 605 420 898
n 29. - 30. 7. MUDr. Davidová Petra, Beroun, Tř. Pol. Vězňů 40, tel.:
775 595 704
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00 hodin

Akce pro seniory
10.

12.

17.
24.
26.
27.
Červenec

Zpívání s dobrovolnicí Anikou a jejími přáteli z USA
PO
15:00
Domov seniorů TGM
Kdo nechce pracovat, ať nejí - povídání s farářem p. Vymětalem
ST
9:30
Domov seniorů TGM
Vystoupení harmonikáře Jana Kubíka
ST
14:30
Domov seniorů TGM
Společenská hra KUFR
PO
14:30
Domov seniorů TGM
Klub šití s paní Matějíčkovou
PO
14:30
Domov seniorů TGM
Malý oheň - zapálí velký les - povídání s panem Krynským
ST
9:30
Domov seniorů TGM
Společenská hra ,,BINGO“
ČT
14:30
Domov seniorů TGM
Po - Čt 9:30 - 11:00 a 14:30 - 16:00 - keramika a pracovní dílna. Pá 14:00
- 15:30 - zpívání pro radost v doprovodu houslisty Karla Šmída. Úplný týdenní program naleznete na webových stránkách: www.seniori-beroun.cz
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Z Městské knihovny Beroun
Městská knihovna Beroun. Přihlášky na akce: tel.: 311 621 947,
e-mail: studovna@knihovnaberoun.cz www.knihovnaberoun.cz
Život vězňů v koncentračních táborech
Putovní výstava, kterou organizuje Historická skupina Osvětim při Sdružení
osvobozených politických vězňů a pozůstalých je k vidění po celý měsíc červenec v prostorách vestibulu v otevírací době knihovny. Výstava se koná pod
záštitou starosty města Beroun Ivana Kůse. V červnu se konalo její zahájení
za přítomnosti Asafa Aurebacha, jednoho z dětí zachráněných před nacistickou likvidací sirem Wintonem, který velmi poutavě pohovořil o svém životním
příběhu.
Semínkovna v knihovně
Do pobočky Městské knihovny Beroun na sídlišti si
můžete zajít nejen pro knihy, ale také pro semínka
různých rostlin. Od loňského roku funguje totiž také
jako semínkovna. Semínka si zde můžete nejen
vyzvednout, ale také přinést svá vlastní pro ostatní
zájemce. Tato celostátní iniciativa umožňuje všem
sázet, sklízet a sdílet krajové odrůdy, které nejsou chemicky ošetřené, takže svobodně, ekologicky a ekonomicky. Bližší informace o projektu lze nalézt na www.
seminkovny.com.
Týden čtení dětem v berounské knihovně
Ve dnech 1. – 7. června se konal
sedmý ročník celostátního Týdne
čtení dětem. Cílem tradiční akce je
motivovat děti, mládež a dospělé
k pravidelnému čtení a rozvíjení
lásky k literatuře prostřednictvím
kvalitní literatury. V berounské knihovně se konala dvě čtení pro děti.
Básnířka a překladatelka Lenka
Kuhar Daňhelová četla žákům ze
4. B Jungmannovy ZŠ. Připravila si
pro ně Pohádky od H. Ch. Andersena. Třídě 1. C ze stejné školy četla z knihy
Devatero pohádek od Karla Čapka paní Miluše Šímová, která je známá svými
kouzly s vizovickým pečivem a šířením této lidové tradice.
Zdravotnické přednášky s Alexandrou Honegger
Na jaře jsme v knihovně zahájili sérii přednášek zaměřených na naše zdraví
s PharmDr. Alexandrou Honegger, která v současné době pracuje jako vedoucí
lékárník v lékárně BETA v Berouně. V období od března do června jsme postupně probrali témata týkající se alergií, spánku a pleti.
Série besed s klienty Domova TGM Beroun

Knihovnice pravidelně každý měsíc navštěvují klienty Domova TGM Beroun, se
kterými tráví čas nejen nad knihami, ale i známými autory a jejich životními
osudy. V první polovině letošního roku tak spolu poznali život Boženy Němcové,
Karolíny Světlé nebo M. D. Rettigové – ta mezi seniory dokonce sama zavítala,
aby povyprávěla o svém životě.
Upozornění
Upozorňujeme čtenáře, že od 1. do 16. července bude knihovna uzavřena z důvodu revize knihovního fondu.

Prázdninová otevírací doba
oddělení pro dospělé, studovna:
pondělí 8:30–18:30, středa 8:30–17:00
oddělení pro děti:
pondělí 8:30 – 11:00, 12:00 – 17:00
pobočka Sídliště
čtvrtek 8:30 – 11:30, 12:30 – 17:00
Platí od 17. července do konce srpna.
www.mesto-beroun.cz

Tip na výlet
NA DVOŘE CÍSAŘE RUDOLFA II.
Hrad Točník 5. – 6. 7. 10:00 – 18:00
Spatříte příjezd císaře Rudolfa II. se se svým
dvorem i následnou slavnost uvítací na hradním
nádvoří. Během dne Vás pobaví kejklíř se svými
rozpustilými kousky, hradní posádka mušketýrů
a stráží předvede svůj výcvik pod velením maršálka Russworma. Mistr kat Jan Mydlář vykonávati
na odsouzencích právo útrpné bude, dravé ptactvo
císařského sokolníka nad hlavami zakrouží. Rabín
Jehuda Löw oživí Golema, magistr Edward Kelly
stvoří umělou bytost Sirael a doktor Jan Jesenius užaslým zrakům pitvu
předvede. Astrologové ve dne sice hvězdy nevidí, zato zajisté odborně
promluví.
Znaveného poutníka
lazebnice na nohy hbitě
postaví a na rozmařilejší
hosty se těší známý frejíř
pan Dačický z Heslova,
který v hradní krčmě rozum svůj ve víně i kvasu
utápí a lepé děvy, které
za doprovodu muzikusů
po stolech křepčí a tančí
čekajíc, kdo z Vás se k nim do kola přidá. Pozor je třeba si dáti na lotry
a chmatáky, jež Vás mohou v kostkách obehrát, či nedej bůh oloupit
a zmordovat. A kdo ví, možná i udatní rytíři Dobroslav a Zápor dorazí.
Zkrátka a dobře, vystoupí šermíři, kejklíři, hudebníci, herci i tanečnice,
sokolník i lazebnice.
Na tržišti výrobky řemeslné i dobové zakoupíte a samozřejmě lahodnou pečení či poctivým pivem, vínem a medovinou se občerstvíte.
Na Vaši návštěvu se těší a dobrou zábavu přeje ŠDS GLADIUS a HRAD
TOČNÍK. n

Poznáváme firmy ve středních Čechách

Ch

těli byste něco zajímavého zažít společně se svými dětmi? Navštivte středočeské
firmy v rámci soutěže Poznáváme
firmy ve středních Čechách.
Soutěží chce Krajská hospodářská komora Střední Čechy
přiblížit provozy zajímavých výrobních firem, ukázat dětem, jaké
profese jsou nyní potřeba a přilákat je ke studiu těch potřebných
oborů. Také jim chce zábavnou
formou umožnit zasoutěžit si
a případně i v některých firmách
něco vyrobit.
Co všechno můžete ve firmách
vidět?
Pojďte se svými dětmi podívat,
jak se vyrábí ručně broušené sklo
nebo jak vznikají skleněné dekorační předměty a varné sklo; nechte
dětem vyzkoušet některou z ručních technik - plstění, keramiku,
tkaní apod. Víte, kde všude se u nás
v kraji vyrábí komponenty na automobily? Umíte si poradit s renovací
starých kovových předmětů? Víte,
odkud se berou plastové obaly - kelímky a kyblíky, ze kterých konzu-

mujete oblíbené potraviny? Věděli
jste, že postele, které najdete na JIP
v nemocnicích, vyrábí firma z vašeho okolí a také že kloubní náhrady
ze středních Čech operují lékaři pacientům po celém světě?
Soutěž probíhá do konce
prázdnin pro rodiče s dětmi, poté
je možné firmy navštívit společně
se školou v rámci exkurze. Soutěž
končí 30. listopadu.
Jak se do soutěže zapojit?
Na webu www.khkstrednicechy.cz je připravena brožura,
kde si přečtete pravidla soutěže
a podrobné informace o soutěžících firmách. Dále si stáhněte
pdf - Hrací karta nebo si ji můžete
vyzvednout v městském informačním centru v Berouně. Hrací kartu
vezměte s sebou do firmy, za každou návštěvu obdržíte razítko
s datem návštěvy. Platné karty
postupují do slosování a v prosinci budou vylosovány 3 hlavní ceny
pro nejpilnější sběratele a 3 „ceny
útěchy“.
Více na webu www.khkstrednicechy.cz. n
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Berounská akademie vstupuje do dalšího
studijního roku s novými tématy

P

ůvod a slovesné bohatství
češtiny ve třech přednáškách
lektorů z Ústavu pro jazyk český FF
UK v Praze, astronomie očima Jiřího
Grygara či světově proslulého fotografa hvězdné oblohy Pavla Pecha
nebo výjezdní přednášky zaměřené
na barokní architekturu s Vladislavem Dudákem a kurátorem uměleckých sbírek Pražského hradu Jaroslavem Sojkou, to bude program
druhého roku 2. cyklu Berounské
akademie.

Letošní přednášky přilákaly téměř šest desítek posluchačů. První
tři z nich byly věnované slavnému
výročí narození Karla IV. před 700
lety a zabývaly se jak osobou slavného císaře ve spojitosti s hradem Karlštejnem v přednášce Ing. Jaromíra
Kubů, restaurováním souboru obrazů Mistra Theodorika v karlštejnské
kapli svatého Kříže, na němž spolupracovala akademická malířka
a restaurátorka Zora Grohmanová,
tak i katedrální architekturou ve 13.

n Letošní přednášky Berounské akademie přilákaly téměř šest desítek
posluchačů. n

a 14. století znalce této problematiky
PhDr. Jaroslava Sojky, Ph.D. Překvapivě k těm nejzajímavějším patřily
i lekce Ing. Jana Andresky, jehož
podivuhodné příběhy ze života divokých zvířat, vlků, rysů, losů či divokých koček, které se vracejí na naše
území - dokonce i do středních Čech,
posluchače nadchly.
Tématem tří závěrečných přednášek Ing. Michala Hejny, věnovaným geologii, byla minulost ale
i současnost jednoho z největších
a nejvýznamnějších těžebních podniků na Berounsku, Vápenky Čertovy schody, a.s. Od roku 1992 je
závod součástí skupiny Lhoist, která
je největším výrobcem vápenných
a vápencových výrobků v České republice. Historie vápenictví je totiž
dodnes jedno ze stěžejních odvětví,
které přispělo k prosperitě Berounska. Jeho rozvoj odstartoval berounský podnikatel Adam Tomášek, jenž
otevřel první lom už roku 1872. Tento tzv. Tomáškův lom prosperoval téměř sto let; dodnes je zde zachovaná
unikátní cylindrová pec a z části další zařízení, jak jsme se na výjezdní
přednášce do Srbska přesvědčili.
Závěrem jsme se mohli spolu se
starostou města Beroun Mgr. Iva-

nem Kůsem seznámit s moderním
provozem velkolomu Čertovy schody
a ve zdejším zasedacím sále jsme
slavnostně zakončili úspěšný první

n Berounský starosta Ivan Kůs
předával vysvědčení absolventům
Berounské akademie. n
rok druhého cyklu Berounské akademie.
Po prázdninách, ve čtvrtek 7. září
v 17:30 v Městské knihovně v Berouně, se opět setkáme při přednášce
Jak vznikaly jména a názvy míst
v českém jazyce, kterou přednese
doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D., autor
Českého etymologického slovníku.
Mgr. Marie Holečková n

Žáci a učitelé SOŠ a SOU
na pracovní stáži v Itálii
S

třední
odborná
škola
a Střední odborné učiliště
Beroun-Hlinky opět obdržela
grant z programu EU na vzdělávání žáků a učitelů v rámci projektu
mobility ERASMUS+.
Deset učitelů odborných předmětů a odborného výcviku a dvacet žáků z oborů Cestovní ruch,
Cukrář, Kuchař-číšník a Stravovací a ubytovací služby, v doprovodu
dvou pedagogů, se v květnu vydali

www.mesto-beroun.cz

do přímořského letoviska Gatteo
Mare v oblasti Emilia-Romagna,
které leží severně od italského
města Rimini a jižně od města
Cesenatica. Jejich cílem bylo seznámit se s italskou gastronomií,
cestovním ruchem a organizací
odborného školství.
První týden žáci absolvovali
odborný program v hotelové škole IAL v Gatteo Mare a v hotelu
Raffaello di Zecca. Také pedagogové se zúčastnili
společně s žáky kurzů středomořské kuchyně, seznámili se
se základními surovinami, technologickými postupy, získali
recepty na výrobu
těstovin, zpracování ryb a mořských
plodů, také si vyzkoušeli
přípravu

pizzy včetně samotného upečení
v peci. Zajímavé byly také exkurze do vinařství, muzea soli, výrobny balsamikového octa nebo
tradiční italské zmrzliny. Učitelé měli možnost navštívit dvě
odborné gastronomické školy,
seznámili se s organizací, financováním a průběhem vzdělávání
žáků gastronomických oborů.
Pro všechny učitele bylo velmi
zajímavé a inspirativní srovnání
s naším školstvím, především
ve vybavenosti škol a organizací

výuky. Výlety do Italia in Miniatura, San Marina, Cesenatica
a Cervie vhodně přiblížily kulturu
a památky Itálie.
Druhý týden žáci absolvovali
v lázeňském letovisku Milano
Marrittima, kde pracovali v hotelové kuchyni, na recepci a také
obsluhovali hotelové hosty v hotelích Golf Beach a Deborah. Žáci
získali nejen nové poznatky a zkušenosti pro svůj profesní rozvoj,
ale zároveň se zdokonalili v cizích
jazycích. Mgr. Irena Trunečková n
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Galerie Holandský dům vás zve
3. 7. – 21. 7. 2017
Hana Viktorie Adamíková: Pohled jedním okem

H

ZÁVODÍ FEST 2017

Festival na břehu řeky Berounky se koná 5. srpna

J

iž popáté se na závodském nábřeží rozezní tóny rockové, bluesové,
folkové a alternativní hudby. A letošní line-up dává tušit, že půjde
opět o hudební lahůdku. Pozvání přijali Už jsme doma, hvězda naší alternativní scény známá nejen u nás, ale i v zahraničí a za oceánem, dále
legenda českého undergroundu skupina Plastic People of the Universe,
tentokrát v omlazené sestavě New Generation, klasik českého rockového
písničkářství Oskar Petr se svým triem, Mirek Kemel s Vladimírem Javorským a bandem, brněnská alterna Budoár staré dámy s novou deskou,
plzeňská šansonová kapela Lakuna, bluesoví rockeři Expedice Apalucha
nebo charizmatičtí písničkáři Cermaque & Iamme Candlewick a nezapomělo se ani na nejmenší, kterým bude patřit začátek festivalu a zpívání s jejich oblíbenými Tarbíky. Tedy první srpnovou sobotu u Berounky
na shledanou. Tomáš Suchý n

pohádkové čtvrtky v zahradě Muzea berounské keramiky
promenádní neděle na Náměstí Joachima Barranda
začátky v 18.00 není-li uvedeno jinak
občerstvení zajištěno
2. 7. Zhasni – folková kapela z Nového Boru
13. 7. Divadlo Studna – Čertovská pohádka
16. 7.

Pepa Štross a syn – koncert swingového písničkáře
a baviče z Klášterce nad Ohří

ana V. Adamíková se narodila v Praze v rodině milovníků umění,
jako malá chodila do mnoha kroužků a tehdejší lidové školy umění. Díky nepříznivé době jí nebylo dopřáno umění studovat. Vystudovala
tedy střední zdravotnickou školu, obor zubní laborant, u něj ale nezůstala. Malířství se učila soukromě, nejvíce času jí věnoval srbský výtvarník
Slobodan Cerovac. S manželem se později profesně věnovala reklamě,
orientačním systémům a vizuální komunikaci v architektuře. V této době
jí na malování nezbývalo příliš času, to se změnilo s přestěhováním
na Berounsko, kde začala opět tvořit a vystavovat.
Hana Viktorie Adamíková maluje převážně akrylem na sololit a používá různé druhy struktur nebo tkanin. Cizí jí nejsou ani pastely a kombinace dřeva s malbou. Věnuje se především abstraktní malbě, a protože
mnoho návštěvníků vidělo v obrazech něco jiného, než autorka, přestala
obrazy pojmenovávat a pouze je čísluje. Nechává tak na fantazii každého,
jak na něj bude obraz působit a jaké nálady bude vyvolávat.
Výstava členky Sdružení výtvarníků ČR bude zahájena v pondělí 3. 7.
v 17:00 a potrvá do 21. 7. O státních svátcích je galerie zavřena.

24. 7. – 11. 8. 2017
Andrzej Kaminski: Malířské asociace

A

ndrzej Kaminski se narodil v roce
1958 v polském městě Tomaszow Mazowiecki, uměleckou školu
vystudoval v Supraslu. V roce 1999
obdržel hlavní cenu Jasztrebského
kulturního festivalu v kategorii malba a poezie. Podílel se jako editor
a spolulautor na tvorbě specializovaného časopisu Bez pochybností.
Od roku 2016 žije v Loděnici, kde
také vystavoval. Jeho malby se nesou
v trans-avantgardním směru, jedná se převážně o akryly a oleje, nevyhýbá se ani smíšeným technikám. Výstava bude zahájena v Holandském
domě 24. července v 17:00. Alena Šustrová n

Adam Jílek v Městské galerii:
Váš svět v nás

O

smadvacetiletý absolvent
Akademie výtvarných umění v Praze Adam Jílek představí
v červenci svá díla na tématické
výstavě v Městské galerii Beroun.

27. 7 Divadlo Já to jsem - Eliščiny pohádky
30. 7.

Michal Šindelář trio – rockové trio všestranného
hudebníka, bubeníka a kytaristy

ZÁVODÍ – festival u řeky Berounky (Plastic People
5. 8. of the Universe, Už jsme doma, Mirek Kemel a kapela,
Lakuna, Oskar Petr trio a další 13:00 – 23:00
10. 8. Divadlo 100 opic - Medoušek a velká mrkvová záhada
13. 8. Ladybirds – dívčí country kapela z Jablonce nad Nisou
19. 8.

Bluegrass rande u Barranda – Tři v trávě, Blue Time,
Náhodná sešlost ad. začátek 17.00

24. 8. Studio Damúza - Z tajného deníku Smolíčka P.
27. 8. Neřež – folková legenda
www.mesto-beroun.cz

Aktuální cyklus obrazů je
věnován čistotě a neposkvrněnosti těla i duše zvířat, která se
od lidí odlišují absencí negativ-

ních vlastností jako zášť, závist,
chamtivost a další. Autor v mnoha obrazech využívá satiry a propůjčuje zvířatům lidské rysy pro
zdůraznění ironie lidského bytí.
Čistotu a neposkvrněnost symbolizuje dominantní bílá barva
všech obrazů. Děj se z velké části
odehrává ve výrazu, především
pak v očích a němé tváři zvířete.
Adam Jílek prošel mnoha
ateliéry od klasické malby až
po restaurování klasických malířských děl. V jeho tvorbě lze
vysledovat jednu stěžejní linii,
která se vztahuje k nejzákladnějším věcem lidského bytí jako
jsou animalita, agrese, smrt
a možnosti libosti v podmínkách
tohoto světa.
Vernisáž výstavy, která potrvá
do 4. srpna, se uskuteční v pátek
7. července v 17 hodin v Městské
galerii Beroun. n
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Upozornění pořadatelům akcí!

P

rosíme provozovatele kulturních a sportovních akcí, aby zasílali informace pro aktualizaci Přehledu kulturních a sportovních akcí v roce 2017 na adresu bergerova@mkcberoun.cz
do 15. srpna 2017. Aktualizovaný přehled vyjde v na začátku
měsíce září. n

HELENA LADOVÁ LIŠKOVÁ absolvovala keramickou školu (1986).
Sochařské nadání zdědila po svém
otci, (ak soch. Karel Liška) který
také krátce působil na škole v Bechyni. Ve svých často rozměrných
exteriérových keramických objektech reflektuje svou osobní životní
situaci. Mimo volné tvorby se zabývá návrhy a realizacemi designu porcelánu, především hraček
a dalších dekorativních předmětů
inspirovaných českou lidovou
hračkou. Charakteristické je pro ni
jemné kresebné dekorování. Pravidelně vystavuje na Letní keramické
plastice. Autorka je členkou Sdruženi výtvarných umělců keramiků
(SVUK). n

Bouře v sále České pojišťovny

N

aštěstí se nejednalo o další
rozmar počasí, ale o rockovou bouři – vynikající dvouhodinový koncert rockové kapely Beat
Sisters. Studentky deváté třídy ZŠ
na Wagnerově náměstí již několik
let společně vystupují na rockových festivalech a různých kulturních akcích. Jejich srdce tluče pro
rockovou muziku a nutno říci, že
jim to „šlape“. Čtvrtý člen kapely
Kuba sice s Áďou, Agy a Vendy do
školy nechodí, ale společně tvoří
partičku, se kterou se nelze nudit.
Letos holky končí na základce, tak

www.mesto-beroun.cz

byly všechny rády, že se mohou
s učiteli i žáky rozloučit koncertem, který uspořádaly v sále České
pojišťovny v úterý 13. června. Celý
sál nadšeně aplaudoval, perfektní pěvecké a hráčské výkony byly
umocněny repertoárem převážně
vybraným z rockových „pecek“
a doplněným o vlastní skladby.
Holky od loňska trochu přitvrdily, nutno však říci, že to nebylo
na škodu. Jako přídavek zazněla
klasika Highway to Hell od AC DC,
a to již všichni stáli, tleskali a nad
hlavami svítili mobily. (vel) n

Hokejoví Medvědi reprezentovali
Beroun na Kladně při pouličním hokeji

M

ísto puku tenisák, místo
stadionu „pouliční hřiště“,
ale bojovnost a zápal dětí znovu
maximální! Na parkovišti u nákupního centra OAZA Kladno se v sobotu 10. června uskutečnil druhý
ročník turnaje ve street hokeji
o Pohár kladenského Rytíře. Letos
ho ozdobil patronát hvězdy Montrealu Canadiens Tomáše Plekance
a také účast hned deseti mužstev
z pěti různých klubů. Kromě malých berounských hokejistů o pohár zápolily týmy z Kladna, Kralup
pražské Hvězdy a také kladenští
hokejbalisté.

Berounští hráči si v prestižním
klání nevedli vůbec špatně. Ročník
2007 obsadil konečné páté místo,
ročník 2006 bral dokonce bronzové medaile za třetí místo!
Soupiska Berouna ročník 2007
- 5. místo: Hnízdilová Kristýna Hovorka Zachariáš, Ondráček Ondřej, Mazur Saša, Pilnáček Lukáš,
Mencl Tomáš, Šimon Daniel, Dyk
Kryštof
Soupiska Berouna ročník 2006 3. místo: Bek Adam - Tišer Patrik,
Lukášek Dominik, Kastner Jan, Šiller Alexandr, Šapovalivová Adéla,
Veselý Filip, Moussa Hamudi n

Celorepublikové závody v taekwon-do ITF

L

etošní první kolo celorepublikového setkání členů
STM (střediska talentované mládeže) se uskutečnilo 13. - 14. 5.
ve sportovní hale v Ostravě pod
záštitou Českého svazu TaekwonDo ITF. Celkem se zúčastnilo 178
závodníků z pěti středisek. I přes
obrovskou konkurenci se všem
našim závodníkům
podařilo
předvést
skvělé výkony. Jako
STM Praha II jsme
skončili s celkovým
počtem 27 zlatých,
16 stříbrných a 30
bronzových medailí
na prvním místě!
David
Sahula
vybojoval stříbrnou
medaili v kategorii
sportovního
boje
jednotlivců. Eliška
Fuxová vybojovala
stříbrnou
medaili ze sportovního
boje a bronzovou
z technických sestav
jednotlivců a jako
členka týmu získala
dvě stříbrné medaile. Davidovi a Elišce
za krásná umístění
gratulujeme.

Ovšem to není zdaleka vše. Eliška nelenivěla a 27. 5. se zúčastnila
dalšího závodu, konkrétně Sonkal
OPEN 2017, kde vybojovala jednu
zlatou medaili z technických sestav jednotlivců a jednu stříbrnou
medaili ze sportovního boje jednotlivců. Více na www.tdk.cz. Aneta
Poklopová n
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Patnáct plaveckých medailí
z Mistrovství ČR žactva

P

ardubice, Zlín a Ostrava se staly o víkendu 10. 6. - 11. 6. hlavními
městy v plavání. Konala se zde Letní mistrovství ČR žákovských
kategorií, na která se podařilo kvalifikovat i jedenácti plaveckým nadějím z Lokomotivy Beroun.
Mistrovství ČR 12tiletých
ve Zlíně
Nejlépe si vedl Štěpán Palata,
který svých šest startů proměnil
ve zlato a titul Mistra ČR na 100
a 200 metrů motýlek, ve stříbro
na 100 m prsa a 200 m polohový
závod a bronz na 200 m prsa a 100
metrů polohový závod. Jan Valečka

získal pět medailí ze šesti startů
a jednou skončil na nepopulárním
čtvrtém místě na 200 m polohový
závod. Třetí byl na 200 m volný způsob a druhý na 100 a 200 m motýlek,
200 m znak a 400 m polohový závod.
Dominik Plhal se kvalifikoval na 100
a 200 m motýlek a 1500 m volný způsob, ve kterých si udělal nádherné
osobní rekordy.
Mistrovství ČR 13tiletých
v Ostravě
Přestože si berounští plavci
vytvořili celkem 20 osobních re-

kordů, na medailová umístění to
v Ostravě v konkurenci 213plavců
z 95 oddílů tentokrát nestačilo. Jakub Prošek se se dokázal prosadit
na 200 m znak do nejlepší desítky
a 12. skončil na 400 m polohový
závod. Jiří Sabo získal 13. místo
na 200 m motýlek. V prsařských
tratích se na 16. místě umístil Marek Kindl . Za štafety, kam jako
čtvrtý člen nastoupil Petr Pavlis,
získali 7. místo na 4x50PZ a 9. místo na 4x50VZ.
Mistrovství ČR 14letých
v Pardubicích
Hned na úvod závodů se dobře
připravil na svoji první trať Tadeáš
Neliba, který si v disciplíně 200 m
motýlek doplaval pro bronz. Tomáš
Míka si z pardubického bazénu
odvezl stříbrnou medaili za 400 m
polohový závod a dvě bronzové
medaile za 200 m polohový závod
a 200 m prsa. Lukáš Uxa se dvakrát
umístil v první desítce. Jakub Cihlář
si tak jako ostatní zlepšil své osobní rekordy na tratích, na které se
kvalifikoval, a spolu s ostatními nastoupil ve štafetě na 4x50 polohový
závod, která nakonec i přes velkou
bojovnost skončila na nepopulárním čtvrtém místě. Ve štafetě 4x
50 volný způsob se Beroun umístil
na šestém místě. (LoBe) n

Letní pohár Středočeského kraje žactva v Berouně

N

ejúspěšnější plavkyní ročníku 2006, která vyhrála 3.
června v berounském plaveckém
areálu zlatou medaili a pohár
za disciplínu 100 metrů motýlek,
byla Kristina Pavlisová.
V ročníku 2007 se umístilo
hned několik úspěšných plavců.
Barbora Míková vybojovala čtyři
zlaté medaile na 100 metrů znak,
50 metrů kraul, 100 metrů kraul
a 50 metrů znak, k zlatu přidala
stříbro na 200 metrů kraul. Martin Hončík si vyplaval první místo
na 50 metrů kraul a vyskočil si
na bednu pro čtyři stříbrné medaile na 100 metrů polohový závod,
400 metrů kraul, 100 metrů kraul
a 200 metrů kraul. Matěj Palata si došel pro zlato na 50 metrů
motýlek, stříbro vyplaval na 50
metrů kraul a bronz na 100 metrů
motýlek. Aurelius Klíma dohmátl
na krásné druhé místo na 50 me-

www.mesto-beroun.cz

trů znak. V neposlední řadě Šimon
Brousil zabojoval na 100 metrů
prsa a dohmátl jako třetí.
Ve štafetách se ročník 2007
umístil hned dvakrát na druhém
místě na 4x50 metrů polohový
závod ve složení: Míkova Barbora, Hončík Martin, Palata Matěj,
Dočkalová Františka a ve stejném
složení i na 4x50 metrů volný způsob. (LoBe) n

Odstartovala atletická liga žen
a krajský přebor mužů

V

Českých Budějovicích se v sobotu 13. května konalo za velmi nepříznivého počasí první kolo
1. ligy žen a berounským atletkám
se dařilo nadmíru dobře. Poprvé
se zařadily mezi trojici nejlepších
týmů a skončily za Spartakem Praha 4 a Slavií Praha na třetím místě.
Na celkovém zisku 168 bodů se
podílelo všech 21 členek družstva
a k těm nejlepším patřily: Alesia
Viskotová (20 b), Magdaléna Holubová a Barbora Janoušková
(po 15ti bodech), Petra Fairaislová
(13 b.), Simona Šamanová (12 b.)
a Nikola Dyrynková (11,5 b.).
Druhé kolo se konalo 3. června
ve Staré Boleslavi. V sedmičlenném
poli získaly berounské ženy s celkovým počtem 102 bodů čtvrtou příčku a opět porazily atletky z Plzně,

Tábora i Českých Budějovic. Na první
tři týmy tentokrát opravdu neměly.
Z berounských děvčat patřila k oporám Barbora Janoušková (koule
a disk, 14 bodů), Simona Šamanová
(tyč a 1500m, 13 bodů), Nikola Dyrynková (100 př., 11 bodů), Katřina
Pelichovská (100 a 200m, 11 b), Bára
Stýblová (1500m, 10 bodů) a Johanka Šafránková (800 m, 9 bodů). V tabulce skupiny A 1. ligy žen tak drží
berounské atletky 4. místo.
Družstvo mužů vyjelo ve stejný
den za svými soupeři do Sázavy.
Mužům se podařilo Sázavu opět
porazit, a protože soutěž krajského přeboru je pouze tříkolová, tak
už mají jistotu vítězství v soutěži
a mohou se tedy začít připravovat
na podzimní baráž o druhou ligu.
Jitka Šafránková n

Plný koš medailí pro atlety

A

tletická dráhová sezóna je už
v plném proudu a o víkendu 20. -21. května se již bojovalo o tituly krajských přeborníků.
V sobotu závodili ve Staré Boleslavi dorostenci, junioři i dospělí
a do Berouna si odvezli plný koš
medailí.
Zlato bylo jediné a získala je
v kategorii žen Johanka Šafránková v běhu na 800 m. Navíc přidala
i stříbro na 400 m. Na čtyřstovce se
dařilo i dorostenci Jiřímu Sekyrovi
(stříbro) a dorostence Elišce Kordové (bronz). Úspěšnou disciplínou
byla trať 800 m pro dorostence,
když Ondřej Hofmann doběhl druhý a Vojtech Dryák na třetím místě.
Pro bronz si na trati 1500 m doběhla dorostenka Klára Stýblová.
V technických disciplínách se
dařilo dorostence Justýně Holubové, která zvítězila v trojskoku
a byla druhá ve skoku o tyči, ale
vzhledem k malému počtu startujících v těchto disciplínách jí
nemohly být předány medaile.
Ve vrzích byla úspěšná juniorka
Kateřina Sunkovská, která získala stříbro za kladivo a dorostenka
Veronika Blatská bronz za oštěp.
Ve skoku dalekém se prosadil
na stupně vítězů dorostenec Vladi-

mír Kostič (stříbro) a také juniorka
Nikola Langhansová (stříbro), která si navíc na trati 100 m doběhla
pro bronzovou medaili.
Mladší i starší žáci závodili
v neděli v Kladně. Žákovské kategorie jsou již tradičně velmi
silně obsazovány a dosáhnout
na medaile mohou opravdu jen
ti nejlepší. Z berounských atletů
se to podařilo jen Adamu Sudkovi ve skoku vysokém (stříbro),
Anežce Voříškové v běhu na 300 m
(stříbro), Davidu Mittelbachovi
v hodu oštěpem (bronz) a v kategorii mladšího žactva Ladě Baštové
ve vrhu koulí (bronz). Jitka Šafránková n

n Na fotografii zleva David
Mittelbach, Anežka Voříšková,
Adam Sudek. Foto M. Sudková
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Hledá se další Koukalová

D

ne 26. května 2017 se na půdě
2. základní školy v Berouně pořádal závod letního biatlonu. S tímto
svěžím nápadem přišel pan Zdeněk
Tlach, který za pomoci dlouholetého
trenéra biatlonu a zároveň ředitele

2. ZŠ Beroun Pavla Herolda, uspořádal pro berounský okres první
ročník závodu tohoto typu.
Přihlášky mohli podat žáci 2.
stupně základních škol z Berouna
a okolí. Šesťáci ovšem nemuseli
mít strach, že by se potýkali s devátým ročníkem, který byl oproti nim
mnohdy až o tři hlavy vyšší. Soutěž
byla rozdělena na dvě kategorie:

Šamanová první!

mladší pro 6. a 7. třídu a starší pro
8. a 9. třídu. Mladší žáci běželi okruh
o přibližné délce 600m, poté je čekala střelba ze vzduchovky vleže na padací terče. Starší žáky čekala stejná
trať, ale museli absolvovat dvě kola.
Obě kategorie měla stejná pravidla.
Jedno bylo mezi sportovci nejméně
oblíbené - každý nesestřelený terč
znamenal trestné kolo.
Ačkoli bylo parné počasí velmi
náročné a některým dalo zabrat
v boji s dechem, všichni dosáhli
skvělých výsledků. Nejúspěšnější
mladší žákyní se stala Iva Jínová
z Králova Dvora, která trať sfoukla
jako svíčku za 5 minut a 3 setiny.
Mezi chlapci se v mladší kategorii
na 1. místě umístil Pavel Novotný
z 2. ZŠ Beroun. Kategorii starších
žákyň ovládla na plné čáře Magda
Kindlová z 2. ZŠ Beroun s časem
9:47 a závod nám skvěle zakončil
Luboš Cipra ze Zaječova, na kterého
se lepil Jan Cihlář ze ZŠ Wagnerovo nám., Honzovi uniklo vítězství
o pouhé dvě vteřiny.
Na premiéru závodu letního
biatlonu dopadlo vše na výbornou
a možná se podařilo některé účastníky namotivovat ke sportu, kde je
rychlost a soustředěnost tím nejdůležitějším. Kdo ví, možná se díky této
zkušenosti rodí další Gabriela Koukalová nebo Ondřej Moravec.
Na závěr je třeba poděkovat
panu Janu Bečvářovi, Pavlovi Heroldovi, Vendule Mařatové, Zdeňku
Tlachovi, Kateřině Tlachové a žákům
9. B 2. ZŠ za skvěle odvedenou práci
pořadatelskou a nakonec patří poděkování sponzorům závodu Apokork studio, Truhlářství Miroslav
Stejskal a společnosti Sarela a.s.
Zdeněk Tlach n

Velký úspěch Jungmannovy ZŠ v Pardubicích

P

arádní výsledek zaznamenal tým 1. - 3. tříd berounské Jungmannovy
ZŠ na celorepublikovém finále turnaje Hokejbal proti drogám. To proběhlo v rámci pardubického Mistrovství světa 6. června a malí hokejbalisté
porazili školy z Prahy – Stodůlek, Blatné i domácích Pardubic a podlehli
pouze Hronovu. V boji o bronzové medaile pak tým pod vedením Martiny
Mazancové zdolal favorizovaný Letohrad. Jungmannovu ZŠ reprezentovali
Štěpán Babka, Jakub Dolejš, Jan Fodor, Martin Hasal, Daniel Hnízdil, František Huttr, Tomáš Ježek, Ondřej Kastner a Jáchym Staniek. n

Karolína Kosinová mistryní světa v hokejbalu

B

ývalá žákyně berounské ZŠ Wagnerovo náměstí Karolína Kosinová byla
členkou reprezentačního týmu České republiky, který na MS v hokejbalu v Pardubicích porazil výběr USA 4:3, a navíc asistovala u vítězného gólu.
Na snímku mistryně světa v hokejbalu 2017 s hokejbalovým výběrem žáků
ZŠ Wagnerovo náměstí, kteří v celorepublikovém finále turnaje Hokejbal proti
drogám skončili v kategorii 4. – 5. tříd sedmí. Karolína Kosinová stojí třetí
zprava. Složení týmu ZŠ Wagnerovo náměstí: Kurhajec, Dyk, Havel, Bartoš,
Hašek, Šiller, Šlechta, Hrubý, Tkadlec, Urban, Netuka, Krbec, Brabec. n

S

imona Šamanová zvítězila
na Mistrovství ČR v Bělé pod
Pradědem ve svém vůbec prvním
závodu do vrchu časem 31:54,2.
Juniorky bojovaly na trati dlouhé
6 km s celkovým převýšením 461m.
Triumf berounské atletiky podtrhla
třetím místem juniorka Bára Stýblová - 32:27. Obě děvčata se nominovala na Mistrovství Evropy v běhu
do vrchu, které se koná 8. července
ve slovinském Kamniku. Foto Miroslav Wastl. (jš) n

n Třináct členů berounského oddílu Aikido úspěšně složilo v sobotu 20. května v rámci semináře Aikido pro děti výkonnostní
zkoušky. „Sobotní soustředění bylo zaměřeno na pokročilejší techniky a nácvik pohybů a úniků z útoků. Na konci semináře se
konaly zkoušky. Deset našich cvičenců úspěšně složilo 9.kyu, dva cvičenci 8.kyu a jeden 7.kyu,“ uvedl vedoucí berounského
oddílu Miroslav Šmíd. n
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