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LIST
BEROUNSKÝ RADNIČNÍ

UVNITŘ LISTU:
n Jak nahlásit poruchy
na veřejném osvětlení?
n V Berouně probíhá deratizace,
pozor na psí mazlíčkyn Strážníci
se při kontrolách zaměřili opět
na cyklisty n Jednosměrné ulice
Viničná a Na Vinici

Jak se vypořádat s nárůstem obyvatel?
Město Beroun klade velký důraz na dopravu a školství

M

ěsto Beroun je pro řadu lidí
lukrativní lokalita, je proto
potřeba i nadále počítat s nárůstem
obyvatel, který zohledňuje i územní
plán. Již několik let proto připravujeme projekty, které mají zásadní
problémy řešit. A jedná se o dvě
stěžejní oblasti, a to dopravu a školství. Pojďme si tedy přiblížit, jaké
kroky město k řešení těchto otázek
podniká.
DOPRAVA
Pro omezení dopravní zátěže se
ukazuje ve městech jako nejúčinnější kvalitní hromadná doprava,

následovaná cyklodopravou. Ruku
v ruce s rozšiřováním měst jde i zkapacitňování nebo výstavba nových
komunikací.
Máme hotovou a zaevidovanou
studii jižní paralelní komunikace
a jeden úsek má již vydané stavební
povolení. Tato stavba, výrazně pomůže s dopravou ve městě hlavně
v době dopravních špiček a uzávěr
na dálnici. Jedná se o investici kra-

je, s kterým na realizaci intenzivně
spolupracujeme a my se snažíme
pro realizaci této komunikace z důvodu strategického významu zainteresovat i stát. Další komunikace,
která se nově plánuje zahrnout
do územního plánu, vede od železničního přejezdu u „Eternitky“
směrem k Zabitému. Předpokládáme, že pomůže rozmělnit dopravu
na Závodí. Zároveň pro plynulejší

dopravu ve městě připravujeme
systém jednosměrek ve vybraných
lokalitách.
Zásadní otázkou je také omezení automobilové dopravy ve městě.
Všichni vnímáme, že doprava v Berouně významným způsobem v posledních letech roste, což ale neodpovídá nárůstu nových bytů a počtu
obyvatel.
pokračování na straně 3

Krátce z radnice
n Participativní rozpočet
Až do 15. října můžete zasílat
své hlasy vybranému návrhu v rámci
letošního participativního rozpočtu. O přízeň Berouňanů se uchází
celkem devět návrhů. Odkaz na
elektronické hlasování najdete na
webových stránkách města Beroun
v záložce Aktuálně/Participativní
rozpočet. Uvnitř listu také naleznete
tištěný kupón. Více na str. 8.
n Kotlíkové dotace
Příspěvek na výměnu zastaralého kotle mohou v krajských výzvách
získat nízkopříjmové domácnosti,
kterým pokryje až 95 % nákladů.
Kraje budou vypisovat nové výzvy
počátkem roku 2022. Na dotace na
zastaralé kotle i topidla dosáhnou
i ostatní domácnosti, a to z programu Nová zelená úsporám, zde bude
možné podávat žádosti od října
letošního roku. Jak na to? To se dozvíte na webových stránkách města
Beroun v záložce Aktuality.
n Návštěvnost koupaliště
Letošní léto provozovatelům
koupališť moc nepřálo. To potvrdil
i ředitel Berounské sportovní Antonín Marx. V letošním roce navštívilo
koupaliště necelých 10 tisíc návštěvníků. Jen za srpen minulého roku
přitom byla návštěvnost 11 tisíc lidí.
Na rozdíl od jiných provozovatelů
koupališť má Berounská sportovní
pro zájemce v době nepříznivého
počasí alternativu, a to krytý bazén
v aquaparku. n
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n Vzácné hosty, kteří přijali pozvání na open air koncert v předvečer národní pouti věnované svaté Ludmile,
přivítala v atriu radnice starostka Soňa Chalupová. Představitelé církve napsali věnování do pamětní knihy
města Beroun. Na snímku je při podpisu zachycen Christopher kardinál Schönborn - papežský legát. Více na
str. 7. Foto Vladimír Kasl n

Plavecká soutěž měst čeří hladiny bazénů již 30 let

J

ubilejní, 30. ročník Plavecké soutěže měst se uskuteční ve středu
6. října a zapojí se do něj několik
desítek bazénů z celé republiky.
Beroun opět nebude chybět. V loňském roce se nám opět podařilo
dostat v naší kategorii na první příčku. Proto vyzýváme všechny plavce,
aby přišli mezi 7:00 a 20:00 do berounského aquaparku i v letošním
roce. Vstup je samozřejmě zdarma
a vaším úkolem bude zdolat libovol-

ným plaveckým stylem 100 metrů.
Za odměnu dostanete účastnický
list a volnou vstupenku do relaxační
části bazénu s atrakcemi.
Plavecká soutěž měst je akce,
která nemá v tomto směru obdoby.
Je pravidelně pořádána od roku
1992 a každoročně se jí účastní
tisíce plavců všech věkových kategorií. Česká asociace Sport pro
všechny událost organizuje pod
záštitou České unie sportu v rámci

projektu Tipsport Sportuj s námi.
Patronkou je již třetím rokem plavkyně Petra Weber Chocová, česká
reprezentantka a rekordmanka,
dvojnásobná mistryně Evropy
2012, účastnice OH 2012, mistryně Evropy Masters 2018 ve světovém rekordu. Duchovním otcem
soutěže je sportovní reportér Aleš
Procházka. Zapojit se může kdokoliv bez ohledu na věk, původ či
fyzickou zdatnost. n
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n Každý rok chystá město pro prvňáčky speciální dárek, tentokrát děti dostaly knihu Zvířecí škola.

n Vítání prvňáčků na závodské základní škole. Popřát hodně školních úspěchů přišla starostka Berouna Soňa Chalupová.

Prvňáčkové dostali od města knihu Zvířecí škola
K

aždým rokem dostávají berounští prvňáčci ve svůj první školní den dárek od města. V letošním roce si děvčata a chlapci odnesli domů knihu
Zvířecí škola od berounské autorky Jany Novákové s jejím speciálním věnováním v knize: „Tuto knížku věnuji berounským prvňáčkům a z celého
srdce děkuji městu Beroun, že umožnilo její vydání a pomohlo mi tak ke splnění mého snu.“ V lavicích Zvířecí školy sedává mnoho dalších žáků. Třeba
nesmělá želva, rošťácký jezevčík nebo roztržitá slepička. Každý z nich v něčem pokulhává, v jiném zase vyniká a dohromady tvoří úžasně fungující
partu. Po přečtení knihy si už žádné dítě nebude připadat „jiné“, ale jedinečné. Pokud byste si ji chtěli také pořídit, je k dostání v knihkupectvích. n

Nové parkoviště P+R II
Na Podole už je v provozu

V

lokalitě Na Podole vyrostlo nové
záchytné parkoviště s kapacitou 139 míst, z toho dvě stání jsou
vyhrazena pro rodiny s dětmi, šest
pro invalidy a jedno pro motocykl.
Parkoviště se strategickým umístěním v blízkosti autobusového a vlakového nádraží má mimo jiné pomoci odklonit dopravu a parkování
z centra města. Na výstavbu nového
parkoviště město získalo dotaci z Regionálního operačního programu
ITI. Na stavbu parkoviště za zhruba
19 mil. Kč bylo poskytnuto celkem
90 % způsobilých výdajů. Za parkování zaplatíte 20 Kč/ 24 hodin stejně
jako na P+R I. A zajímavost závěrem.

Z dotazů občanů
Jak to bude s vítáním občánků?
Současná platná opatření ministerstva zdravotnictví stále příliš
nenahrávají obnovení obřadů vítání
nových občánků na berounské radnici. Na tuto akci se vztahují platná
protipandemická opatření, která
s sebou přinášejí řadu omezení.
„Vítání občánků má být slavnostní událostí pro celou rodinu,
na kterou budou všichni rádi vzpomínat. Raději proto počkáme na
příznivější podmínky, než abychom
omezovali počet rodinných příslušníků na obřadu a kazili příjemnou
atmosféru kontrolami dodržování
epidemiologických opatření. To
nám nepřijde důstojné,“ podotkla
starostka Soňa Chalupová.
Naznačila přitom, že vzhledem
k velkému počtu zájemců o vítání
občánků by se mohl slavnostní
obřad později uskutečnit například v Kulturním domě Plzeňka. n
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Zatímco kraj teprve chystá výstavby
těchto záchytných parkovišť u vlakových a autobusových nádraží, Beroun již má v provozu dvě. n

UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE:
České dráhy odpojily přejezdy
v Pražské a Lidické ulici!

U

pozorňujeme řidiče, že z důvodu čištění přejezdů a trati
v úseku od Hýskova do Berouna je
v současné době odpojena světelná
signalizace a závory na železničních
přejezdech v ulicích Pražská a Lidická. Tato výluka potrvá do 20. listopadu. Železniční provoz je po celou
dobu zastavený, ale na trati se pohybují pracovní stroje. Provoz na
železničních přejezdech řídí proškolení pracovníci. Prosíme proto řidiče
o zvýšenou pozornost po celou dobu
těchto stavebních prací a dbejte pokynů. Zároveň doporučujeme využívat raději sjezdy a nájezdy na dálnici
D5 v centru Berouna a nezatěžovat
zbytečně provoz v Pražské ulici. n

n Veřejné toalety na Městské hoře najdete v blízkosti medvědária.

Nové toalety na Městské hoře

N

a Městské hoře v těsné blízkosti medvědária a dětského
hřiště město vybudovalo nové toalety. Je to další krok, jak zlepšit
servis pro návštěvníky lesoparku
a zároveň zajistit čistotu prostředí. Toalety jsou samozřejmě rozděleny na dámské a pánské a nechybí umyvadlo s teplou vodou.

O toalety se stará provozovatel
sousedního stánku s občerstvením. Toalety jsou tedy přístupné
ve stejné době, kdy je otevřen
stánek, tedy minimálně od 9:00
do 17:00 sedm dní v týdnu a to
včetně státních svátků. Za použití
veřejného WC zaplatíte prostřednictvím automatu 5 Kč. n

Nový hrnek do berounské kolekce s rozhlednou na Dědu
n Jak jsme slíbili, s příchodem podzimu představujeme další hrnek do
naší sběratelské série Čtvero ročních
období. Tentokrát má žlutou barvu
a na obrázku najdete rozhlednu
Děd. Společně s ním je již v prodeji zelený jarní s Městskou horou
a medvědáriem a oranžový letní
s motivem Alkazaru. Všechny tyto
hrnky můžete zakoupit v městském
informačním centru. A nám už jen
zbývá představit vám zimní hrnek,
který celou kolekci uzavře. n
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Ulice Viničná a Na Vinici
jsou jednosměrné
N

a základě požadavků občanů
a s ohledem na bezpečnost
provozu přistoupilo město k místní
úpravě provozu v ulicích Viničná
a Na Vinici. Nově jsou obě ulice jednosměrné. Na křižovatce „U Zelených“ opakovaně docházelo při odbočování z Okružní do Viničné ulice
k nebezpečným situacím.
„Dalším důvodem této úpravy
je dlouhodobý nedostatek parkovacích míst pro místní obyvatele.
Parkující vozidla bránila při průjezdu vozidel zejména pro vozy integrovaného záchranného systému.
Zjednosměrnění ulic má pomoci
tento problém vyřešit a celkově
přispět ke zklidnění dopravy v této
oblasti,“ vysvětlil berounský místostarosta Dušan Tomčo.
Změna dopravního značení proběhla během měsíce září. Do ulice

Viničná již není možné odbočit z ulice Okružní a provoz je veden ulicí
Zahořanská. Ulice Na Vinici je jednosměrná ve směru od městského
hřbitova do Talichovy ulice. V celé
oblasti místních komunikací platí
přednost zprava a stání je povoleno
jen na vyhrazených místech.
„Ve Viničné ulici se může jednat
o dočasnou úpravu do doby, než
bude provedena její rekonstrukce
včetně úpravy křižovatky U Zelených. V současnosti máme hotový
projekt na rekonstrukci této ulice,
která by se následně rozšířila na dva
plnohodnotné jízdní pruhy a parkovací pruh. Ve zjednosměrňování ulic
bychom chtěli pokračovat i v dalších
berounských ulicích, kde to situace
z hlediska bezpečnosti provozu vyžaduje,“ doplnil místostarosta Michal Mišina. n

Začala podzimní deratizace,
pozor na domácí mazlíčky!

V

íce než padesát kilogramů
návnady bude rozmístěno po
městě při pravidelné podzimní deratizaci. Ta letos probíhá od 1. října
do 15. listopadu. Návnada se klade
do míst největšího výskytu hlodavců. Pro potkany jsou ideální travnaté
plochy, kde mají možnost vyhrabat

si hnízdící nory, nebo temné vlhké
prostory např. hromady tlejícího
odpadu ze zahrádek, dešťové vpusti
či městská kanalizace. Kanalizační šachty a jejich okolí deratizují
i pracovníci Vodovodů a kanalizací
Beroun. V období deratizace je velmi důležité, aby majitelé domácích
zvířat nepouštěli své psy, kočky,
případně fretky volně bez dohledu
na veřejná prostranství, protože by
mohli návnadu objevit a pozřít.
Pravidelnou jarní a podzimní
deratizací se v Berouně každoročně
daří populace hlodavců, zejména
potkanů snižovat. Největší problémy
jsou v místech, kde mají zajištěný
neomezený přístup k potravě a dostatek vody. n

n Nové dopravní značení v ulicích Viničná a Pod Studánkou.

Jak se vypořádat
s nárůstem obyvatel?
dokončení ze strany 1
Hlavně v dopravní špičce směřují do Berouna lidé v osobních
automobilech z okolních obcí.
„Omezení pohybu a parkování
těchto vozidel ve městě má pomoci vyřešit integrovaná doprava, parkoviště P+R a také modré
zóny, jejichž rozšíření je již ve stadiu projekční přípravy,“ konstatoval místostarosta Michal Mišina.
Jejich zavedení bude mít minimální dopad na TRVALE hlášené obyvatele města, na druhou stranu
se díky tomuto kroku umožní parkování pro neberounské pouze na
vyhražených placených parkovištích. Předpokládáme přesun řady
řidičů do hromadné dopravy.
Významným krokem k plynulosti dopravy byla synchronizace
semaforů v Berouně, která odstranila tzv. červenou vlnu a zajistila plynulejší a rychlejší průjezd
městem.
V rámci zlepšení dopravní obslužnosti dále plánujeme zavedení dvou zcela nových linek MHD,
které budou obsluhovat i nově zastavené městské lokality. S jejich
uvedením do provozu počítáme
začátkem příštího roku.

Jak nahlásit poruchu na veřejném osvětlení
n Pokud narazíte ve své blízkosti
na problém s nefunkčním veřejným osvětlením, můžete to nyní
nahlásit dvěma způsoby.

n Návnada Hubex, kterou deratizátor Jaroslav Šimek používá, je na
rozdíl od jiných prostředků odolná
proti vlhku a je tak možné ji klást
i do dešťových vpustí. Tvarem i barvou připomíná tyčinky pro psy.
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Nonstop telefonní linka
259 259 266
Zavoláte-li na tuto telefonní
linku, budete přepojeni na dispečink, který funguje 24 hodin denně a který zajistí nahlášení problému servisní organizaci. Je vhodné
oznámit číslo sloupu veřejného
osvětlení, které nyní najdete na
každé lampě společně s telefonním číslem pro hlášení poruch.

QR kód na sloupu lampy
Majitelé „chytrých“ telefonů si
mohou načíst QR kód uvedený na
štítku na sloupu veřejného osvětlení a prostřednictví aplikace nahlásit problém. n

Cyklodopravu se snažíme vylepšovat postupným rozvojem cyklostezek a mobiliáře spojeného s cyklistikou, což jsou například cyklověž či
cykloboxy. Do konceptu cyklodopravy patří i projekt sdílených kol.
ZDRAVOTNICTVÍ
Otázka zdravotnické péče je individuální. Berounští i přespolní
mají širokou možnost využívání
zdravotnických služeb v Rehabilitační nemocnici Beroun, ale mnoho
lidí o škále služeb ke své škodě neví.
Víme o neuspokojené poptávce po
zubařích. V Berouně je ve skutečnosti těchto lékařů dostatek, ale
řada z nich nemá smlouvu s pojišťovnami.
ŠKOLSTVÍ
Postupně provádíme rekonstrukci případně rozšíření všech
mateřských škol. V minulosti prošla zásadní opravou MŠ Pod Homolkou, Tovární, Bezručova, nyní
se připravuje rekonstrukce a rozšíření objektu mateřinky ve Vrchlického ulici na Závodí. Rozšířili jsme
MŠ v Komunitním centru. Kapacitu
mateřinek pomůže vyřešit nová
MŠ Máchovna, projekt již máme
připraven a čekáme na vhodnou
dotaci. Výstavbou této školky bude
mít město dostatečnou kapacitu
pro plánované rozšíření zástavby
ve městě.
Rovněž postupně rozšiřujeme
také kapacitu a vybavení základních
škol, zásadní investice v minulých
letech tak směřovaly do 2. ZŠ a MŠ
Preislerova a do ZŠ Komenského.
„Pro berounské děti máme kapacitu dostačující, nicméně cca 800 míst
v berounských základních školách
je obsazeno dětmi z okolních obcí.
Abychom se v budoucnu nedostali
do problému s umisťováním našich
dětí, má město vytipováno místo
pro novou základní školu,“ uvedl
místostarosta Dušan Tomčo. n
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Okénko zastupitelů
Tohle město má na víc!

V

Radničním listě 8/2021 vysvětloval pan místostarosta, co všechno
bych se mohl dozvědět, kdybych se zeptal přímo vedení města. V následujícím čísle RL jsem nemohl reagovat, protože můj kolega z Beroun
sobě psal pozvánku na Den Architektury (sobota 2. 10. , 14:00, bývalé
lázně, Na Parkáně 16). Vzhledem k omezením, které si schválila Rada města 9/2019, jsem tak již nemohl napsat svůj sloupek, proto reaguji až nyní.
Ano, mohl bych se to dozvědět, ale možná by se o nápadu pořídit
adaptační plán a možnosti čerpání peněz z Národního plánu obnovy nikdo další kromě rady nedozvěděl. Takto vím, že byla adaptační strategie
zadána ke zpracování, což považuji za krok správným směrem. Ono se
nám totiž v Berouně často stává, že nápady jsou překrouceny, nedotaženy a nakonec se povedou jen částečně.
Jako poslední příklad nápadu, který vedení města i na druhý pokus
zpackalo mohu uvést Participativní rozpočet. I letos opět probíhá zcela
netransparentně, hrou „My Vám nakonec sdělíme, kdo vyhrál.“ Neznám
žádnou jinou soutěž, kde by se měsíc soutěžilo, aniž by hráči byli informováni o průběžném pořadí, prostě nakonec někdo řekne číslo a nebude
muset nijak dokladovat, jak k němu došel. Méně transparentní proces
hlasování si lze jen těžko hledat. Přitom měl být dohodnutý zavedený
a transparentní hlasovací systém od Středočeského kraje. Proč byl ale
tento systém spuštěn až 13. 9. ? Bylo snad cílem, aby byla malá účast
hlasujících? Proč z online hlasování bylo odstraněno počítadlo, které
by hlásilo průběžný stav? Proč nebyly projekty téměř nijak představeny
(pouze jedno souvětí v RL)? Proč některé návrhy byly naprosto nekonkrétní a lze si pod nimi představit cokoli a jiné konkrétní byly zamlženy?
Bylo snad snahou lidi od celého participativního rozpočtu odradit? Nebo
to bylo jen odfláknuté?
Se sloganem: „Tohle město má na víc!“ jsme šli do minulých komunálních
voleb a po třech letech v opozici je mi smutno, jak moc velká je to pravda.
Všem nám přeji, abychom již za měsíc měli naději, že transparentní
vedení nejen radnice, ale i státu bude normou.
Adam Voldán, Beroun Sobě n

Co si vybereme?

A

č to někdy nevypadá, i v Berouně platí zastupitelská demokracie. Tedy
že zastupitelé hájí oprávněné zájmy a práva občanů. To od zastupitelů
vyžaduje značné nasazení, úsilí a volný čas. Někteří zastupitelé zjistili, že
tento náročný proces lze obejít tím, že vynechají prvky nepřímé demokracie (práci zastupitele) a do boje o vlastní názory a požadavky vrhnou občana prostřednictvím petice. Je jen potřeba zkonstruovat vhodný a jejich
názory patřičně podepřený problém a začít sbírat podpisy. Petiční zákon
totiž zavazuje orgány státní správy i samosprávy se peticemi zabývat. A to
bez ohledu na to, že petice byla sestavena na základě i lživých informací, kterými autoři nedostatečně znalé občany zmátli, a ti petici podepsali.
V případě Berouna jde např. o petici proti výstavbě v lokalitě Na Ptáku ve
chvíli, kdy šlo pouze o zařazení lokality do návrhu změny, aby mohly odpovědné orgány posoudit, zda je změna vůbec přípustná. Autor petice po
jednání se zástupcem majitele pozemků slíbil lži a nepřesnosti obsažené
v petici opravit. K tomu ale nedošlo.
Rovněž tak lze petici vytvořit i proti nikdy neexistujícímu „poplatku
za svoz odpadů“. V tomto případě text petice vykazuje naprosto nulovou
znalost autorů o předmětu jejich petice. A i toto občané podepisují…
Nejnověji se objevila petice proti „návrhu na zrychlené pořízení změny
územního plánu města Beroun – změna 4a“. De facto jde o změnu, která
by umožnila na Závodí vybudovat prodejnu o ploše větší než 150 m2. Proti
tomu je petice? Proč? To máme stále my Závoďáci i nakupující z Hýskova, Vráže, Nižbora jezdit nakupovat do marketů v Králově Dvoře? Přes
celý Beroun?
Není pravda, že záměr nebyl projednán dotčenými orgány, protože
změna č. 4/61 byla zařazena do změny ÚP č. 4 v prosinci 2020. Teď jen investor požádal o vynětí ze změny č. 4 a o další zrychlené projednání. Důvod
je prostý – finance od mateřské firmy má časově vázány a pokud nestihne
začít stavbu do konce příštího roku, pak obchod v Berouně nebude.
Mimochodem, původní záměr v této lokalitě, pokud nebude obchod, je
výstavba 80 až 100 bytů, což je v souladu s územním plánem.
Soňa Chalupová, ODS, starostka n
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Informace k říjnovým volbám
do Poslanecké sněmovny PČR

V

olby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR se uskuteční
ve dnech 8. a 9. října. V pátek se
volební místnosti otevřou úderem
14. hodiny a uzavřou ve 22:00.
V sobotu pak budete moci přijít
volit od 8:00 do 14:00. V Berouně
zůstávají všechny volební okrsky na
stejných adresách, jak jsou voliči
zvyklí z uplynulých let. Místo konkrétní volební komise najdou voliči
na obálce, která jim bude na jejich
adresu doručena spolu s volebními
lístky.
VOLIČSKÝ PRŮKAZ

Na voličský průkaz může volič
hlasovat v jakémkoliv volebním
okrsku na území České republiky
nebo ve zvláštním volebním okrsku
v zahraničí. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat
duplikát. Jak a do kdy lze žádost
podat? Podáním v písemné nebo
elektronické podobě s doručením
úřadu do 1. října na listině opatřené
úředně ověřeným podpisem voliče,
nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voli-

če. Osobně na městském úřadu je
možné zažádat o průkaz do 6. října
do 16:00; volič se dostaví na úřad,
prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.
VOLIČI V KARANTÉNĚ
Zákon umožní hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny 2021
i osobám, jimž bude v době voleb
nařízena karanténa nebo izolace
z důvodu onemocnění covid-19.
Voliči v takovém případě mají tyto
možnosti hlasování:
8 Hlasování z vozidla u volebního
stanoviště (tzv. drive-in hlasování).
V Berouně bude toto stanoviště
na parkovišti u zimního stadionu.
Takto může volič hlasovat ve středu
6. října od 8:00 do 17:00.
8 Pokud volič v nařízené karanténě
či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka 7. října do
20:00 oznámit krajskému úřadu,
že žádá příjezd speciální komise
pro hlasování s přenosnou volební
schránkou. Toto hlasování bude
probíhat od pátku 8. října od 8:00
do soboty 9. října do 14:00. n

Strážníci připravili pro táborníky pestrý program
n Také v letošním roce se uskutečnil tábor pro sociálně znevýhodněné
děti, které finančně podpořilo město
Beroun. Na malé táborníky se přijeli
podívat strážníci Městské policie i s velitelem Alexandrem Scherbrem a připravili pro ně pestrý program. V průběhu
dne si děvčata a kluci vyzkoušeli řadu
aktivit, včetně zdravovědy, střelby nebo
cestu zručnosti. Nenudili se ani chvilku
a zábavnou formou se dozvěděli řadu
užitečných informací, které se jim v životě určitě neztratí. n

Ani jeden cyklista by nedostal jedničku

K

oncem srpna proběhla v Berouně další dopravně-bezpečnostní akce zaměřená tentokrát na cyklisty. Do ulic města se
vydalo šest hlídek složených ze
zástupců dopravní a městské policie, které zkontrolovaly od odpoledních do ranních hodin přes
30 cyklistů. Každý z nich porušil
minimálně jeden předpis.
V patnácti případech byla
pozitivní dechová zkouška. Mezi
hříšníky se našla i cyklistka, které byl naměřen alkohol již při
poslední kontrole. Dva zastavení
cyklisté dechovou zkoušku odmítli, ve správním řízení tak zaplatí
pokutu ve výši 25 – 50 tisíc korun.

V polovině případů se řešila
chybějící přilba u dětí do patnácti
let, které navíc využívaly k jízdě
elektrokola, přestože podle provozního řádu jsou určena pro
uživatele od šestnácti let. Častým
prohřeškem byla také jízda po
chodníku. Městská policie proto
bude ve spolupráci s dopravním
inspektorátem Policie ČR v kontrolách i nadále pokračovat.
Současně s probíhající kontrolou cyklistů se městské policii
podařilo zajistit řidiče vozidla,
kterému byl vysloven zákaz řízení, a přesto usedl za volant. Navíc
měl pozitivní test na drogy. Případ převzala Policie ČR. n
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n Oprava této části hradeb bude v příštím roce pokračovat ve směru
do Havlíčkovy ulice.

n Než dojde k opravě bašty u hotelu Grand, bude její prostor zabezpečen provizorními mřížemi.

Hradební bašty uzavřou kované mříže
U hotelu Grand začala v létě
další etapa opravy jižní části
městských hradeb. Přestože šlo
o poměrně malý úsek, oprava
byla velmi náročná. Proč? Na
to jsme se zeptali památkářky
Magdaleny Součkové.
Vzhledem k betonové koruně,
která při přestavbě v 70. letech
hradby uzavřela, docházelo k intenzivnímu protékání vody. Ta způsobila vnitřní destrukci a rozpad, zdivo
drželo pouze nahoře a bylo potřeba
ho celkově přezdít. Následně jsme
pak betonovou korunu odstranili
a hradby dozdili z tradičních ma-

teriálů jako jsou vápenné omítky
a kámen. Pouze při statickém zajištění se provazuje zdivo ocelovými
železy, ale to se snažíme minimalizovat. Navrchu jsme pak osadili
travnatý drn jako tomu bylo při
opravě bašty v ulici Na Parkáně.
Součástí hradeb jsou i bašty,
jejichž prostory jsou různě
obývány a využívány. Budete to
v rámci oprav řešit?
Máme navržené kované mříže
dle historicky dostupných podob,
jaké se dělaly dříve do pevností. Ty
budou uzavírat prostor všech bašt

a zabezpečí ho proti vandalismu.
Mříže budou vždy přizpůsobené
aktuálnímu rozměru a budou otevírací, aby se prostor dal udržovat
a uklízet. Na příští rok se počítá se
zabezpečením bašty Na Parkáně,
která se opravovala v loňském roce,
a bašty za bytovým domem v ulici
Na Klášteře.
Kde bude oprava jižní části
hradeb pokračovat?
Oprava hradeb je časově i finančně velmi náročná. Zatím jsme
každý rok vyčlenili z rozpočtu města
na opravu milion korun s tím, že

polovinu nákladů pokryla dotace
z ministerstva kultury. Tak bychom
chtěli pokračovat i nadále. V další
etapě plánujeme opravit navazující
úsek směrem k Havlíčkově ulici. Pak
by měla přijít na řadu bašta u hotelu
Grand. Jejíklenba je shora narušena
a dochází ke statickému narušení
nároží z druhé strany. Než k opravě
dojde, máme v plánu její prostor
uzavřít, aby nebylo možné do něj
vstupovat. Uvažujeme o tom, že prostor této bašty po její rekonstrukci
budeme využívat jako deponii pro
kameny a další materiál na opravy
dalších úseků jižních hradeb. n

Klubíčko a Klubák slavily narozeniny

O

slavy 10 let Klubíčka ve Vráži a 5 let Sociálního podniku Klubák si
nenechaly ujít ani starostky okolních obcí včetně berounské Soni
Chalupové. Na programu byla prohlídka prostor Klubíčka, Sociálního
podniku Klubák, tvořivé dílny i fotek a kroniky z historie Klubíčka, které
na Berounsku funguje již 24 let. Vedle připraveného občerstvení z vlastní kuchyně a pekárny mohli návštěvníci ochutnat i kávu z pojízdného
stánku KlubkoCafé a zakoupit si ručně vyrobené dárkové předměty.
Klubíčko
poskytuje komplex
registrovaných pobytových a ambulantních sociálních
služeb, vzdělávání,
terapií, volnočasových aktivit a dopravy, které jeho
pracovníkům
umožňují celoročně
a ﬂexibilně pečovat
o lidi s převážně
těžkým mentálním
a tělesným postižením. Své služby poskytuje v malém penzionu rodinného charakteru, kde je kladen vysoký
důraz na individuální potřeby všech klientů.
Sociální podnik Klubák vznikl v roce 2016 jako nutná potřeba pracovního uplatnění pro klienty Klubíčka, kteří prošli sociálními službami
a tréninkovým pracovištěm a „vyklubali“ se natolik, že zvládali běžné
pracovní povinnosti. V současné době zaměstnává 5 bývalých klientů,
kteří by na běžném trhu práce jen obtížně našli uplatnění. n

www.mesto-beroun.cz

Město Beroun ve spolupráci
s Městským kulturním centrem zve k oslavám

103.výročí
103.
výročí
vzniku čSr
čSr
27.10.
27.
10. 2021
od 15.00 hodin
na Husově náměstí
Pietní akt
za účasti starostky města Beroun

RnDr. Soni Chalupové
Účinkuje

Berouňačka
Změna programu vyhrazena.
Pořádáno za spolupráce Českého svazu bojovníků za svobodu, TJ Sokol Beroun,
Československé obce legionářské, Skautského střediska „Radost a naděje“
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Jubilea
n Dne 18. října oslaví 70. narozeniny náš skvělý a milovaný manžel, tatínek, tchán a dědeček pan Petr Jeřábek. Do dalších let mu přejí hodně
zdraví, štěstí, spokojenosti a vitality
manželka Hana, dcera Petra s rodinou a syn Tomáš s rodinou.
n Dne 28. října oslaví 80. narozeniny pan Vladimír Krejčí. Rodina
přeje oslavenci pevné zdraví a spokojenost.
n Paní Jana Balounová oslaví 2. října své 96. narozeniny. Přejeme hodně štěstí a zdraví.
n Své 75. narozeniny oslaví 28. října
paní Eva Tužilová, které tímto přejeme všechno nejlepší.
n Velká gratulace míří i k paní Jitce
Divišové, která 29. října oslaví své
92. narozeniny.
Ke všem gratulantům se přidávají představitelé města Beroun, redakce Radničního listu a také Klub
důchodců Beroun.
Pozn.: Připomínáme, že tato služba
je pro vás zdarma. Stačí kontaktovat Radniční list vždy nejpozději do
12. předchozího měsíce na e-mail
kttm@muberoun.cz případně blahopřání odevzdat v podatelně radnice.

Přednáška přiblíží
vývoj železnice

V

Muzeu Českého krasu se
uskuteční další přednáška
z cyklu Setkávání v muzeu. Nese
název Pokrok na kolejích – rozvoj železniční dopravy v Čechách
a prof. PhDr. Milan Hlavačka,
CSc. (Historický ústav AV ČR) při
ní představí problematiku a dopady rozvoje železniční dopravy
v českých zemích v 19. století.
V roce 1841 převzal stát kontrolu
nad stavbou železnic v císařském
Rakousku. Přednáška se koná
14. října od 18:00. (mčk) n

Zubní pohotovost
n 2. a 3. 10. MUDr. Irena Kozlerová, Beroun, Plzeňská 1880, tel.:
737 171 408
n 9. – 10. 10. MUDr. Václav Krůta, Beroun, Havlíčkova 113, tel.:
311 625 901
n 16. – 17. 10. MUDr. Katarína
Kurťáková, Beroun, Pod Haldou
64, tel.: 777 742 971
n 23. – 24. 10. MUDr. Leonid
Mynko, Beroun, Talichova 825, tel.:
605 251 083
n 28. 10. MUDr. Miloslav Neužil, Cerhovice, Na Blížce 175, tel.:
311 577 559
n 30. – 31. 10. MUDr. Jan Joukl,
Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.:
728 349 403
Pohotovost je od 8:00 - 11:00
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Československá obec legionářská
poděkovala Berounu za podporu

Č

eskoslovenská obec legionářská si v letošním roce připomíná 100. výročí od svého založení. Oslavy byly zahájeny v pátek
3. září a stejně jako řada dalších
českých měst se k nim symbolicky připojil i Beroun. Od 17:00 do
22:00 nasvítil v barvách trikolory
jeden ze svých objektů, a to cyklověž u vlakového nádraží.
„Jménem Československé obce
legionářské, děkuji Vám, i městské
radě za podporu naší organizaci,
kterou jste nám vyjádřili rozsvícením cyklověže v barvách trikolory,“
zaslal starostce Soně Chalupové
poděkování Jan Souček, člen republikového výboru a předseda
jednoty ČsOL Beroun. n

n Cyklověž se rozsvítila v barvě
trikolóry.

Seznamte se: Lenka Kuhar Daňhelová

B

ásnířka, prozaička, výtvarnice, redaktorka a překladatelka má na svém kontě vedle několika vlastních básnických sbírek
a jednoho románu přes dvacet
přeložených knih. Překládá do
češtiny zejména poezii z polštiny,
slovinštiny, francouzštiny, italštiny, slovenštiny a běloruštiny. Nyní
dokončila českou adaptaci knihy
Jerneja Weisse o českých hudebnících ve Slovinsku, která představuje dosud nejhlubší sondu do dlouhodobé tradice česko-slovinských
hudebních kontaktů. „Je to první
z plodů mé těžké pandemické práce,“ hodnotí Lenka Kuhar Daňhelová překlad knihy Čeští hudebníci ve Slovinsku v 19. a na začátku
20. století.
V jednotlivých kapitolách autor
ukazuje, jak v tomto období čeští
hudebníci, mezi nimi i Václav Talich,
ovlivňovali podobu hudební kultury
ve Slovinsku v oblasti organizátorské, skladatelské, interpretační, pedagogické, teoretické a publicis-

tické a jakým zásadním způsobem
přispěli k přechodu od nadšeneckého amatérismu k postupnému
kvalitativnímu a kvantitativnímu
rozmachu slovinského hudebního
života.

Lenka Kuhar Daňhelová žije
v Berouně od roku 2005. Se svým
mužem Peterem Kuharem pravidelně pořádá mezinárodní literární festival Stranou - evropští
básníci naživo. Je také předsedkyní komise pro kulturu a kulturní
dotace města Beroun. Manžel Petr
získal za vytváření vztahů vzájemnosti mezi slovinskou a českou
kulturou a popularizaci jména
Václava Talicha v zahraničí v roce
2019 Cenu města Beroun. n

Podzimní svoz odpadu
Podzimní svoz objemného a nebezpečného odpadu se uskuteční druhý říjnový víkend. Kontejnery na
objemný odpad budou v daných
lokalitách v přesně vymezeném
čase přistaveny v sobotu 9. října.
Nebezpečný odpad budou moci
lidé odevzdat v neděli 10. října.
SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
Sobota 9. října
n 8:00 – 10:00 (Brdatka – u rybníka, Zdejcina, Jarov, Košťálkova –
parkoviště)
n 9:00 – 11:00 (Na Hrázi, Brožíkova u nádraží ČD, Želivského, Jeronýmova ulice)
n 9:00 – 9:15 (bytový dům u hlavního nádraží)
n 11:00 – 13:00 (Jiráskova – Na
Veselou, Chmelenského – Křížkovského, Kubátova)
n 12:00 – 14:00 (Karlova – pod
dálničním mostem, Sadová – u restaurace U Kropáčů, Hostim, Lištice)
n 14:00 – 16:00 (Dukelská, Kollárova – Chmelenského, Mařákova –
pod dálničním mostem)
n 15:00 – 17:00 (Pod Studánkou –
u hasičů, Karly Machové – u parkoviště)
Do kontejneru nepatří pneumatiky, suť, eternit, elektroodpad ani
nebezpečný odpad.
SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Neděle 10. října
n 8:00 - 8:30 (Zdejcina – u hasičárny)
n 8:45 - 9:15 (Jarov – u kostela)
n 9:30 - 10:00 (Zavadilka – Jeronýmova)
n 10:15 – 10:45 (Závodí – Na Hrázi – proti zámečku)
n 11:00 – 11:30 (Závodí – Karlova – pod dálničním mostem)
n 11:45 - 12:15 (Hostim – prostor
za mostem)
Nebezpečnými odpady jsou zejména ředidla, barvy, oleje, baterie
a akumulátory, olejové filtry, kyseliny,
obaly znečištěné nebezpečnými látkami. Při předání odpadu je nutné
předložit občanský průkaz. Pro občany města Berouna je sběr zdarma.
EKODVŮR V AREÁLU AVE
Po celý rok samozřejmě můžete
využívat sběrný dvůr v areálu ve
Viničné ulici
Otevírací doba:
n Pondělí až pátek: 7:00 - 17:00
n Sobota: 8:00 - 13:00

Halloweenský workshop v muzeu

n Kniha přeložená Lenkou Kuhar
Daňhelovou.

n Líbí se vám keramika a rádi tvoříte? Pak pro vás máme zajímavý tip.
V sobotu 16. října se od 10:00 do 13:00 uskuteční halloweenský workshop
pro děti i dospělé, na kterém si můžete udělat keramický dýňák strašidlák.
Přijďte si do Muzea berounské keramiky vyrobit stylovou podzimní dekoraci! Více informací na www.muzeumberounskekeramiky.cz nebo na tel.
311 577 345. n
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n Má vlast od Bedřicha Smetany v podání Českého symfonického orchestru byla na berounském Husově
náměstí zlatým hřebem večera.

n O příjemnou atmosféru na radnici se postarala skvělá harfistka.

V září vrcholily v České republice oslavy svaté Ludmily

R

ok 2021 se stal rokem sv. Ludmily. Připomínáme si totiž
1100. výročí mučednické smrti této
významné osobnosti, která se
nesmazatelně zapsala do české
historie i dějin křesťanství. Oslavy
svaté Ludmily vyvrcholily 18. září,
kdy se uskutečnila národní pouť

na Tetín. V předvečer pouti připravilo zajímavý program na počest
svaté Ludmily i město Beroun.
Společně s Talichovým Berounskem přichystalo pro zájemce open air koncert. Na Husově
náměstí se tak rozezněly tóny
skladby Bedřicha Smetany Má

vlast. Tuto jedinečnou příležitost si nenechali ujít ani pozvaní
hosté. Beroun tak měl příležitost
přivítat na svém náměstí Christophera kardinála Schönborna –
papežského legáta, Dominika
kardinála Duku – pražského
arcibiskupa, Charlese Daniela

Balva - apoštolského nuncia, ale
také řadu osobností z politické
a kulturní sféry. Samotný koncert
v centru města sledovaly stovky
lidí, kteří si přišli vychutnat neopakovatelnou atmosféru slavnostního večera.
Foto: Vladimír Kasl n

n Koncert si kromě pozvaných hostů nenechaly ujít stovky lidí.

n Významné hosty přivítala v atriu radnice starostka Soňa Chalupová.

n Pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka zdůraznil význam sv. Ludmily.

n Našla se i chvilka na milé rozhovory.

www.mesto-beroun.cz
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n Akce Zažít město jinak se uskutečnila opět na prostranství před knihovnou.

Co se přes léto událo
v Městské knihovně
J

✂

ako každý rok jsme v knihovně
o prázdninách zavřeli na dva
týdny dveře veřejnosti a po zbytek
léta jsme fungovali v omezené otevírací době. Mohlo by se zdát, že
jsme se odebrali na zaslouženou
dovolenou a užívali si sladkého nicnedělání, avšak opak je pravdou.
Když se naši čtenáři v létě houfně
odeberou na prázdniny, nastává ta
pravá doba na činnosti, na které za
běžného provozu není čas.
Během letní uzavírky pravidelně provádíme revizi knihovního
fondu. Není to činnost nijak zábavná, avšak povinnost provádět
revizi je dána knihovním zákonem.
V rámci nekončícího boje s nedostatkem prostoru probíhalo velké
přeskladňování knih. Nově jsme
označili všechny knihy umístěné
v příručním skladu, aby čtenáři
přímo v katalogu viděli, že kniha
neleží ve volném výběru.
Velké změny se udály také v oddělení regionální literatury. Snažíme se usnadňovat přístup k těmto

zdrojům, zpracováváme návody,
jak ve fondu hledat, a snažíme se
představovat fond samotný i navazující služby. Nově je možné nechat
si připravit ke studiu knihu z oddělení “studovna” úplně stejným
způsobem, jakým si čtenáři dělají
klasické rezervace na ostatní knihy.
Léto jsme také věnovali připomínce
regionálního spisovatele a pedagoga Františka Hampla.
Mezi velké letní události patří
náš první příměstský tábor, stánek
s deskovkami na Závodí festu, třetí
díl únikovky o Ztraceném knihovníkovi a účast na závodu Dračích lodí.
A na jaké další novinky se můžete těšit? Před knihovnou nyní
najdete pingpongový stůl, pracujeme na přehlednějším webu, získali jsme dotaci na bibliobox a od
září u nás můžete platit kartou!
Na podzim pro vás opět chystáme
množství akcí, které si teď budete
moci užívat ve větším pohodlí v sále
Klubu důchodců v 1. patře budovy.
Městská knihovna n

n Nechyběl burčák…

n ...a děti si zahrály deskové hry.

Zažít město jinak proměnilo
parkoviště v místo pro setkávání lidí

V

neděli 19. 9. proběhl v areálu U Kasáren 2. ročník sousedských slavností Zažít Beroun jinak, který organizačně zajistily knihovna a Jiná
káva. Slavnost byla zahájena společným brunchem v 11:00, následně byl
pro návštěvníky připraven bohatý a pestrý program: hudební, taneční
a divadelní vystoupení, charitativní bazar knih, ping-pong a deskovky, veslařské trenažery, výměna věcí (SWAP), zvířata z farmy Kozí hůrka, možnost
projížďky na cyklorikše a nechyběly ani domácí dobroty, prezentace místních neziskovek a doprovodné aktivity pro děti. V letošním roce navštívilo
akci cca 800 účastníků a po celou dobu panovala přátelská a pohodová
atmosféra. Děkujeme všem za účast a těšíme se opět za rok. n

HLASOVACÍ KUPÓN
Participativní rozpočet
HLASUJI PRO PROJEKT (číslo a název):
Jméno:
Adresa:

(Přehled jednotlivých projektů najdete na straně 5)
Vyplněný hlasovací lístek (započteny budou pouze originální kupóny)
odevzdejte do 15. 10. 2021 do hlasovací schránky, kterou najdete v pobočce městské knihovny na Velkém sídlišti, Třída Míru 1280 nebo u zadního
vstupu do budovy radnice z ulice Na Příkopě (u okénka městské policie).
Tento vstup je otevřen denně včetně víkendů.

www.mesto-beroun.cz
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Seriál Radničního listu…

Co se děje s vytříděným odpadem – 8. díl zpětný odběr
Od letošního ledna platí nový zákon o výrobcích s ukončenou životností. Podle něj se povinnost zpětného odběru vztahuje na elektrické
akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky, elektrozařízení – chladničky a další zařízení určená pro použití v domácnostech.

Z

pětný odběr zajišťují společnosti jako je například ASEKOL, EKOLAMP, ELEKTROWIN či
ELTMA, jejichž prostřednictvím
plní výrobci svou zákonnou povinnost a obce zapojené do systému zpětného odběru šetří nemalé
finanční prostředky.
Baterie a akumulátory
Použité baterie a akumulátory obsahují škodlivé látky včetně
těžkých kovů. Pokud skončí v koši
a následně pak v komunálním
odpadu, mohou po čase znečistit
půdu, ovzduší či spodní a povrchové vody.
Podle platné legislativy jsou
všechny prodejny, které v rámci svého sortimentu prodávají
přenosné baterie, povinny baterie bezplatně přijmout, a to bez
ohledu na jejich značku, velikost
či množství, případně musí ve své

n Sběrné místo na radnici.

prodejně informovat zákazníky
o sběrném místě. Použité přenosné baterie lze odevzdávat také ve
sběrném dvoře v areálu AVE a při
mobilním sběru nebezpečných
odpadů (nejbližší bude 10. října).
Sběrné místo najdete i u zadního vchodu do budovy berounské
radnice z ulice Na Příkopě. Speciální otvor pro vhazování baterií
pak mají červené kontejnery na
elektrozařízení.
Interaktivní mapa sběrných míst
je k dispozici na: mapa.ecobat.cz.
Odběr vysloužilých
elektrospotřebičů
Staré elektrospotřebiče můžete
odevzdat k recyklaci buď ve sběrném dvoře nebo také při koupi
nových zařízení. Prodejci elektra
mají povinnost od zákazníků vyřazené elektrospotřebiče odebrat
v případě, že si u nich kupují zařízení nové. Pokud jejich prodejní
plocha přesáhne 400 m², prodejce je povinen odebrat bezplatně
elektrospotřebič, jehož žádný
z vnějších rozměrů nepřesahuje
25 cm, i bez nákupu nového elektrospotřebiče.
Elektrozařízení podléhají zpětnému odběru a jakékoliv jiné zacházení, jako repase nebo rozebírání
a částečný prodej dílů do sběrných surovin je v rozporu se Zákonem o výrobcích s ukončenou
životností.
Pro odkládání malých domácích
spotřebičů slouží v Berouně červené kontejnery. Seznam míst,
kde je najdete, jsme zveřejnili
v Radničním listu č. 8/2021.
Pneumatiky

n Linka na recyklaci svítidel.

www.mesto-beroun.cz

Svoz a likvidaci pneumatik
organizují výrobci pneumatik
prostřednictvím autorizovaného
kolektivního systému Eltma. Financování je zajištěno účastnickým poplatkem. Z odevzdaných
pneumatik v rámci zpětného
odběru se mohou vyrobit podlahy, protiskluzové podložky,
protihlukové bariéry a další užitečné výrobky. Není tedy důvod
pneumatiky odvážet do přírody či
na opuštěná místa, kde se z nich
stane odpad bez dalšího využití.
Materiálovému využití předchází separace ocelových kordů,

n Likvidace zářivek. Použité fotografie: Jan Hlaváč.
textilu a gumového granulátu.
Ocelové kordy jsou dále použity
v hutním průmyslu, textil například do izolačních desek. Z gumového granulátu se vyrábí povrchy
pro průmysl, jízdárny, tlumící
podložky pod koleje, náhrady za
kovové poklopy a další produkty.
Kde v Berouně
odevzdat pneumatiky
n STRACH s.r.o., Pražská 404,
Beroun
n PNEU BOHÁČ S.R.O., Na Morákově 160, Beroun
n Probag JV spol. s r.o., Na Morákově 159, Beroun
n MIMI Servis s.r.o., Hostímská
901 (pod dálničním mostem),
Beroun
Na výše uvedených místech
zpětného odběru je však potřeba
si předem ověřit aktuální kapacitu.
Seznam všech sběrných míst
a další informace najdete na www.
eltma.cz/sberna-mista.
Do budoucna by město chtělo
zřídit místo zpětného odběru ve
sběrném dvoře ve Viničné ulici, což
mu nyní nový zákon umožňuje.
Světelné zdroje
Spotřebitelé si již nyní nemusí
lámat hlavu s tím, jestli vysloužilý
světelný zdroj je třeba recyklovat či nikoli. Všechny vysloužilé
žárovky bez rozdílu typu lze odevzdat ve sběrných dvorech obcí,
v obchodech s elektrem či u prodejců světelných zdrojů. Nejbližší
sběrné místo je možné dohledat
na www.ekolamp.cz.
Žárovky či zářivky je třeba
zrecyklovat ekologicky. Patří vý-

hradně do speciálních sběrných
nádob na světelné zdroje. Důvodem je jejich křehkost, například
kompaktní zářivky by se mohly
mezi ostatním elektroodpadem
rozbít a tím uvolnit do okolí toxickou rtuť, kterou zářivky v malém
množství obsahují. Rtuť se během
recyklace chemicky stabilizuje
a uloží ve speciálním úložišti nebezpečného odpadu.
Víte že…
n Prodejci jsou na účtence povinni uvádět výši recyklačního příspěvku. Spotřebitelé se tak hned
při nákupu dozvědí, kolik za službu recyklace platí.
n Baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů,
jako je zinek, železo, mangan,
nikl, kadmium nebo olovo. Například recyklací železa lze ušetřit
více než 70 % energie oproti získávání železa z rudy.
n Domácnosti a firmy v loňském
roce předaly k recyklaci 587 tun
světelných zdrojů. To představuje
zhruba čtyři miliony kompaktních a lineárních zářivek, výbojek
a LED světelných zdrojů, které
obsahují odhadem 20 kilogramů
rtuti. Takové množství by teoreticky mohlo ve volné přírodě znečistit vodu v objemu jedné lipenské
přehrady či 63 Máchových jezer.
n V roce 2020 vysbírala nezisková společnost Eltma pomocí
sítě více než 3 200 míst zpětného
odběru téměř 50 tisíc tun opotřebovaných pneumatik, což je
množství potřebné pro provoz
téměř 1 800 000 osobních automobilů. n
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Kulturní a společenský kalendář 10/2021
1.

Šperky pro radost
PÁ

8:00

Městská knihovna - sídliště

Mykologická exkurze na Mramor a Šamor
2.

SO

4.
5.
6.
9.
10.
12.
13.

Liteň - Ve stínu lípy

Hledání a určování hub v prostoru členitých lesnatých vrcholů Mramor
a Šamor, délka vycházky bude zhruba 6 km.

Beroun - bývalé lázně

Komentované procházky od prvorepublikové elektrárny až do stávající
vodní elektrárny u jezu.

Den architektury
SO

3.

10:00
14:00

Talichův Beroun - Varhanní recitál
NE

19:30

Kostel sv. Jakuba

Příroda v obrazech
PO

17:00

Holandský dům

Talichův Beroun - Pražský komorní orchestr
ÚT

19:30

KD Plzeňka

Plavecká soutěž měst
ST

7:00
10:00
14:00
19:30

Výstava fotografií na volném prostranství, přednášky, besedy a zajímavá setkání. To vše nabízí opět Fotoblázinec.

KD Plzeňka
KD Plzeňka

To nejlepší z Fotoblázince
ST

8:00

Městská knihovna

Pokrok na kolejích
14.

ČT

18:00

Muzeum Českého krasu

Literární večer Stranou s překladateli severu
ČT

18:00

Městská knihovna

Geologická exkurze se sběrem zkamenělin
SO

16.

10:00
9:00

17.
19.

19:00
15:00
19:30

KD Plzeňka
Kostel sv. Jakuba
KD Plzeňka

Zdraví je v naší hlavě
20.

ST

18:00
17:00

21.

23.

9:00
20:00

Muzeum Českého krasu
Knihovna Beroun
Klub Kotelna

Genna and Jesse u Krobiánů
SO

19:30

www.mesto-beroun.cz

Nenechte si ujít České noneto. Více na str. 16.

Je to poprvé, kdy se otec malíř a syn fotograf představí v Berouně
společně. Více na str. 17.

Bee Bakare
PÁ

K- klub Beroun zve na koncert úspěšného písničkáře, finalisty soutěže
Československo má talent.

Městská galerie Beroun

S knížkou do života
ČT

22.

17:00

Divadlo Bez Zábradlí přiveze do Berouna hru Bernarda Slada.

Městská knihovna

Houby Českého krasu
ČT

Beseda s překladateli ze severských jazyků Michalem Švecem a Jitkou
Jindřiškovou.

Přednáška Jarmily Mandžukové bude o nejdůležitějším tématu života –
o zdraví.

KREISSL & KREISSL
ST

Přednáška profesora Milan Hlavačky (Historický ústav AV ČR) z cyklu
Setkávání v muzeu.

Městská knihovna

Talichův Beroun - Kapesní orchestr
ÚT

Výběr nejlepších fotografií z letošního festivalu Fotoblázinec.

Přihlašování do 10. října buď osobně na oddělení pro děti, nebo na
detske@knihovnaberoun.cz. Kapacita je omezená.

Koncert písničkáře Pavla Helana
NE

Další koncert MHF Talichův Beroun bude patřit čtyřem harfistkám. Více
na str. 16.

Muzejní odborník představí geologicky hodnotné lokality a pomůže
s hledáním zkamenělin.

Další roky ve stejnou dobu
SO

Pohádkový příběh pro děti.

Sv. Jan pod Skalou

Jak na komiks
SO

Při prvním koncertu hudebního festivalu zazní skladby W.A. Mozarta
a L. van Beethovena. Více na str. 16.

Městská knihovna

Talichův Beroun - Harfa v rodině
ÚT

Výstava obrazů Jana Kobyláka potrvá do 23. října.

Laguna Beroun

Čarodějův učeň
NE

Prolog Talichova Berouna v podání Gerarda Legierse (Nizozemí). Více
na str. 16.

V Městském plaveckém areálu se opět uskuteční Plavecká soutěž měst.
Více na str. 1.

Fotoblázinec
SO

Tvořivá výstava tentokrát představí šperky z korálků a fima Zuzany
Davdové. Výstava trvá do 28. října.

Hospůdka U Krobiána

Křest knihy věnované houbám vyskytujícím se v lesích v okolí Berouna.
Dopoledne pro rodiče s dětmi od 1 do 3 let, nutno se přihlásit předem.
V novém klubu Kotelna KD Plzeňka zazní pop soul.
Hospůdka v Hostimi zve na koncert amerického písničkářského dua.
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Talichův Beroun - akademie komorní hudby

26.

ÚT

19:30

Tentokrát se můžete těšit na skladby C. Debussyho, M. Ravela, G. Mahlera a B. Martinů. Více na str. 16.

KD Plzeňka

Pietní akt k vzniku Československa
PO

27.

15:00

Týden informačních turistických center
PO

8:00

Tento den se při návštěvě infocentra můžete těšit na drobný dárek, děti
si namalují kamínek, dospělým nabídneme kávu.

Infocentrum Beroun

Den Středočeského kraje

28.

ČT

10:00

Komentovaná prohlídka města pro děti (10:00) a dospělé (14:00), program v geoparku.

Muzeum Českého krasu

Geologická exkurze se sběrem zkamenělin

30.
Říjen

Na Husově náměstí se uskuteční tradiční pietní akt věnovaný výročí
vzniku samostatného Československa.

Husovo náměstí

SO

10:30

Muzejní odborník představí geologicky hodnotné lokality a pomůže
s hledáním zkamenělin.

Koněprusy

Bar U Madly
PÁ+SO

1. 10. Dj Michal Vinický, 2. 10. Dj Harwey, 8. 10. Dj Arny, 9. 10. Dj
Zdeněk Vranovský, 15. 10. Dj Karel Moravec, 16. 10. Dj Sunny, 22. 10.
Dj MartinHovorka rádio KISS, 23. 10. Dj Zdeněk Vranovský, 29. 10. Dj
Michal Vinický, 30. 10. Dj Harwey

20:00

n Výstavy

n Hudba, plesy

n Přednášky

n Muzea

n Ostatní akce

Pokračující výstavy: Jindřiška Radová: Průřez tvorbou (Muzeum berounské keramiky, výstava potrvá do 7. 11.), Mrtví jdou za sluncem (Muzeum
Českého krasu, výstava potrvá do 14. listopadu), Střední Čechy - kolébka národních patronů (Muzeum Českého krasu, výstava potrvá do 14. listopadu), Alena Šustrová: Bylo - nebylo (Městská galerie Beroun, výstava potrvá do 16. 10.)

Městské kino Beroun
Vzhledem ke koordinaci uzávěrek filmových vydavatelů a Radničního listu není pokaždé možné vytisknout program ve finální verzi.
Prosíme proto návštěvníky, aby si aktuálnost programu vždy ověřili na webových stránkách kina www.kinoberoun.cz. Děkujeme za pochopení.
datum

1.

2.

3.

PÁ

SO

PO

5.

ÚT

7.

název

čas

LIT/FR/
SRB
ČR

16:00

Za soumraku - FEBIOFEST

128

18:30

Kryštof - FEBIOFEST

20:30

Minuta věčnosti - FEBIOFEST

ČR

75

15:30

100% vlk

AUS

96

17:30

Zátopek

ČR

130

20:00

Není čas zemřít

VB/USA

163

15:30

Mimi šéf: Rodinný podnik

USA

107

18:30

Zbožňovaný

ČR

117

17:30

Není čas zemřít

VB/USA

163

20:15

Jedině Tereza

ČR

100

17:30

Prvok, Šampon, Tečka a Karel

ČR

118

20:00

Quo vadis, Aida

101

NE

4.

6.

začátek

ST

RAK/POL 101

20:00

Shang-Chi a legenda
o deseti prstenech
Zbožňovaný

15:30

Matky

ČR

120

18:30

Karel

ČR

133

17:30
20:00

Karel
Není čas zemřít

ČR
VB/USA

133
163

15:30

Myši patří do nebe

ČR

87

17:30
20:00

Jedině Tereza
Karel

ČR

100
133

17:30

USA

120

ČR

117

ČT

8.

PÁ

9.

SO
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ČR

popis

Devatenáctiletý Unté je členem partyzánského hnutí, které vzdoruje sovětské okupaci.
Ve věku, kdy jeho vrstevníci objevují taje a krásy života, Unté objevuje násilí a zradu.
Příběh sotva dospělého muže, který žije jako čerstvý postulant před sliby v komunitě mnichů.
Špičkový kardiochirurg Petr (Jiří Langmajer) je velmi uzavřený a introvertní muž. Jeho
jednadvacetiletá dcera Lucie (Martina Babišová) má vrozenou srdeční vadu a Petr se
ji rozhodne operovat sám při plánované operaci.
Čtrnáctiletý Freddy vypadá jako obyčejný kluk, ale není obyčejný a není ani úplně
člověk. Patří do starého rodu vlkodlaků a těší se na svou první proměnu ve vlka.
Australský rekordman Ron Clarke přijíždí v pohnutém roce 1968 do Prahy za legendárním běžcem Emilem Zátopkem, jehož bezmezně obdivuje.
James Bond, agent 007, skončil aktivní službu a užívá si zasloužený odpočinek na
Jamajce. Klid však nemá dlouhého trvání – objeví se totiž jeho starý přítel Felix Leiter
ze CIA a požádá ho o pomoc.
Když se na konci Mimi šéfa bráchové Tim a Ted konečně skamarádili, zdálo se, že jim
to vydrží napořád. V pokračování s podtitulem „Rodinný podnik“ jsou oba dospělí
a totálně odcizení.
Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk jde do důchodu. Celý život byl vyhlášeným
lékařem nemocnice a nyní se těší na zasloužený odpočinek.
Viz 2. 10.
Tomáš s Terezou prožívali lásku jako z učebnice. Poznali se na střední, přeskočila mezi
nimi jiskra a pak už to jen doutnalo a hořelo. Kdy se to zadrhlo? Na Štědrý den…
Čtyři kamarádi ve středním věku si přiznají, že nežijí tak, jak si představovali. A rozhodnou se vyřešit svou krizi provokativní hrou a plněním odvážných úkolů.
Je rok 1995 a Aida pracuje jako překladatelka pro OSN ve Srebrenici. Její rodina je mezi tisícovkami místních, kteří hledají v „bezpečné zóně“ OSN útočiště před srbskou armádou.
Hlavním hrdinou je superhrdina čínského původu Shang-Chi, který je konfrontován se
svojí minulostí, když je zapleten do sítě tajemné organizace Deset prstenů.
Viz 3. 10.
Mohl by to být film o ženách v nejlepších letech, které jsou elegantní, sebevědomé,
chytré, užívají si a probírají spolu chlapy, vztahy a sex.
Celovečerní dokumentární film přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla
Gotta. Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého jednoho roku
a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl.
Viz 7. 10.
Viz 2. 10.
Myška Šupito ráda všechny přesvědčuje o tom, že je nejodvážnější myší na celém
světě a vůbec ničeho se nebojí. Ale opak je pravdou…
Viz 4. 10.
Viz 7. 10.
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10.

11.

NE

PO

12.

ÚT

13.

ST

14.

PÁ

16.

SO

17.

NE

18.

PO

19.

ÚT

20.

21.

22.

23.

Luca

USA

96

18:30

Zátopek

ČR

130

17:30

After: Přiznání

USA

106

20:00
17:30

Karel
Zbožňovaný

ČR
ČR

133
117

20:00

Miloval jsem svou ženu

MAĎ/IT

169

17:30
20:00

Karel
Zátopek

ČR
ČR

133
130

15:30

Gump - Pes, který naučil žít

ČR

90

18:30

Zpráva

ČR/SLO

94

17:30
20:15
15:30

Není čas zemřít
Karel
Mimi šéf: Rodinný podnik

VB/USA
ČR
USA

163
133
107

17:30

Venom 2: Canrage přichází

USA

98

20:00
15:30
18:30
17:30
20:00

Prvok, Šampon, Tečka a Karel
Myši patří do nebe
Karel
Zátopek
Jedině Tereza

ČR
ČR
ČR
ČR
ČR

118
87
133
130
100

17:30

Cesta domů

ČR

95

20:00

Zpráva

ČR/SLO

94

17:30

Shoky & Morthy:
Poslední velká akce

ČR

103

20:00

Venom 2: Canrage přichází

USA

98

18:30

Láska na špičkách

ČR

120

17:30

Prvok, Šampon, Tečka a Karel

ČR

118

20:00

Duna

USA

155

15:30

Rozbitý robot Ron

USA/VB

94

17:30

Karel

ČR

133

20:00

Halloween zabíjí

USA

106

15:30
18:30
17:30

Myši patří do nebe
Zátopek
Venom 2: Canrage přichází

ČR
ČR
USA

87
130
98

20:00

Malířka a zloděj

NOR

102

17:30

Duna

USA

155

20:00

Moje slunce Man

ČR/SLO

85

USA

120

Viz 6. 10.

USA
ČR
ČR
ČR
USA
USA/VB
USA
ČR
USA/VB
VB/USA

106
118
133
120
98
96
155
133
94
163

Viz 23. 10.
Viz 5. 10.
Viz 7. 10.
Viz 21. 10.
Viz 16. 10.
Vyrazte na letní dovolenou s Adamsovou rodinou.
Viz 22. 10.
Viz 7. 10.
Viz 23. 10.
Viz 2. 10.

ČT

15.

ST

ČT

PÁ

SO

24.

NE

25.

PO

26.

ÚT

27.

ST

28.

ČT

29.

PÁ

30.

SO

31.

NE

Příběh o městečku italské riviéry, vypráví o dospívajícím chlapci, který zažívá nezapomenutelné letní prázdniny plné zmrzliny, těstovin a vyjížděk na mopedu.
Viz 2. 10.
Tessa a Hardin se propadli do vzájemné osudové lásky. Na ničem jiném nezáleží a ani
jeden z nich nemá co ztratit. Až na to, že mohou ztratit jeden druhého, tedy vlastně
úplně všechno.
Viz 7. 10.
Viz 3. 10.
Námořní kapitán Jacob Störr se v kavárně vsadí s přítelem, že se ožení s první ženou,
která vejde. A vejde Lizzy.
Viz 7. 10.
Viz 2. 10.
On vlastně každý pes je v sobě tak trochu toulavý do té doby, než najde své štěstí a to
štěstí pes najde jenom s člověkem.
Druhá světová válka, 7. duben 1944. Pro tisíce vězňů z celé Evropy ve špinavých barácích a s jídlem na příděl den jako kterýkoliv jiný. Zatímco ostatní chtějí jen přežít,
skupinka vězňů připravuje útěk.
Viz 2. 10.
Viz 7. 10.
Viz 3. 10.
Na filmová plátna se vrací Tom Hardy jako Venom, jedna z nejlepších a nejkomplexnějších comicsových postav společnosti Marvel.
Viz 5. 10.
Viz 9. 10.
Viz 7. 10.
Viz 2. 10.
Viz 4. 10.
Cesta domů vede tam, odkud jsme vzešli. Nejen ve smyslu fyzickém, ale i duchovním.
Je to cesta do našeho rodiště, cesta k našim zdrojům, k lesům, stráním a polím.
Viz 14. 10.
Shoky a Morthy jsou kamarádi od školních let a zároveň youtubeři s našláplou kariérou.
Morthyho však už jejich dětinské pranky přestávají bavit, také díky vlivu jeho přítelkyně,
ambiciózní influencerky Sáry.
Viz 16. 10.
Příběh komedie je zasazen do malého města a okolí na Broumovsku. Dramatická krajina koresponduje s náladami hlavní hrdinky Terezy, bývalé primabaleríny Národního
divadla, která po úrazu skončila kariéru a přestěhovala se s manželem Petrem a sedmiletou dcerou Maruškou na opuštěný mlýn.
Viz 5. 10.
Kultovní sci-fi dílo vypráví o mocenských bojích uvnitř galaktického Impéria, v nichž
jde o ovládnutí planety Arrakis: zdroje vzácného koření, jež poskytuje zvláštní psychické schopnosti, které umožňují cestování vesmírem.
Příběh trochu osamělého dvanáctiletého sedmáka Barneyho a Rona, jeho nového
chodícího digitálního přítele, který má být „nejlepší kamarád robot“. Avšak roztomilý
robot Ron není úplně v pořádku a zdá se, že je rozbitý.
Viz 7. 10.
Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) tak dlouho utíkala před tichým vraždícím monstrem
jménem Michael Myers, až se rozhodla změnit taktiku. Přestala utíkat, začala bojovat.
Nalákala Michaela do dokonalé pasti.
Viz 9. 10.
Viz 2. 10.
Viz 16. 10.
Mladá česká umělkyně Barbora Kysilková žijící v Oslu je zoufalá z krádeže dvou
svých obrazů. U soudu osloví jejich zloděje a poprosí jej, aby jí stál modelem pro
portrét.
Viz 22. 10.
Helena opouští všední život v rodné Praze, aby se v Kábulu vdala za svého milovaného
spolužáka Nazira. Pod jménem Herra začíná v exotickém prostředí novou životní etapu.

15:30

17:30
20:00
15:30
18:30
17:30
20:00
15:30
17:30
20:00
15:30
18:30

Shang-Chi a legenda
o deseti prstenech
Halloween zabíjí
Prvok, Šampon, Tečka a Karel
Karel
Láska na špičkách
Venom 2: Canrage přichází
Adamsova rodina 2
Duna
Karel
Rozbitý robot Ron
Není čas zemřít
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Za přírodními zajímavostmi Berounska…

V

Cizinci v naší přírodě

okolí Berouna najdeme mnoho zajímavých druhů rostlin
a živočichů. Řada z nich je ale nepůvodních a pocházejí z jiných oblastí.
Jejich původním domovem jsou
často velice vzdálená místa, někdy
i jiné kontinenty. K nám se většinou
dostaly přičiněním člověka, ať už záměrně nebo neúmyslně. Cizokrajné
rostliny se začaly vysazovat zvláště
pro pěkný vzhled nebo jiné výhodné vlastnosti. Živočichové zase měli
obohatit lesy o novou lovnou zvěř
nebo být využíváni k chovu pro kožešinu. Některé vnímáme již jako
přirozenou součást naší přírody,
neboť se zde vyskytují velmi dlouho.
Příkladem může být borovice černá
původem z Balkánu nebo trnovník
akát pocházející z východní části Severní Ameriky. Z živočichů je to třeba
asijský bažant, který se k nám dostal
už za vlády Lucemburků a nebo

muflon z Korsiky a Sardinie chovaný v 19. století v oborách a později
vypuštěný do volné přírody.
Noví přistěhovalci, nacházející
zde vhodné podmínky pro život,
způsobují mnohdy ale i závažné problémy. Často se rozšíří na velká území a chovají se invazně. Vytěsňují ze
svých stanovišť domácí druhy, narušují přirozené vztahy v přírodě a ničí
původní ekosystémy. Každý určitě
slyšel o bolševníku velkolepém. Tato
statná bylina původem z Kavkazu
může navíc člověku způsobit těžko
hojivé záněty pokožky a hnisavé
puchýře. Mnoho invazních druhů cizokrajných planě rostoucích rostlin
a volně žijících živočichů se dnes šíří
kolem vodních toků, které fungují
jako biokoridory. V Berouně a jeho
okolí lemují vodní toky porosty netýkavky žláznaté. Tato až 2,5 m vysoká
bylina s růžovými nebo červenými

n Netýkavka malokvětá

n Zlatobýl kanadský

n Nutrie u Berounky nekrmte.

květy pochází z oblasti Himálaje.
Byla dovezena v první polovině
19. století jako ozdoba zámeckých
parků a zahrad. Její blízkou příbuznou je netýkavka malokvětá, původem ze západní Sibiře. Tuto nízkou
bylinu s drobnými žlutými květy běžně najdeme v okolních lesích. Kolem
Berounky je hojný také nápadný zlatobýl kanadský. Jeho pojmenování
nám prozrazuje barvu jeho květenství a také odkud pochází.
Z nepůvodních živočichů uvedeme alespoň nutrii říční, která se
v poslední době rozšířila ve vodních

tocích na Berounsku. Tento asi půlmetru dlouhý hlodavec pocházející
z Jižní Ameriky byl v minulosti hojně
chován pro svoji kvalitní kožešinu
a chutné dietní maso. Na rozdíl od
podobného bobra s širokým a plochým ocasem má nutrie ocas úzký
a oválný. Do volné přírody se dostali uprchlíci či záměrně vypuštění
jedinci ze zrušených farem. Živí se
pobřežní vegetací a mohou způsobit
erozi břehů hrabáním nor. Většímu
šíření nutrií zamezují naše chladné
zimy, které mnoho zvířat nepřežije.
Emil Šnaidauf n

Berounské pověsti: Co možná o svém městě ještě nevíte

S

nad každé město je opředeno nejrůznějšími bájemi a pověstmi. Beroun v tomto směru rozhodně nezůstává pozadu. V letošním roce bychom
vám rádi na stránkách Radničního listu ty nejznámější přiblížili. Zároveň pro vás máme výzvu. Znáte z vyprávění svých babiček a dědečků také
nějakou pověst, která se vztahuje k našemu městu? Podělte se o ni s námi a našimi čtenáři. Budeme rádi, pokud ji zašlete na e-mail kttm@muberoun.
cz. Třeba zrovna vy znáte pověst, která se k nám ještě nedonesla. Děkujeme. A nyní už k samotné pověsti. Pojďme se tedy společně ponořit do dob
dávno minulých. Kdo ví, kolik je v příběhu pravdy a kolik z toho je vypravěčský um, který příběh přikrášlil a ten se pak předával dál…

Přízrak Jenštejnského domu
Nejhonosnější z berounských domů, který si roku 1612 nechal na
náměstí postavit císařský rychtář a primátor Jindřich Čížek z Jenštejna,
nese dávnou kletbu. Vždy poslední den roku jím bloudí naříkající postava
bílé paní se svazkem klíčů v ruce. Je připomínkou dávné tragédie: Kdysi
prý manželka bohatého majitele Jenštejnského domu vyslechla varovné
proroctví potulné cikánky, že její děti se do roka utopí ve vodě. Zděšená
matka hned nakázala, aby se její dvě malé děti nepřibližovaly k řece či
rybníku a neustále je hlídala. Tak přišel i poslední den roku, který se už
tehdy slavil hojností pití i jídla. V celém domě panoval velký ruch a zmatek. A když služebná šla do sklepa pro pivo, nevšimla si, že tam za ní
vlezly zvídavé děti. Když se vracela, jak měla nakázáno, pečlivě za sebou
zamkla. Děti zůstaly uvnitř sklepa v naprosté tmě, jejich volání nikdo neslyšel, a jak tápaly kolem stěn, přepadly přes roubení do hluboké studny…
Služka byla za svou nedbalost odsouzena a popravena. Její prokletý duch
od té doby bloudí koncem roku Jenštejnským domem. n
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Letorosty se tentokrát konaly v Berouně

H

udební festival Letorosty se po roce z Králova Dvora opět přestěhovaly do Berouna, konkrétně do kempu. Města Beroun a Králův Dvůr se
dohodla, že kulturní akci budou společně podporovat a místo konání festivalu se bude spravedlivě střídat. A co letošní Letorosty nabídly?
Opět řadu hudebních lahůdek. Na pódiu vystoupily například kapely U.H.R., Vypsaná Fixa, Burma Jones, přijel i Milan Peroutka se svými Perutěmi
nebo například Doktor P.P. a Buster Nixon. Letorosty mají zároveň charitativní podtext. Pokaždé se i díky přispění obou měst podaří vybrat peníze
a podpoří se nezisková organizace nebo někdo, kdo pomoc potřebuje. V letošním roce putuje 10 tisíc korun společnosti Spolusvět. Jedná se o prostor, podporu a propojení pro pečující rodiče dětí se zdravotním znevýhodněním na Berounsku. n

n Na Letorosty dorazil i Elvis. Z pódia pozdravili přítomné zástupci obou měst a organizátor akce Vojta Hubinger. V tomto složení vznikla první
myšlenka pořádat Letorosty ve spolupráci Berouna a Králova Dvora.

Čtvrt století s Hrnčířskými trhy

A

n Bez Vladimíra Izbického by tato
tradice nevznikla.

si těžko byste hledali berounskou domácnost, která nemá
doma nějaký keramický výrobek
z Hrnčířských trhů. Poprvé se
Hrnčířské trhy uskutečnily před
čtvrt stoletím. Díky nim Beroun
opět našel spojení s keramikou,
která k němu historicky patří.
Hlavní zásluhu na pořádání
Hrnčířských trhů má Vladimír Izbický. Za pořádání této akce, která
přinesla městu mezinárodní věhlas, dostal jako první Cenu města
Beroun. Zároveň je duchovním otcem Muzea berounské keramiky.
„První ročník hrnčířských trhů
jsem připravoval s nadějí, že se
aspoň trochu přiblíží trhům, které jsem znal ze zahraničí. Moc mě
těší, že se to zdařilo, což potvrdil
i právě ukončený 25. ročník,“ konstatoval Vladimír Izbický. n

Goslarší podpořili Lomikámen

T

radičním vystavovatelem na
Hrnčířských trzích je partnerské město Goslar. Keramiku byste
ale v jejich stánku hledali marně.
Zástupci města zde návštěvníkům
trhů nabízejí jiná lákadla, a to
především likér z klášterní likérny Wöltingerode, klobásy a další
dobroty. Výtěžek z prodeje pak
každoročně věnuje na dobročinné
účely v našem městě. Tentokrát
byla částkou přesahující 16 tisíc
korun obdarována organizace Lomikámen. Lomikámen je nestátní
nezisková organizace, jejímž po-

www.mesto-beroun.cz

sláním je podpora lidí s duševním onemocněním poskytováním
sociálních služeb zaměřených
na obnovu a získávání sociálních
a pracovních dovedností a osvěta
v oblasti duševního zdraví. Lomikámen realizuje registrované sociální služby a to sociální rehabilitaci „Re-start“ a chráněné bydlení
„Byd-Lo“. Kromě toho je zánovním
poskytovatelem zdravotní služby
a vytrvalým provozovatelem tréninkové kavárny Jiná káva. Darované peníze organizace využije na
vybavení chráněného bydlení. n

n Goslar věnoval výtěžek z letošních trhů organizaci Lomikámen.
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Berounský drak 2021: Vítězství patří KVS Beroun

D

račí lodě ovládly první zářijovou sobotu Berounku. Za skvělého počasí postupně mezi sebou změřilo síly 34 posádek a 4 další v rámci vloženého závodu partnerských měst. Skvělou atmosféru umocnilo
počasí, které se vydařilo na jedničku. O zábavu se postaral hudební
doprovod, skvělí moderátoři akce a pro děti nechyběl lunapark.
Hlavně se ale závodilo. V celkovém pořadí vybojovala prvenství posádka KVS Beroun. Výborně se zapsala také posádka městské knihovny,
která byla nováčkem letošního ročníku. Statečně se držela i loď Střední
zdravotnické školy Beroun, která byla složená především z žen a navíc
se jednalo o jedinou školní posádku.
Ani tentokrát nemohl chybět vložený závod partnerských měst.
V těsném finiši s posádkou Berounska prvenství uhájilo město Beroun
a pohár pro vítěze tak opět zůstává na naší radnici. n

n Běh pro charitu podpořily i místní společnosti, záštitu převzalo město
Beroun.

Pátý ročník Běhu pro charitu
vydělal pro seniory a nemocné
přes 100 tisíc korun

V

září se uskutečnil již 5. ročník Běhu pro charitu. Kromě
samotného charitativního závodu nechyběl pestrý doprovodný
program. Pro děti byl připraven
skákací hrad, nejrůznější soutěže či malování na obličej, všichni
zájemci si také mohli protáhnout
tělo při superkruháči.
Nejdůležitější moment ale přišel kolem 18. hodiny, kdy na trať
z Husova náměstí vyběhlo téměř
200 účastníků. „Mám velikou radost z povedeného odpoledne.
Běh pro charitu se vydařil, počasí
vyšlo na jedničku a myslím, že jsme

si to se všemi, co přišli, opravdu
užili. Svědčí o tom i účast. Kromě
téměř 200 běžců přišlo přes 100
dětí a více než 500 dalších zájemců.
Velmi si vážím všech dobrovolníků
a studentek místní střední pedagogické školy, kteří pomohli s organizací akce. A velký dík patří sponzorům, díky nimž se celkový výtěžek
z akce vyšplhal přes 100 tisíc korun.
Tyto peníze pomohou v péči o seniory a nemocné v našem regionu
Velmi si vážíme také podpory města
Beroun, které převzalo nad akcí záštitu,“ uvedl ředitel Charity Beroun
Petr Horák. n

n Dračí lodě na řece, pohled, který můžete vidět jen jednou do roka.

n Jedinou školní posádkou byla „Zdrávka“.

n Běh pro charitu se konal již popáté. V rámci doprovodného programu
došlo i na superkruháč. 3x foto Radek Kaša
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n Vítězná berounská posádka v závodu partnerských měst.
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ZA PODPORY KRAJSKÉHO ÚŘADU STŘEDOČESKÉHO KRAJE

TALICHŮV BEROUN

2021

3. 10. – 9. 11.

Více informací na TALICHUVBEROUN.EU

XXXIX.

ROČNÍK

MEZINÁRODNÍHO
HUDEBNÍHO
FESTIVALU

3. 10. 2021 | 19:30

26. 10. 2021 | 19:30

PROLOG
VARHANNÍ RECITÁL
Gerard Legierse (Nizozemí)

Claude Debussy, Maurice Ravel,
Gustav Mahler, Bohuslav Martinů

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

2. 11. 2021 | 19:30

KOSTEL SV. JAKUBA V BEROUNĚ

KD PLZEŇKA, BEROUN

AKADEMIE KOMORNÍ HUDBY

KD PLZEŇKA, BEROUN

FLAMENCO
Jana Drdácká & Compañía
Flamenco Element

5. 10. 2021 | 19:30
KD PLZEŇKA, BEROUN

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

PRAŽSKÝ KOMORNÍ
ORCHESTR

Leoš Čepický dirigent
Wolfgang Amadeus Mozart,
Ludwig van Beethoven

12. 10. 2021

|

KD PLZEŇKA, BEROUN

9. 11. 2021 | 19:30

19:30

KD PLZEŇKA, BEROUN

HARFA V RODINĚ

Hana Müllerová,
Kamila Jouzová,
Mariana Jouzová,
Dominika Svozilová
G. Green, M.L. Williams,
Antonín Dvořák, W.März,
Čajkovskij, Debussy,
Bedřich Smetana

Změna programu vyhrazena.
KD Plzeňka, Plzeňská 83, Beroun

19. 10. 2021 | 19:30
KD PLZEŇKA, BEROUN

KAPESNÍ ORCHESTR
České noneto

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

PLZEŇSKÝ SMYČCOVÝ
ORCHESTR

Ivo Pavelka – dirigent
J. Strauss, F. Lehár, O. Nedbal, A. Kételbey,
A.L Webber, E. Morricone, F. Loew

5. 10. 2021 | 16:00
BEROUNSKÝ HŘBITOV

PIETNÍ AKT U HROBU
V. TALICHA

Generální
partner:

www.mesto-beroun.cz

Dlouholetý
partner:
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KREISSL & KREISSL, poprvé v Berouně společně

V

říjnu začíná v Městské galerii Beroun výstava Jiřího
Kreissla a Daniela Kreissla. Je to
poprvé, kdy se otec malíř a syn
fotograf představí v Berouně
společně. Zveme srdečně na tuto
výstavu, která začíná ve středu
20. října v 17:00. Výstavu zahájí
akademický malíř Viktor Žabinský.
Jiří Kreissl patří ke stálicím berounské výtvarné scény. Nenarodil
se sice v Berouně, ale od dětských
let je s tímto městem spjat. Po
ukončení studia na berounském
gymnáziu odešel do Prahy na Výtvarnou školu Václava Hollara. Zde

získal výbornou odbornou průpravu, kterou v následujících létech
uplatnil. Na výstavě se setkáme
s obrazy, které jsou plné imaginárních postav v imaginární krajině.
Setkávají se tu živé bytosti s neživými předměty. Jeho postavy jsou
aktivní, překonávají výšku i dálku,
vzdorují živlům, necítí se malými.
Živé prvky obrazů bývají zachyceny
teplými barvami, neživým prvkům
jsou propůjčeny odstíny zelené
a modré.
První fotografie Daniela Kreissla vznikaly, když v páté třídě
navštěvoval fotografický kroužek. Tato záliba mu vydržela do

dneška. Umělecké sklony zdědil
po dědovi Miloslavu Hořickém
a otci Jiřím Kreisslovi. Velkým
zdrojem inspirace se pro něho
stala v osmdesátých letech tzv.
inscenovaná fotografie. Od roku
1994 studoval v Opavě na Institutu tvůrčí fotografie při Slezské
univerzitě. Studia nedokončil, ale
začal experimentovat se světlem
a tmou, expozicí a netradičními
technikami. Tentokrát se jedná
o takzvané symetrické kompozice přírodních i umělých struktur
a nalezených objektů, z nichž jakoby kouzlem vystupují fantaskní
bytosti. (jf) n

Jan Kobylák: Příroda v obrazech a ilustracích

V

Holandském domě začíná
v pondělí 4. října v 17:00 nová
výstava. Výtvarník Jan Kobylák na
ní představí Přírodu v obrazech
a ilustracích, jak zní i název výstavy.
Kolínský rodák, který dnes žije
v Berouně, je původní profesí
stavař. Malování se od dětství věnoval jako koníčku, v roce 1990
ale přišla z Vídně první poptávka
na ilustrování popisu nových druhů brouků. Vzápětí následovaly
další – z Francie, Německa, Itálie
i Kanady. Jeho entomologické
ilustrace se začaly objevovat v od-

borných a populárních časopisech
i u nás. Používá zejména techniku
olejomalby na sololitové desky
pokryté silnou šepsovou podkladní vrstvou, jejichž výhodou je, že
umožňují případné opravy podle
námitek odborníků tak, aby ilustrace byly co nejpřesnější.
Svou první samostatnou výstavu uspořádal v roce 2000 v Praze,
od té doby jich bylo mnoho – autorských i kolektivních, nejen
v ČR. V současné době se věnuje
nejen vědeckým ilustracím, ale
i volnější tvorbě – ať už jsou to ole-

jomalby na větší plátna nebo díla
inspirovaná jeho největším vzorem
Zdeňkem Burianem.
Výstava, jejíž konání letos
v únoru zmařila pandemie koronaviru, potrvá do 23. října. (aš) n

Nová galerie
na autobusovém
nádraží

U

ž jste si prohlédli některou
z výstav v nové Galerii Zastávka na autobusovém nádraží? V září
jste měli možnost obdivovat díla dětí
z družiny při závodské základní škole. V rámci výstavy se v galerii dále
představí činnost kroužků Kresba
a malba, Výtvarného kroužku a Fotokroužku, které probíhají v Domě
dětí a mládeže Beroun. Vystavovaná
díla vznikala v rozmezí školních roků
2019/2020 a 2020/2021. (mb) n

Předprodej vstupenek
Aktuální prodej vstupenek v MIC
Beroun na Husově náměstí
n 3. 10. TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ;
začátečníci 17:30, pokročilí 19:15,
8 lekcí, cena za pár 3 500 Kč
n 16. 10. DALŠÍ ROKY VE STEJNOU DOBU; divadlo; KD Plzeňka;
19:00; předprodej 540 Kč / 490 Kč

Festival Talichův Beroun

E

nergii Talichovu Berounu
a teplo berounským firmám a domácnostem spolehlivě mnoho let dodává innogy
Energo. Posláním innogy
Energo je také ochrana životního prostředí. Proto je společnost velmi aktivní v oblasti
čisté mobility. Staví a provozuje
plnicí stanice stlačeného zemního plynu a nabíjecí stanice
pro elektromobily. innogy
Energo působí i jako servisní
organizace při instalaci fotovoltaických elektráren. n

www.mesto-beroun.cz

n 22. 10. BEE BAKARE (UK) - pop
soul; koncert; Kotelna Klub; 20:00;
předprodej 190 Kč / na místě 220
Kč
n 22. 11. MELANIE SCHOLZ
(USA/JAR) - jazz; koncert; Kotelna
Klub; 20:00; předprodej 190 Kč /
na místě 220 Kč
n 30. 11. BEN POOLE (UK) blues rock; koncert; Kotelna Klub;
20:00; předprodej 190 Kč / na
místě 220 Kč
Informace o novinkách Vám můžeme zasílat e-mailem. Stačí zaslat
žádost o zasílání na mic@mkcberoun.cz. n
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Střední Čechy, kolébka
národních patronů
V

Muzeu Českého krasu je nově
k vidění výstava Střední Čechy, kolébka národních patronů.
Představuje naše světce, kteří žili
před cca deseti staletími a podíleli se na formování českého státu
a kultury.
Výstava návštěvníka nejprve
uvádí do problematiky středních Čech v raném středověku.
Dále seznamuje s životem a pak
s rozvojem a podobami uctívání
každého ze čtveřice prvních českých světců: sv. Ludmily, sv. Václava, sv. Vojtěcha a sv. Prokopa.
Všechny tyto významné osobnosti
vzešly ze středních Čech. Krátké
průvodní texty nabízejí v závěru
výstavy i základní seznámení se
středočeskými lokalitami, které
se k životu svatých pojí (Budeč,
Chotouň, Levý Hradec, Mělník,
Sázava, Tetín aj.). V berounském
muzeu budou výstavní panely
s texty doplněny o trojrozměrné ukázky dobových předmětů
a oděvů. Pro školy budou při-

praveny pracovní listy. Výstava
se koná u příležitosti 1100 let od
smrti kněžny svaté Ludmily.
Putovní výstavu připravil
v roce 2019 z podnětu spolku
Svatá Ludmila 1100 let ředitel
Sládečkova vlastivědného muzea
v Kladně PhDr. Zdeněk Kuchyňka
ve spolupráci s fotografem Stanislavem Boloňským a se Středočeským muzeem v Roztokách.
K vidění bude do 14. listopadu.
(mčk) n

Školní družina si připomněla 1100 let svaté Ludmily

Ž

ivot známé české světice,
babičky svatého Václava, je
inspirující i po 1100 letech. Ve
školní družině Beroun – Závodí
se po celý měsíc září prolínala
vzpomínka na svatou Ludmilu.
Děti se například vydaly se
svými vychovatelkami do Muzea
berounské keramiky na výstavu
výtvarných prací dětí, dospělých
i tvůrčích kolektivů na téma „Svatá Ludmila“.
S sebou jsme si vzali malou
knihu s názvem „O Ludmile –
Babičce svatého Václava a první
české svaté“ od Kateřiny Šťast-

né. Je nejen pro babičky a jejich
vnoučata. Je pro nás všechny.
Tato kniha nás seznamuje s jejím životem v porovnání s dnešní
dobou. Kniha nám líčí její svatbu
s knížetem Bořivojem a život s jejich dětmi.
Kniha putovala z jednoho
oddělení do druhého a všem se
líbila. Takto jsme započali 1100.
výročí sv. Ludmily v naší školní
družině. Zároveň jsme vyměnili
i jeden panel výstavy v Galerii Za-

Klub zdraví zve
na přednášku

K

lub zdraví Beroun pořádá
v úterý 19. října od 18:00
přednášku na téma Podzimní plody pro zdraví, spojený
s ochutnávkou aronie. Akce se
uskuteční v Klubové scéně Kulturního domu Plzeňka Beroun.
Vstup volný.
Více informací získáte na
www.zivotazdravi.cz. (jk) n

Pozvánka na členskou schůzi STP
n Svaz tělesně postižených v ČR z. s. místní organizace Beroun zve na členskou schůzi, která se koná v pátek 22. října od 13:30 v prostorách Klubu
důchodců Beroun, U Kasáren 813. Členské průkazy s sebou.
Bohuslava Kolowratová, předsedkyně n
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stávka, kam jsme umístili obrázky
sv. Ludmily, jež jsme stihli namalovat v závěru loňského školního
roku. Květa Hrbáčková n

Novinky z Berounské zeleně:
Na Paloučku bude park!

P

éčí spolku Berounská zeleň a za
přispění dalších dobrovolníků
i dárců z Berouna vznikne už letos na
podzim nový veřejný park, a to u místního židovského hřbitova – v lokalitě
na Paloučku. Pomozte nám dotáhnout
tento park do stavu, kdy bude plnohodnotně sloužit nám všem, včetně
dětí, seniorů, pejskařů, a dalších obyvatel Berouna. Co nám chybí? Opravit
studnu a pořídit vybavení na zalévání
stromů, keřů, trvalek a záhonů. Vybavit
park lavičkami a dalšími místy, kde si
budeme moct odpočinout. Založit komunitní záhony, na kterých si každý
bude moci vypěstovat vlastní zeleninu.
Pořídit prvky pro děti – hmatové cestičky, hobitín (podzemní prolézačku)
a vrbové tunely. Podpořte naši snahu
finančním příspěvkem v libovolné výši.
Jak správně darovat se dočtete na
našem webu www.berounskazelen.cz,
na sociálních sítích a také na portálu
darujme.cz.
Dosud jsme jako spolek vlastními silami sehnali peníze na výsadbu 40 stromů
a také na to, abychom pomocí keřových

porostů oddělili nový park od přilehlých komunikací. Ke komunitnímu
ohništi jsme už také letos přidali komunitní kompost a čtyři velké trvalkové
záhony. Usilujeme o to, aby nový park
mohl sloužit nejenom místním obyvatelům, ale také návštěvníkům blízkého
koupaliště a sportovního areálu. S vaší
pomocí chceme dosáhnout toho, že od
příštího roku bude nový park sloužit
nám všem.
Sledujte náš web také pokud vás
zajímají workshopy, přednášky a akce
spojené s údržbou zeleně, udržitelným
životem, komunitním zahradničením
a ochranou přírody. Akce berounské zeleně jsou otevřené pro každého, stejně
jako nový komunitní park Na Paloučku. Jaký bude, jakým způsobem ho budeme používat (i jak si to budeme užívat) závisí jenom na nás. Zajímá vás,
jak se můžete více zapojit? Sledujte
nás na internetu, nebo se nám ozvěte
na e-mail. Rádi vám řekneme víc.
Děkujeme za vaši podporu a těšíme se na vás Na Paloučku!
Václav Kovář n
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Ukliďme svět

Ž

n 2. ZŠ Preislerova Beroun se zapojila do akce Ukliďme svět.

Terezínská tryzna

O

kresní výbor Českého svazu
bojovníků za svobodu pozval přátele z Berounska a Hořovicka na pietní akci v Terezíně,
která se konala 5. září 2021.
Sešli jsme se na místě s ostatními přáteli a představiteli vlasteneckých organizací i diplomaty
a dalšími delegacemi. Uctili
jsme zde památku obětí druhé
světové války. Sledovali jsme
pokládání věnců, slavnostní
pochod Čestné jednotky Hradní
stráže a vyslechli jsme si s úctou
státní hymnu. Všechny zaujala
dominanta Národního hřbitova, kterou tvoří křesťanský kříž
s trnovou korunou a Davidova
hvězda.
Následovaly projevy, slova
pamětníků, modlitby a vystoupení Děčínského pěveckého
sboru, který přednesl sbor ze
3. dějství opery Guissepe Verdiho Nabucco.
V pevnosti jsme si připomněli osudy jednotlivých vězňů, které nás nenechávaly lhostejnými.
V době druhé světové války sem
nacisté odváželi transportními
vlaky židovské obyvatelstvo.
Malá pevnost je nyní národní
kulturní památkou, která nám
připomíná hrůzy této války.
Cestou zpět do našich domovů jsme zastavili v Lánech, kde
jsme se poklonili místu posledního odpočinku našeho prvního
prezidenta T. G. Masaryka. Kytici
díků sem položila předsedkyně
OV ČSBS Alena Mézsárosová se
žáky 2. ZŠ Beroun.
Jana Šopejstalová n
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áci 2. ZŠ a MŠ Preislerova se
zapojili do celostátní akce
„Ukliďme svět“. Sešli jsme se
v sobotu 11. září u hlavního vchodu školy. Rozdali jsme si pytle od
ČSOP, poučili jsme se o bezpečnosti, seznámili jsme se s brožurami
„Zatočíme s odpadky“ a vyrazili
jsme do terénu. Nejdříve jsme sebrali odpadky kolem naší školy
a vydali jsme se směrem k Litavce.
Cestou jsme nacházeli hlavně igelity, plechovky, lahve a jiný obalový
materiál od potravin. Děti sbíraly
s nadšením a pasovaly se na lovce
odpadků. Uvědomovali jsme si, že
mezi námi žijí lidé, kteří bez rozmyslu odhazují nepotřebné věci
na zem a nepřemýšlejí, jak jejich
počínání hyzdí přírodu a celkové
prostředí kolem. Navíc mohou být
některé nebezpečné pro ostatní
i pro volně žijící živočichy. Mezi
nejkurióznější odpadky letos patří
zbytek kabelky a kuchařské náčiní nalezené v křoví u řeky. Cestou
jsme pozorovali kachny, racky
a volavky. Zaujal nás volně rostoucí chmel. Všem dětem i dospělým
dobrovolníkům patří velké poděkování za účast na akci Za čistý
Beroun. Jana Šopejstalová n

n Plavci se vydali na tradiční soustředění do Srní.

Lachtan Gaston se stěhuje do Berouna

N

ěkteré děti si ještě užívaly letních prázdnin, když plavci už
museli myslet na nastávající zimní
sezónu. Sice kvůli covidu se dá říci,
že letní sezóna ještě neskončila,
protože Letní mistrovství ČR dorostu bylo přesunuté na září. Letošní
letní sezóna byla opět poznamenaná covidem. Bez tréninku v bazénu
tak plavci zkoušeli na závodech
alespoň zúročit fyzičku ze suché
přípravy. Nejlépe na tom byl Tomáš
Ludvík, který se s Vysokoškolským
centrem Praha Viktoria mohl účastnit několika mezinárodních závodů vč. Mistrovství Evropy, kam se
probojoval po několika náročných
pokusech. Berounští vybojovali
na mezinárodních závodech (Slo-

Berounský golf sbíral úspěchy

V

ýtečné úspěchy má za sebou během letošní sezóny berounský golf.
Tři týmy Beroun Golf Clubu se dokázaly prosadit ve stále větší konkurenci v domácích ligových soutěžích. Berounští dokázali bodovat
v mužské, ženské i mládežnické kategorii.
Ženy již třetím rokem hrají úspěšně první ligu a letos dokázaly obhájit
loňské bronzové medaile, přitom jen málo chybělo, aby prošly během třídenních finálových bojů v Kynžvartu do finále (30. července – 1. srpna).
Klub letos reprezentovaly pod vedením kapitána Miroslava Chocholy
čtyři hráčky: Natálie Chocholová, Nela Halaburdová, Kristýna Zgaburová
a Julie Knoblochová.
Muži před dvěma lety postoupili do druhé ligy a letos slaví další postup, který se popravdě příliš nečekal. Ve stejném termínu jako ženy na půdě vysoce favorizovaných Beřovic prošel omlazený berounský
výběr do finále a domácí tým ve hře na jamky
deklasoval 4:1. V příštím roce také obě berounská družstva budou hrát první ligu! Během letošní sezóny se v týmu prostřídali Jakub Keprta,
Klaus Mařík, Lukáš Randa, Ondřej Rákosník,
Pavel Kos, Petr Kalina, Vít Havlíček, Mikuláš
Rosa, Dennis Klíma a Jan Knobloch, kapitánem
týmu byl Petr Halaburda.
A pozadu nezůstal ani mládežnický tým. Před
rokem vybojoval na MČR týmů do 14 let bronz
a letos měl ve vyšší věkové kategorii do 16 let
především sbírat zkušenosti. Jenže šestičlenná
parta kolem kapitánky Andrey Knoblochové postoupila do celorepublikového finále (12.-15. srpna) a v šestnáctičlenném poli obsadila 10. místo,
což dává optimistické vyhlídky na další rok. Tým
kadetů a kadetek nastupoval v sestavě Julie Knoblochová, Jan Knobloch, Dennis Klíma, Jan Mrňa,
Mikuláš Rosa a Martin Grubner. (pha) n

vinsko, Švédsko, Maďarsko, Slovensko) celkem 1x zlato, 8x stříbro,
4x bronz, 2x čtvrté místo a několik
umístění do Top desítky.
Ze závodů, které jsou započteny
do Českého poháru, přivezli celkem
2x zlato, 5x stříbro, 1x čtvrté místo
a několik umístění do Top desítky.
Z Letního mistrovství ČR open
mají plavci celkem 4x stříbro, 1x
bronz a několik umístění do Top
desítky. V průběhu prázdnin se také
děti mohly zúčastnit závodů v dálkovém plavání, tak jako David Ludvík,
který se kvalifikoval na Mistrovství
Evropy juniorů v Paříži, a jeho bratr
Tomáš, který uspěl v extrémním dálkovém závodě. Ten začíná v Ústí nad
Labem a cíl má o 25 kilometrů níže
po proudu Labe v Děčíně. Mezi 85
účastníky se Tomáš hned od startu
ujal vedení a v osamocení před celým startovním polem v rekordním
čase 2 hod 48 minut 48 sekund
proťal pomyslnou cílovou pásku
s výrazným náskokem jako první
a díky tomu se letos umělecká zlatá
medaile lachtana Gastona stěhovala do Berouna. Gratulujeme! Na
Mistrovství ČR v dálkovém plavání
byli Berounští také vidět, když David Ludvík si vyplaval na 5km ve své
kategorii stříbro. LoBe n
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Atletické soutěže jsou v plném proudu

A

tleti Lokomotivy Beroun mají stále napilno. Soutěže družstev dospělých mají svá základní kola už za sebou a jak muži, tak ženy mají
pro letošní rok splněno. Muži obsadili ve druhé lize sedmé místo a mají tak
jistotu účasti v této soutěži i pro příští sezónu. Ženy závodily v soutěži
o stupínek vyšší a jen těsně jim v konečném pořadí uniklo třetí místo.
I čtvrté místo znamená pro Berounské tygřice pohodové setrvání ve druhé
nejvyšší soutěži české atletiky. Mládežnické soutěže družstev od přípravky
po dorost a juniory stále probíhají.
V Plzni se konalo MČR do 22 let a Beroun se zde tentokrát představil
pouze v běžeckých soutěžích na tratích 400 m a delších. Kompletní sbírku
medailí si odvezla děvčata z běžecké skupiny Luboše Dryáka, a to Bára
Stýblová, Adéla Steinsová a Anita Žáková. A dařilo se i dalším berounským
svěřencům, i když to již na medailové stupně nestačilo. Jitka Šafránková n

n Olympijské naděje z Berouna - zleva Štěpán Moravčík, Filip Hobza, Matěj Smejkal, Saša Laubová, Adéla Bartáková a Markéta Forejtová.

Matěj Smejkal jako veslovod
dovedl posádku pro zlaté medaile

N

Špičky ve skateboardingu trénovaly v Berouně

V

letošním roce se bohužel
i s ohledem na pandemii
koronaviru nekonalo GrandPrix
Beroun, kterou
pořádá Tomáš
Vintr. Přesto se
na sportovišti
opět proháněly
světové špičky
skateboardingu.
Do Berouna si
přijeli zajezdit
a
zatrénovat
sportovci z celé-

ho světa a potěšili tak řadu místních mladíků, kteří se od mistrů
snažili pochytit nějaké triky. n

a letošním Mistrovství ČR
dorostu ve veslování se kvalifikovalo šest sportovců z TJ Lokomotiva Beroun z.s. do reprezentačního družstva ČR na Olympic
Hopes regatu, která se uskutečnila
v Třeboni.
Všichni podali skvělé výkony.
Posádka B týmu ČR Štěpán Moravčík, Filip Hobza s třeboňskými
Martinem Čurdou a Šimonem
Herdou svedli vyrovnaný boj s vítěznými Rakušany, stříbrnými
Maďary a třetí ČR A posádkou.
Kluci se drželi na medailové
pozici, ale ve finiši jim „došlo“,
a tak obsadili těsně 4.místo před
posádkou Polska, které nadělili
12 vteřin. Na nejtěžší technické
disciplíně, dvojce bez kormidelníka, Saša Laubová s Adélkou
Bartákovou potvrdily své vítězství

z MČR a vybojovaly za Maďarkami a Polkami bronzové medaile. A největší bombou dne byla
posádka B týmu ČR 4+ / čtyřka
s kormidelníkem / - na kormidle
Maky Forejtová, veslovod Matěj
Smejkal, jindřichohradecký Jakub Holický, roudnický Cedrik
Březnovský a přerovský Jan Příkopa. Tato posádka nedala nikomu šanci a s velkým náskokem
o délku lodě porazila stříbrné
Maďary a bronzové Poláky. Až na
čtvrtém místě dojela A posádka
ČR (Mistři ČR).V soutěži týmů se
ČR umístila na druhém místě za
vítěznou reprezentací z Maďarska a třetí skončil tým z Polska.
Všichni naši závodníci reprezentovali ČR, Město Beroun a naši TJ
Lokomotiva Beroun z.s. na výbornou a zaslouží si velké díky. (rs) n

Regionální vytrvalostní závod v letním biatlonu

V

sobotu 4. 9. od brzkých ranních hodin přijížděly automobily ke střelnici
na Závodí. Konal se zde regionální závod v letním biatlonu pro všechny
kategorie za finanční podpory města Berouna. Dopolední program závodu
byl pro tzv. malorážkaře, tedy závodníky střílející po běhu z malorážky. Těchto
závodníků bylo celkem 37. Po skončení dopoledního bloku se po 13. hodině
začali připravovat na své závody žáci. Těch se na start postavilo 59. Závody
proběhly zcela bez problémů, o čem svědčí kladné ohlasy zástupců 17 zúčastněných biatlonových klubů z celé republiky. Domácí Berounští závodníci na
domácí půdě nezklamali a z 11 závodníků jich 7 bylo na stupních vítězů. Ceny
pro vítěze předával pan místostarosta Dušan Tomčo společně s představiteli
klubu biatlonu Beroun Janem Zvyhalem, Janou Červinkovou a Martinem Pacnerem. Zdeněk Tlach n

Radniční list, měsíčník města Berouna, č. 10/2021, ročník XIX., vychází 1. 10. 2021.
n Vydává Město Beroun, Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun-Centrum, IČ: 00233 129. n Telefon redakce: 311 654 201, e-mail: kttm@muberoun.cz n Redakční rada: Mgr. Jitka Soukupová,
Ing. Zdeňka Slivková, Radek Dolejš, Mgr. Olga Chocová, Petra Lišková. n Náklad 9 500 výtisků. n Sazba a tisk: Radek Dolejš - Dalmat. n Zpracováno dle grafického návrhu Kameela Macharta,
www.machart.cz n Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod evidenčním číslem MK ČR E 14192. n Distribuce prostřednictvím České pošty zdarma do všech domácností
na území města Berouna. n Uzávěrka do říjnového čísla pro externí přispěvatele 12. 10. 2021, uzávěrka pro zastupitele 15. 10. 2021. n

www.mesto-beroun.cz

20

