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Krátce z radnice
n Rekonstrukce ulic
Také v letošním roce hodlá
město Beroun pokračovat v rekonstrukci ulic. V druhé polovině března se například vybírala
firma pro opravu ulice Bezručova. V březnu také bylo předáno
staveniště pro rekonstrukci části
ulice Karla Čapka, a to od křižovatky s ulicí Košťálkova až na
křižovatku s ulicí Ke Koupališti.
Kromě opravy povrchu silnice
a chodníků dojde k navýšení
parkovacích míst, vybuduje se
nové veřejné osvětlení a projekt
nezapomíná ani na zeleň. Více se
dočtete v příštím vydání Radničního listu.
n Most TGM čeká rekonstrukce
Silniční most přes Berounsku,
který byl při příležitosti 100. výročí vzniku Československa pojmenován jako most TGM, čeká
v budoucnu rekonstrukce. Provedená diagnostika odhalila mimo
jiné nutnost vyměnit 70 let staré
nosníky, které jsou již na hraně
své životnosti. Most patří Středočeskému kraji, termín rekonstrukce ani postup zatím není
stanoven.
n Pravidelná deratizace
V období od 5. dubna do
5. června bude v Berouně probíhat pravidelná jarní deratizace. Ta spočívá v kladení kapslí
s účinnou látkou do míst největšího výskytu hlodavců, tedy
zejména do děr na travnatých
plochách, do kanálů a silničních
vpustí. V této době je velmi důležité, aby majitelé věnovali zvýšenou pozornost svým kočkám
psům či fretkám a nepouštěli je
volně bez dohledu na veřejná
prostranství, protože by mohli
návnadu vyhrabat a pozřít.
n Jarní údržba města
Společnost AVE na konci
března zahájila jarní údržbu
města. Současně od 7. dubna
začíná blokové čištění ulic. Letos
se k obvyklým lokalitám přidává
také blokové čištění na Zavadilce.
Přesné termíny najdete na webových stránkách města a včas budete informováni díky dopravnímu značení. n
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Beroun zahájí rekonstrukci
veřejného osvětlení

M

ěsto Beroun získalo dotaci
ze Státního fondu životního prostředí na rekonstrukci
veřejného osvětlení, a to ve výši
50 % celkových nákladů. Ty jsou
na tuto investiční akci vyčísleny
na 2,8 milionu korun. Beroun tak
může začít s obnovou veřejného
osvětlení, na kterou se pečlivě
připravoval. Koncepci veřejného
osvětlení začalo město připravovat již v roce 2016.
„Možnost obnovy veřejného
osvětlení za úspornější a modernější LED systém řešíme již dlouho. Chtěli jsme požádat o dotaci,
ale věděli jsme, že je vázána na
zmíněnou koncepci. Bylo tedy
potřeba připravovat věci krok za
krokem tak, abychom na žádost
o dotaci byli pečlivě připraveni.
Tato cesta se nyní vyplatila a peníze jsme získali,“ uvedl místostarosta Michal Mišina. Obměna
a modernizace osvětlení se bude
realizovat po částech, v této fázi
dojde na výměnu 206 svítidel,
a to v ulicích Boženy Němcové,
Jaselská, Jiřího Wolkera, Josefa
Hory, Julia Fučíka, K Dubu, K Zahrádkám, Kapitána Jaroše, Karla
Čapka, Karolíny Světlé, Komenského, Mánesova, Mládežnická,
Na Morákově, Na Náhonu, Nad

Paloučkem, Palouček, Průběžná, S. K. Neumana, Sokolovská,
Svatojánská, Svatopluka Čecha,

Tichá, Třída Míru a Vladislava
Vančury.
dokončení na straně 2

n Vzpomínáte si na loňské Velikonoce v Berouně? Kvůli pandemii
jsme chtěli našim spoluobčanům alespoň trochu zpříjemnit tyto svátky, proto pro nás řezbář Jan Viktora vyřezal velikonočního zajíčka.
Nápad se velmi zalíbil, a tak letos Husovo náměstí zdobí speciální
velikonoční betlém. O něm i o probíhající soutěži se dočtete více na
straně 6. Přejeme všem krásné Velikonoce i celé nadcházející jaro. n

Velkokapacitní očkovací centrum
vyrostlo v berounské nemocnici

V

Rehabilitační nemocnici Beroun je v provozu velkokapacitní očkovací centrum pro celé ORP
Beroun, ve kterém, při dosavadních
dodávkách vakcín, dokáží za jeden
den naočkovat až 350 registrovaných žadatelů. Nemocnice je navíc
připravena v případě potřeby kapacitu očkovacího centra ještě navýšit,
záleží však na dostupnosti vakcín.
Velkokapacitní očkovací centrum je umístěné v areálu nemocnice a vstup je označen informačními

cedulemi pro snadnější orientaci,
navíc je vybaveno bezbariérovým
vstupem. Lidé do očkovacího centra vcházejí speciálním koridorem,
aby nepřišli do styku s pacienty
nemocnice. Provozní doba očkovacího centra je ve všední dny od
7:00 do 18:00, do budoucna se
počítá s prodloužením o víkendy.
Lidé registrovaní na očkování v berounské nemocnici, by si
měli předem vyplnit jednoduchý
formulář, který najdou na webo-

vých stránkách www.nemocnice-beroun.cz. Ušetří tak na místě
čas svůj i administrativního personálu.
Upozorňujeme, že zájemci o očkování se musí nejprve registrovat
přes státní rezervační systém prostřednictvím webových stránek
www.registrace.mzcr.cz, případně
se mohou obrátit na svého obvodního lékaře. Pokud nemají internetové připojení, lze se registrovat
na tel. lince 1221. Více na str. 9. n
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Město kope především za berounské děti

Nejen na Facebooku se v posledních dnech odehrává vášnivá debata na téma umísťování dětí z okolních obcí do berounských základních
škol. Protože v této debatě, nebo spíše hádce, zaznívají nefér argumenty a argumentační fauly, rozhodl se místostarosta Berouna Dušan
Tomčo, v jehož gesci je právě oblast školství, vznést do tohoto tématu jasno.

J

ednání se starosty okolních
obcí o umísťování jejich žáků
do berounských škol probíhají už
několik let. To proto, že o časované bombě v podobě přetlaku žáků
základního školství dlouhodobě
víme. Byla to ostatně právě berounská radnice, kdo toto téma
včas otevřel. Kromě kapacity
berounských škol jde totiž také
o zkvalitnění výuky dětí berounských občanů v kolektivech men-

ších než stávajících 30/34 žáků na
třídu.
„Já osobně jsem během let
2019 – 2020 na toto téma jednal se
starosty všech okolních obcí, které
do berounských škol posílají více
než 10 dětí. Postupně jsme na základě těchto jednání předložili několik návrhů, které byly pro naše
město akceptovatelné. Bohužel ani
jeden nebyl přijat. Místo toho jsme
slyšeli volání po garanci přijetí je-

První poslové jara zkrášlují Beroun
n První cibulky na květinových záhonech u Zábranského parku a u Obchodní akademie již rozkvetly. Neklamná známka toho, že se konečně blíží jaro.
Barevnou podívanou snad brzy doplní květy červených tulipánů a žlutých
narcisek. Kvetou už i krokusy na Husově náměstí u Pomníku Padlým. n

jich žáků bez účinné snahy o systémové řešení problému. K tomu
jsem opakovaně vysvětloval, že
garance nedává smysl. A to ani pro
naše město, ani pro ostatní obce,“
uvedl Dušan Tomčo.
Příspěvek na tzv. nespádové žáky
Je potřeba zdůraznit, že pokud
by do berounských škol nechodili
žáci z okolních obcí, byla by kapacita pro berounské obyvatele dostačující, nevyžadovala by razantní
navýšení. „Z tohoto pohledu je náš
požadavek, aby obce za tzv. nespádové žáky přispívaly našemu městu
částkou 32 000 Kč na žáka a rok,
domnívám se, naprosto oprávněný.
Tyto prostředky budou následně
určeny ke zvýšení kapacity berounských škol právě pro žáky z okolních
obcí. Zmíněná částka v souhrnu náklady na navýšení kapacity zdaleka
nepokryje, je třeba ji z pohledu nespádových obcí chápat participativ-

ně jako investici. To je ta solidarita,
kterou od obcí, které natahují ruce,
očekáváme,“ vysvětlil kroky města
Dušan Tomčo.
Za všechno prý může Beroun
Na posledním jednání se starosty okolních obcí, které proběhlo
v březnu, jsme se bohužel dočkali
nařčení, že „za všechno může Beroun“. Důrazně jsme se ohradili
proti uvádění nepravdivých informací (řízení územního plánování
a růst počtu obyvatel atd.). Po opětovném vysvětlení vážnosti situace
se představitelům města podařilo
přimět přítomné zástupce okolních
obcí k dohodě tom smyslu, že učiní konstruktivní krok. „Jsem rád,
že přislíbili, že v nejbližších dnech
připraví přijatelný návrh z jejich
strany. Situace totiž skutečně není
dobrá a my musíme „kopat“ především za občany Berouna a jejich
děti,“ dodal místostarosta. n

Beroun zahájí rekonstrukci
veřejného osvětlení
dokončení na straně 2
„Už při zpracování koncepce
a následné projektové dokumentace jsme dbali na to, aby
osvětlení bylo co nejméně rušivé,
tedy aby nebylo příliš intenzivní,
umožňovalo stmívání a složka
modrého světla byla co nejmenší.
Zároveň ale musíme dodržovat
platné normy svítivosti mimo jiné
z důvodu dopravy a bezpečnosti,“ upřesnil Michal Mišina. Nové
osvětlení přinese také významnou
úsporu za spotřebu energie, a to
více než 180 tisíc korun ročně.
Na přípravě rekonstrukce veřejného osvětlení město spolu-

pracuje s odborníky, kteří se této
problematice dlouhodobě věnují.
Chce tak zajistit co nejvyšší úroveň a zároveň mít jistotu, že je vše
v souladu s platnými normami.
Smysl této spolupráce se ukázal
mimo jiné i při získání této dotace.
Další výměnu veřejného osvětlení plánuje město realizovat
v následujících letech. „Tento
projekt bude zahrnovat výměnu
mnohem většího počtu svítidel.
Současně chceme být připraveni
na vypsání dalšího dotačního titulu, abychom tak pomohli městskému rozpočtu,“ dodal Michal
Mišina. n

n Tajemnice krizového řízení Petra Stančíková při předávání respirátorů
zástupcům okolních obcí.

Beroun rozdává roušky sociálně potřebným

M

ěsto Beroun nadále pomáhá svým občanům přečkat toto těžké
období. Například ze svých zásob vyčlenilo 300 roušek a 50 respirátorů, které dostali sociálně potřební. O distribuci se postarala Charita
Beroun, se kterou město od začátku pandemie úzce spolupracuje.
Pro sociálně slabé byly určeny i další respirátory, tentokrát ze zásob národní potravinové banky. Ty jsme dovezli do Berouna a dále je distribuovali
v rámci ORP Beroun do dalších obcí, o které se průběžně staráme. n
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n Nové veřejné osvětlení vznikne také v ulici Svatojánská.
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Za pomoc při dopadení
sprejerů nabízí město odměnu

V

poslední době se po městě
opět začalo rozmáhat sprejerství. Město Beroun se proto opět
rozhodlo oslovit občany a požádat
o spolupráci při dopadení těchto
pachatelů. Pokud jste svědky sprejerství, nebo máte nějaké informace, které by mohly vést k dopadení
viníka, sdělte je státní či městské
policii. Počínání sprejerů může negativně ovlivnit i malé děti, jak jsme
se mohli sami přesvědčit. Pomník
Mistra Jana Husa totiž před časem
pomaloval teprve šestiletý chlapec.
Obracíme se tady opět s prosbou na vás všechny, kterým není
lhostejné, v jakém prostředí žijeme.
Pokud pomůžete odhalit výtržníka,
nesnižujete se k udávání. Naopak
pomůžete k vyřešení trestného
činu, kterým ničení cizího majetku
je. „Navíc je potřeba si uvědomit, že
opravu řady posprejovaných objektů hradí město ze svého rozpočtu.
Tedy z peněz všech občanů. A určitě
si všichni umíme představit lepší
využití těchto prostředků, třeba do
nového dětského hřiště, sportoviš-

tě nebo na rekonstrukci chodníků,“
upozornil místostarosta Michal
Mišina.
Město přes časem navíc schválilo vyplácení jednorázové odměny pro oznamovatele ve výši 15
tisíc korun. V několika případech
již byla tato odměna vyplacena
a město je připraveno odměnit
další občany, kteří by pomohli
k potrestání pachatelů.
Vedení města Beroun udělalo
před časem vstřícný krok a pro
vyznavače graffiti vyčlenilo prostor u skateparku, kde se mohou
realizovat ve své činnosti. Zároveň hledáme další vhodné legální
plochy. Jednou z nich by mohl být
podchod pod železniční tratí na
Závodí, který se postupně rekonstruuje. Město by chtělo následně
spolupracovat s umělci, kteří se
věnují i graffiti a vytvořit tak zajímavou ozdobu tohoto prostoru.
V tomto směru již spolupracujeme
s výtvarníkem Tomášem Petříčkem
a uvítáme, když se na nás obrátí
další zájemci. n

n Nepovolené reklamy se objevily na řadě míst v Berouně, ale i v okolních
městech.

V Berouně se i nadále
objevují nepovolené reklamy

J

iž před časem jsme veřejnost
informovali o nepovolených reklamních stojanech, které se objevily na několika místech v Berouně.
Jedná se o kovové konstrukce,
které byly umístěny na soukromé
pozemky bez souhlasu vlastníka,
kterým je ve většině případů Středočeský kraj. Majitel pozemků postupně tyto reklamy odstraňuje, ale
přesto se po Berouně objevují další.
V převážné většině případů jsou tyto
kovové konstrukce umístěné u silnic
v nezastavěném území v tzv. ochranném pásmu. Upozorňujeme přede-

vším podnikatele, aby pečlivě vážili
umístění svých nabídek na reklamní
plochy. Kromě zmíněného ochranného pásma je v Berouně v platnosti
také Nařízení na regulaci reklamy šířené na veřejně přístupných místech
mimo provoznu. V Berouně se občas
objeví reklamy, které jsou v rozporu
s tímto platným nařízením. V současné době chápeme, že mají podnikatelé jiné starosti a nechceme
jim přidělávat další. Nicméně po
ukončení koronavirové pandemie
budeme opět vyžadovat důsledné
dodržování tohoto nařízení. n

Děkujeme štědrému dárci,
který myslí na naše medvědy

V

n Legální plocha pro graffiti vznikla v sousedství skateparku podél řeky
Litavky.
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elké překvapení čekalo na
starostku města Soňu Chalupovou při otevírání pošty. V jedné
z obálek totiž byl uložen nezanedbatelný finanční obnos, u kterého byl přiložen lístek s textem: Dar
pro medvědy. Bohužel štědrý dárce zůstává v anonymitě, protože
dopis nebyl podepsán.
„Proto chceme alespoň touto formou jménem našich medvědů
Kuby a Matěje poděkovat. Velice si
vážíme toho, že se i v této složité
době najdou lidé, kteří dělají dobré
skutky,“ uvedla Soňa Chalupová.
Kdyby se dárce přece jen rozhodl
prozradit svou totožnost, budeme rádi, když nás kontaktuje na

email kttm@muberoun.cz. Starostka
Soňa Chalupová by mu ráda vyjádřila poděkování osobně.
Finanční dar poté, kdy jej podle pravidel přijala rada města, byl převeden na účet našich medvědů. Z něj
je hrazeno vše, co naši huňáči potřebují. n
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Jarní svoz objemného a nebezpečného odpadu
Jarní svoz objemného a nebezpečného odpadu se po dohodě vedení města
a společnosti AVE uskuteční podle plánu. Kontejnery na objemný odpad
budou v daných lokalitách v přesně vymezeném čase přistaveny v sobotu
4. dubna. Nebezpečný odpad budou moci lidé odevzdat v neděli 5. dubna.
Prosíme občany, aby u kontejnerů dodržovali všechna platná nařízení vlády,
především měli roušky a dodržovali dostatečné rozestupy.
JARNÍ SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
Sobota 4. dubna
8:00 – 10:00 (Brdatka – u rybníka, Zdejcina, Jarov, Košťálkova – parkoviště)
9:00 – 11:00 (Na Hrázi, Brožíkova u nádraží ČD, Želivského, Jeronýmova ul.)
9:00 – 9:15 (bytový dům u hlavního nádraží)
11:00 – 13:00 (Jiráskova – Na Veselou, Chmelenského – Křížkovského, Kubátova)

Ukliďme svět! Na Den
Země i po celý rok nás
příroda potřebuje!

H

lavní úklidový termín dobrovolnické akce Ukliďme
svět, kterou v Česku koordinuje
Český svaz ochránců přírody
(ČSOP), se letos kvůli pandemii posouvá z března až na Den
Země 22. dubna.
Uklízet v přírodě však lze už
nyní. A aby taková vycházka spojená s uklízením byla ještě o něco
zajímavější, připravuje ČSOP na
každý měsíc tematickou soutěž,
v níž se spojuje sbírání odpadků
s pozorováním přírody. „Informace o dobrovolnické akci Ukliďme
svět i o aktuálních soutěžích najdete na webu www.uklidmesvet.
cz,“ doplňuje Veronika Andrlová
z ČSOP.

Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá
na území celé České republiky
jako součást kampaně Clean Up
the World. Jejím cílem je uklidit
nelegálně vzniklé černé skládky
a pohozené odpadky. Akci Ukliďme svět od roku 1993 organizuje
Český svaz ochránců přírody. Do
kampaně se každoročně zapojují tisíce dobrovolníků. V letech
2017–2020 se kampaň konala
společně s kampaní Ukliďme Česko. Od roku 2021 pokračuje opět
samostatně. Smyslem kampaně
Ukliďme svět není však jen samotné uklízení odpadků – účastníci
zároveň posilují vztah k přírodě
ve svém okolí. (va) n

12:00 – 14:00 (Karlova – pod dálničním mostem, Sadová – u restaurace
U Kropáčů, Hostim, Lištice)
14:00 – 16:00 (Dukelská, Kollárova – Chmelenského, Mařákova – pod dálničním mostem)
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 5. dubna
8:00 - 8:30 (Zdejcina – u hasičárny)
8:45 - 9:15 (Jarov – u kostela)
9:30 - 10:00 (Zavadilka – Jeronýmova)
10:15 – 10:45 (Závodí – Na Hrázi – proti zámečku)
11:00 – 11:30 (Závodí – Karlova – pod dálničním mostem)
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:
Pondělí až pátek: 7:00 - 17:00, Sobota: 8:00 - 13:00

Obyvatelé Košťálkovy ulice se pustili do úklidu, přidají se i další?

S

kvělou ukázku spolupráce a péče o okolí ve svém bydlišti předvedli obyvatelé Košťálkovy ulice. Společnými silami zde totiž uklidili
nepořádek po zimě. Město pak ve spolupráci s firmou AVE zajistilo
odvoz odpadků.
„Moc se nám líbí iniciativa občanů. Na tom, kde žijeme, by mělo záležet každému z nás a pokud někdo přiloží aktivně ruku k dílu, je na místě
ho pochválit a případně pomoci. Pokud se po vzoru obyvatel z Košťálkovy
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ulice chtějí i další Berouňané pustit do úklidu svého okolí, dejte nám vědět e-mailem na adresu podnety@muberoun.cz a my zajistíme následný
odvoz odpadu do sběrného dvora,“ uvedl místostarosta Michal Mišina.
Do úklidu města se Berouňané aktivně zapojují i díky akci Ukliďme
Česko. Tato iniciativa se ale v loňském roce kvůli koronavirové pandemii musela zrušit. Uvidíme, zda se bude moci konat letos. O přesném
termínu a postupu bychom dali včas vědět. n
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Město Beroun připravuje
výstavbu Severovýchodní spojky

V

ybudování nové místní komunikace, takzvané Severovýchodní spojky, dostává konkrétní
obrysy. Vedení města vymyslelo
řešení, které pomůže nejen starousedlíkům v dané lokalitě. Zbývá jen
dořešit technické detaily.
Impulsem k rozhodnutí řešit
problematickou dopravní situaci
v lokalitě Závodí, byla pro vedení
města Berouna stanoviska komisí pro územní plán a dopravy. Na
komplikovanou situaci aktivně
upozorňovali i místní občané.
Město se dlouhodobě potýká
s dopravními problémy. Jednou z jejich příčin je i nedostatečná dopravní
infrastruktura na území města. Je
evidentní, že musíme dobudovat síť
komunikací, která umožní obsloužit
městskou i integrovanou hromadnou dopravou i okrajové lokality města. S tím samozřejmě souvisí i potřeba zajistit vyšší prostupnost Berouna
pro pěší i cyklistickou dopravu.
Vedení města ve spolupráci s příslušnými odbory a komisemi připravilo záměr nové místní komunikace,
která by propojila plánovanou obytnou čtvrť Pískovna s obytnou čtvrtí
Jižní svahy/Golf a následně s nově
vybudovanou okružní křižovatkou
U Zabitého. Městská Rada tento záměr podpořila a odbor pro územní
plán proto nyní intenzivně zpracovává všechny potřebné podklady tak,
aby se materiál mohl stát součástí
zadání změny č. 4 územního plánu.
Projekt nové komunikace zároveň
získal širokou podporu zastupitelů
a byl doporučen do návrhu připravovaného zadání.
Nová místní komunikace propojující nové i stávající obytné čtvrti
zároveň přispěje k rozložení a zklidnění osobní automobilové dopravy,
která se často koncentruje pouze do
několika páteřních ulic a vytváří tak
pravidelné dopravní komplikace. Neopominutelným přínosem Severovýchodní spojky bude i dořešení plnohodnotného dopravního napojení
areálu golfu. Dosud se pro dopravu
na Golf využívá ulice Na Veselou,
která ale svými parametry takové dopravní zátěži neodpovídá, na což si
zdejší obyvatelé právem stěžují.
Záměr vybudovat Severovýchodní spojku je v této lokalitě prioritou vedení berounské radnice.
Rada města pověřila vedení jednat
s vlastníky pozemků a investory
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z lokalit Pískovna a Jižní svahy. Zároveň bylo rozhodnuto o zahájení
přípravy podkladů nezbytných pro
projektovou dokumentaci. Ve spolupráci s oborem dopravy krajského

úřadu byla zahájena spolupráce na
projektu okružní křižovatky U Zabitého. Podstatnou součástí každého
stavebního záměru je samozřejmě
vyřešení jeho financování. I proto

se připravují transparentní pravidla
a podmínky pro developery, které
jasně stanoví výši požadovaných
finančních příspěvků na městskou
infrastrukturu. n
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n Jan Viktora pro město Beroun letos vyřezával speciální Velikonoční
betlém.

n Většinou zpracovává velké sochy, tentokrát se ale řezbář pustil do menších kousků.

Velikonoční betlém je v Česku raritou

V

✂

Berouně se rodí nová tradice. Již v loňském roce vyřezal
řezbář Jan Viktora postavu zajíce
v nadživotní velikosti, který zdobil Husovo náměstí během svátků
jara. Město tak chtělo v době, kdy
nouzová opatření nedovolovala
pořádání kulturních akcí, připomenout a zpříjemnit Velikonoce zejména našim nejmenším. A vlastně tak
vznikla i myšlenka vytvořit velikonoční betlém.

VELIKONOČNÍ
SOUTĚŽ

T

aké letos bude o Velikonocích na Husově
náměstí speciální výzdobu z dřevěných
zvířátek řezbáře Jana Viktory. Navíc můžete
soutěžit o jednu vyřezávanou figurku.
V ohrádce bude umístěno zvířátko,
které nepatří mezi tradiční české velikonoční postavičky. Napovíme, že se jedná
o filmového hrdinu, který dobře zpívá.
Pokud tajemnou figurku objevíte, vyplňte přiložený kupón a odevzdejte ho do
schránky umístěné na ohrádce. Zvířátka
budou na náměstí od 29. března a hlasovat můžete do 11. dubna 2021.
TAJEMNÁ FIGURKA:

JMÉNO SOUTĚŽÍCÍHO:

TELEFON:
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„Myslím si, že Beroun bude
rarita, protože jsem ještě nikde po
vesnicích neviděl, že by měli velikonoční betlém. Dříve se podobné
betlémy dělaly u příležitosti vítání
jara. Postavy Josefa a Marie zastupoval kohout a slepička a kuřátka
byla miminka,“ prozradil známý
řezbář z Hýskova a doplnil, že při
tvorbě velikonočního betléma využil některé části a postavičky z betléma vánočního, který už nyní patří
k největším ve Středočeském kraji.
Šlo například o salaš a ohrádku
nebo ovečky a postavičky holčičky
a chlapečka, kteří v tomto případě
nesou velikonoční vajíčka. Úplně
nová je vedle kohouta vyjímajícího
se na špalku, slepičky a kuřátek
také kachna s kachňátky. Nechybí ani zmíněný zajíc s pomlázkou
v ruce a velikonoční výzdoba, kterou z velké části vyrobilo a dodalo
Muzeum berounské keramiky.
Doposud Jan Viktora vyráběl
pro Beroun větší sochy, naposledy
to byl slon. Nyní se musel poprat
s postavičkami daleko menších
rozměrů a některé mu daly pořádně zabrat. „Byla to ňimračka. Je to
určitě náročnější než když dřevo
opracovávám pilou. Ne, že by práce

na velkých sochách byla jednodušší, ale rozhodně je daleko rychlejší
než z připraveného dřevěného polotovaru vyřezat malé kuřátko nebo
kachňátko,“ vysvětlil Jan Viktora,
který už má nyní spoustu nápadů,
čím doplní velikonoční betlém příští rok.
Velikonoční betlém bude na
Husově náměstí k vidění až do
12. dubna. Pokud ale do centra ne-

budete mít v této době cestu, můžete se alespoň podívat na reportáž,
kterou jsme pro vás natočili do
březnového vydání Berounského
videozpravodaje. Uvidíte v ní, jak
se velikonoční betlém stavěl i jeho
konečnou podobu. Videozpravodaj
najdete na webových stránkách
města hned na titulní straně vpravo nahoře nebo v záložce Aktuálně/
Berounský videozpravodaj. n

n Díky unikátní velikonoční výzdobě bude mít Beroun zajímavou raritu
a třeba inspiruje i další města a obce.

Klienti domova seniorů si on line zazpívali s Třehuskem i Josefem Zímou
n Klienti berounského Domova
seniorů TGM se během současné
situace seznámili s možností on
line hudebního zážitku. Dvě akce
pro ně zorganizoval senátor Jiří
Oberfalzer, který v jídelně domova všechny pozdravil z promítacího plátna a přivítal. V únoru
si senioři zazpívali se zadnotřebaňskou kapelou Třehusk a začátkem března s legendou české
dechovky Josefem Zímou. (rd) n
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Seriál Radničního listu…

Co se děje s vytříděným odpadem – 2. díl plasty
V průměrné české popelnici zabírají plasty nejvíc místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či
zmačkání před vyhozením. V Berouně spolu s plastovým odpadem třídíme i nápojové kartony. Pro sběr plastů mnoho lidí využívá tašky
či pytle, zvláštní koše, na sešlápnuté lahve je velmi dobře použitelná i krabice. Drobné znečištění obalů nevadí.

O

baly od živočišných druhů potravin jako je mléko, smetana,
uzeniny nebo maso je však vhodné
lehce propláchnout vlažnou vodou. Zbavíte je tak zejména v létě
nežádoucího zápachu. Vždyť i na
třídící lince, kam odpad nejprve
putuje, pracují lidé. Navíc mastné
obaly či obaly se zbytky potravin
omezují následnou recyklaci.
Žluté a oranžové kontejnery
Kontejnery na třídění plastů jsou žluté, sběrné nádoby na
nápojový karton oranžové. Umís-

n Propírání mikrotenových sáčků.

n Z nadrceného nápojového kartonu se vyrábí stavební desky.

těné nálepky přesně popisují, co
do nich patří a co ne. Neuděláte
chybu, pokud ve svém okolí nemáte oranžovou nádobu, když
kartonové obaly vložíte do kontejneru na plasty. Naopak vhazování
plastů do nádob určených pouze
na nápojové kartony již znamená
problém, neboť se tato komodita
sváží přímo ke zpracovateli a další druhy odpadu by proces recyklace zkomplikovaly.
Nejdůležitější fází je dotřídění
plastů
Vytříděné plasty z kontejnerů
a pytlů se musí dotřídit a zbavit
nežádoucí příměsi. V Česku denně projde přes dotřiďovací linky
až přes 475 tun plastu. Zde se roztřídí podle materiálu na základní
skupiny - PET, fólie, duté plastové obaly, polystyren a směsný
plast. Každý z těchto druhů se
pak zpracovává samostatně. Nejrozšířenější a zároveň nejžádanější plastový odpad - PET lahve,
se dotřiďují obvykle ještě podle
barev. Chybně vytříděné odpady
a znečištěné plasty mohou sloužit
jako alternativní palivo v cementárnách a jiných provozech.
Podle druhů roztříděné a slisované plasty se až ve dvousetkilových balících odvezou z třídící
linky ke zpracovatelům, kde se
dále drtí, perou a přetvářejí na
suroviny pro výrobu finálních
produktů. Nejběžnějším produktem recyklace plastů je tzv. regranulát, což je vstupní surovina pro
výrobu nových plastů v podobě
malých peciček. Regranulované
odpadní plasty najdete ve většině
nových plastových výrobků.
Kam s kombinovanými obaly

n Výrobky z recyklovaného plastu.
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Kombinované obaly označené
C/PAP nebo C/PP patří do směsného odpadu. Skládají se ze dvou
či více materiálů, které od sebe
nejsou jednoduše oddělitelné. Takovým obalem je např. „platíčko“
od léků nebo tuby od zubní pasty,
které mohou obsahovat hliníkovou vrstvu. Navíc většinou zůstává určité množství pasty v tubě,
takže se jedná o znečištěný obal.
Většinu kombinovaných obalů nelze zpracovat. Výjimkou je nápojový karton určený na nápoje nebo

n Zpracováním PET lahví vzniká drť určená pro další výrobu.
omáčky a některé další kombinované papírové obaly.
Recyklované plasty
mají široké použití
Z vytříděných PET lahví se vyrábějí technická či textilní vlákna
a z nich pak koberce nebo oděvy, případně nové láhve, vázací
pásky, apod. Pěnový polystyren
se zpracovává do izolačních tvárnic případně lehčeného betonu
a dalších tepelných izolací. Druhově neroztříděné směsné plasty se zpracovávají například na
stavební a zahradní prvky jakou
jsou ploty, zatravňovací dlažba,
protihlukové zábrany či zahradní
kompostéry. Plastové sáčky, fólie
nebo tašky se převážně regranulují a následně slouží k výrobě
nových fólií.
Nápojové kartony obsahují až
75 % vysoce kvalitního papíru,
proto se zpracovávají zejména
v papírnách, stejně jako sběrový
papír, tedy rozmixují se ve vodní
lázni. Papírová vlákna se pak použijí na výrobu nových papírových
výrobků. Zbylý polyetylén a hliník
je vhodný například jako palivo
do cementáren nebo se zpracovává na další výrobky. Druhou
možností recyklace nápojových
kartonů je výroba stavebních
a izolačních desek. V tomto případě se nápojové kartony rozdrtí,
vyperou, usuší a pak se při teplotách okolo 200° C lisují do desek.
Tyto desky mají mnoho vlastností
podobných sádrokartonu a mají
i podobné využití.
Co patří do žlutého kontejneru
Fólie, sáčky, plastové tašky,
sešlápnuté PET láhve, obaly od

pracích, čistících a kosmetických
přípravků, kelímky od jogurtů,
mléčných výrobků, balící fólie od
spotřebního zboží, obaly od CD
disků a další výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech. PET láhve
můžete do kontejneru vhazovat
s etiketou i víčkem. Obojí bude
při dalším zpracování automaticky odděleno. PET láhve sešlápněte, nasaďte víčko a to již neutahujte!!! Takto zmenšených odpadů se
do kontejneru vejde cca 4x více.
Sníží se tak přepravní náklady.
Co nepatří
do žlutého kontejneru
Mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků,
obaly od žíravin, barev a jiných
nebezpečných látek, podlahové
krytiny či novodurové trubky.
Víte, že…
4 V Berouně je 125 kontejnerů
na plast, které se sváží 3x týdně.
Nádob na nápojové kartony je 33
a sváží se 1x za měsíc.
4 V roce 2020 jsme v Berouně
vytřídili 4 tuny nápojových kartonů a 323 t plastu, z toho 306 t je
z kontejnerů, zbytek ze sběrného
dvora.
4 50 PET lahví stačí k výrobě jedné fleecové bundy.
4 30 000 kusů nápojových kartonů je třeba k výrobě stavebních
desek na jeden rodinný dům.
4 30 sešlápnutých nápojových
kartonů se vejde do koše o objemu 20 l.
4 69 % plastových obalů je ročně
v ČR recyklováno a využito, znova
se využije až 25 % nápojových kartonů. n
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Před šedesáti lety zemřel Václav Talich

Š

edesáté výročí úmrtí světoznámého českého dirigenta
Václava Talicha si 16. března v Berouně připomněli zástupci města,

Jubilea
n Náš milý tatínek, dědeček,
pradědeček
a tchán pan
Václav Jungmann slaví dne
1. dubna 80.
narozeniny. Přejeme mu hodně
zdraví, štěstí a dobré nálady do
spousty dalších let. Šárka, Karel
a rodina.
n Dne 4. 4. oslaví 95. narozeniny
naše milovaná maminka a babička
Jarmila Ripplová. Hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti, radost ze zahrádky a z krásných nadcházejících letních dní jí přeje do dalších
let celá početná rodina.
n Krásné 85. narozeniny oslaví
21. 4. paní Božena Hipčová. Přejeme hodně zdraví a štěstí.
n Paní Jana Chlustinová oslaví
30. 4. své 75. narozeniny. Nejen
narozeninový den, ale i všechny
následující ať prožije ve zdraví
a pohodě.
Ke všem gratulantům se připojuje také vedení města Beroun
a redakce Radničního listu.
Pozn. redakce: V minulém roce
jsme zveřejňovali všechny naše
jubilanty od 65. narozenin výše.
Z reakcí některých z nich jsme se
ale rozhodli vrátit k původnímu
systému, kdy uvedeme pouze
přání jubilantů, které nám zašle
Klub důchodců Beroun nebo rodina oslavence. 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. n

Zubní pohotovost
n 2. a 3. 4. MUDr. Katarína Kurťáková, Beroun, Pod Haldou 64, tel.:
777 742 971
n 4. a 5. 4. MUDr. Miloslav Neužil, Cerhovice, Na Blížce 175, tel.:
311 577 559
n 10. a 11. 4. MUDr. Monika Růžičková, Zdice, Čs. Armády 895, tel.:
311 685 674
n 17. a 18. 4. MUDr. Marcela Srpová Hořovice, Fűgnerova 389, Alba,
tel.: 311 512 119
n 24. a 25. 4. MUDr. Zalina Sozieva, Beroun, Havlíčkova 1732/3, tel.:
727 836 818
Pohotovost je od 8:00 - 11:00
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společnosti Talichovo Berounsko
a základní umělecké školy nesoucí
jméno této slavné osobnosti. Květiny položili i na berounském hřbitově, kde umělec odpočívá.
Na jeho počest začalo město
Beroun v roce 1983 pořádat hudební festival Talichův Beroun.
V loňském roce pak předalo štafetu ústavu Talichovo Berounsko.
Bohužel kvůli vládním opatřením
se podařilo se uskutečnit pouze
první ročník open air koncertu na
Husově náměstí a varhanní recitál
v kostele sv. Jakuba. Samotný festival musel být nakonec zrušen.
„Proto bychom letos chtěli
pro milovníky vážné hudby ještě
v průběhu roku uspořádat několik
menších komorních koncertů v zahradě Muzea berounské keramiky
a na náměstí Joachima Barranda.
Dále plánujeme druhý ročník open
air koncertu, pokud to samozřejmě situace dovolí. V plné přípravě

je i hlavní podzimní festivalová
řada. Nikdo však v tuto chvíli nedokáže říct, zda se plánované
koncerty letošního ročníku budou
moci uskutečnit,“ prozradila ředi-

telka Talichova Berounska Tereza
Králová. Sledujte proto Radniční
list, webové stránky města nebo
talichuvberoun.eu, kde najdete
aktuální informace. n

Okénko zastupitelů
Dítě a škola

V

e dnech 9. a 10. dubna proběhne v Berouně zápis do státních základních
škol. Vzhledem k tomu se chci vyjádřit k důležitému rozhodnutí rodičů, jakým
je způsob vzdělávání jejich potomků.
Každý chce pro své dítě to nejlepší, a tedy i nejlepší možnost vzdělání. Rodič může
volit mezi státní a soukromou školou, případně své dítě vzdělávat za určitých podmínek sám. Všechny tři formy vzdělávání mohou být pro děti těmi nejlepšími.
Já se jako učitelka s praxí zejména na druhém stupni státní školy setkávám s problémy, které však nastávají v okamžiku, kdy žáci ze soukromých škol přestupují
z různých důvodů do státní školy. Problémy se týkají především pracovních návyků
dětí, neschopnosti přijmout reálné hodnocení a prosazení se ve větším kolektivu.
Velmi se v zájmu budoucích žáků u jejich rodičů přimlouvám za volbu typu vzdělávání, které zůstane devět let beze změny nebo bude alespoň změnu předpokládat
ve vhodné době a dítě na ni bude připraveno.
Přeji všem zdraví, optimismus a štěstí při volbě na zmiňované téma.
Miroslava Holubová, ANO n

Park Na Paloučku – připravte si sazeničky a přijďte sázet :)

C

n Starostka Berouna Soňa Chalupová a radní Ivan Kůs jako
představitel Talichova Berounska
připomněli výročí narození Václava Talicha.

OVID mezi námi stále řádí, bude záležet především na naší disciplíně, kdy se
otevřou školy a restaurace. Můžeme si vzít příklad z Portugalska, které se za
dva měsíce z covidového propadlíka Evropy stalo premiantem a školy bude otvírat
již v dubnu. V této těžké době je ale potřeba připomínat i dobré zprávy, obdivuhodné nasazení a výkony jednotlivců, zejména našich doktorů, sestřiček a všech
dalších, kteří jsou v první linii.
Abychom ale nemluvili jen o COVID, na jaro se v Berouně připravuje další komunitní sázení, které by mělo být spojeno se vznikem nového parku Na Paloučku.
Park Na Paloučku si vymyslel Jakub Smejkal, mimo jiné člen spolku Berounská
zeleň. Ten zajistil dlouhodobou zápůjčku pozemku od Židovské obce v Praze, za
spolupráce s dalšími členy a odborníky zpracoval projekt a získal dotaci na výsadbu
celkem 48 stromů. Prvními prvky parku se staly minulý rok klády topolů, které
slouží jako místo setkávání pro děti a mládež a dále komunitní ohniště. Součástí
parku má být i vodní prvek, záhony okrasné i zeleninové, herní prvky pro děti
a mnoho dalšího.
Do projektu, ale můžete přispět i Vy svým dílečkem – podobně jako minulý
rok v Talichově ulici i zde se plánuje záhony osázet v rámci komunitního sázení.
Tedy nyní na jaře můžete zapěstovávat odkopky anebo sazeničky, které společně
vysadíme koncem května (konkrétně 28. 5. a 30.5). V případě nepříznivé situace se
přizpůsobí výsadbový plán, tak aby se na záhonech dodržovali všechna opatření.
Mezi rostlinky, které budou potřeba, patří například: violka vonná, třapatka zářivá, třapatka nachová, hvězdnice keříčkovitá, hvězdnice chlumní a mnoho dalších.
Kompletní seznam naleznete brzy na stránkách www.berounskazelen.cz. V případě
Vašeho zájmu se prosím spojte mailem s koordinátorkou výsadby trvalek na: lenka@berounskazelen.cz. Koordinace je důležitá i vzhledem k dodržování pandemických opatření. Pěkné vlahé jaro,
Adam Voldán, Beroun Sobě n

Zápisy do ZŠ

Z

ápisy do základních škol
v Berouně pro školní rok
2021/2022 se budou konat od 5.
do 11. dubna. Forma zápisů bude
probíhat dálkově (online) přičemž
budou stanoveny termíny pro
možnost osobního podání žádostí
o přijetí dítěte/žáka do školy. Konkrétní informace jsou zveřejněny na
stránkách berounských škol včetně
seznamu dokumentace, která je potřeba doložit s žádostí o přijetí. n
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Rozhovor…

Vakcinace je nejefektivnější způsob,
jak zastavit šíření epidemie,
říká koordinátorka očkování v Rehabilitační nemocnici Beroun MUDr. Romana Zajacová

S

příchodem nového roku se po
celém Česku začalo s očkováním proti covidu-19. Do očkování
se zapojila i Rehabilitační nemocnice Beroun, která již od loňského
roku zajišťuje odběrové centrum
na antigenní a PCR testy. K němu
v lednu přidala i očkovací místo
v jedné z ambulancí, kde nejprve
dostali vakcínu všichni zdravotníci, pracovníci sociálních služeb
a senioři nad 80 let, kteří projevili
o očkování zájem. S přibývajícím
zájmem a zvyšujícím se množstvím
vakcín však bylo nutné vytvořit velkokapacitní očkovací centrum. Pro
veřejnost se otevřelo 1. března.
Nejen o tom, jak očkovací centrum
funguje, jsme si povídali s vedoucí
lékařkou ambulancí a a koordinátorkou očkování v Rehabilitační
nemocnici Beroun MUDr. Romanou Zajacovou.
Kde očkovací centrum najdeme
a jakou má kapacitu?
Nové očkovací centrum jsme
vybudovali na místě zrekonstruované zasedací místnosti hned
vpravo od vjezdu do areálu nemocnice. Tím, jak je místnost velká, poskytuje velmi dobré zázemí
nejen pro klienty, ale i pro očkující personál. Muselo však dojít
i k technickým úpravám. Nainstalovali jsme například výtah pro
bezbariérový přístup handicapovaných pacientů.
V současné době jsme zde
schopni naočkovat až 350 osob
za den. Aktuálně máme postavené
dva očkovací týmy ve složení administrativní pracovnice, sestra
a lékař, kteří očkují v pracovní
dny od 7:00 do 18:00, ale počítáme s tím, že v případě dostupnosti vakcín personálně posílíme
o třetí tým a začneme očkovat
i o víkendu. Momentálně dokončujeme očkování pedagogů a začali jsme již s očkováním seniorů
nad 70 let. Navíc dle potřeby stále
vypravujeme mobilní očkovací
tým do zařízení sociálních služeb,
jedná se však již o jedince, kteří
nemohli být z důvodu onemocnění nebo karantény očkováni dřív.
Většina klientů domovů seniorů
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a pečovatelských zařízení je již
naočkovaná.
Zatím se očkují převážně senioři a pracovníci vybraných profesí, kteří jsou za možnost ochrany proti covidu-19 vděční. Ale
zejména mezi mladšími ročníky je mnoho odpůrců, kteří se

očkování z nejrůznějších důvodů brání. Jak je přesvědčit, aby
změnili názor?
Já si myslím, že to si musí každý srovnat sám v sobě. Počty nových případů nám v posledních
týdnech hodně narostly a zdaleka
už nejde jen o staré lidi. Vakcinace je nejefektivnější způsob, jak
šíření epidemie zastavit. Lidé často podléhají různým dezinformacím nebo si i odborníky podávané
informace mylně vykládají. A tak
je to například i s informacemi
o jednotlivých vakcínách.
Očkujeme třemi dosud dostupnými vakcínami – Pfizer, Moderna
a AstraZeneca. Všechny tři vakcíny
byly schváleny a jsou registrované,
jsou bezpečné a všechny tři brání
závažnému průběhu onemocnění,
hospitalizacím a úmrtí.

Naočkovali jste již přes osm
tisíc lidí. Měli jste již nějakou
vážnou reakci na očkování?
Nejvážnější reakcí je anafylaktický šok, ten jsme naštěstí nezaznamenali. Samozřejmě jsme ale
na tuto možnost připraveni. Máme
přímo v očkovacím centru vybavená lůžka s monitory, defibrilátorem

a v pohotovosti je resuscitační tým,
který může být na místě do několika
minut. Co se týče dalších vedlejších
účinků, které většinou do několika
hodin až dnů po vakcinaci vymizí,
jsou to nejčastěji mírné nebo středně závažné projevy jako je bolest,
zarudnutí a citlivost v místě vpichu, zduření mízních uzlin, bolest
hlavy, únava, bolesti svalů, celková
slabost, zimnice, horečka, bolesti
kloubů nebo pocity na zvracení.
Když se ohlédněte zpět za uplynulým rokem, které okamžiky
pro vás byly nejkritičtější?
Již na konci září bylo jasné, že
čelíme druhé vlně, která s menším
zmírněním plynule přešla do třetí. Kapacity převážně infekčních
oddělení všech nemocnic, kde se
o covidové pacienty do té doby

starali, byly vyčerpané a tak jsme
museli i my začít s lůžkovou péčí
o „covidy“. Z části naší interny
jsme udělali infekční část a také
na jednom patře našeho Rehabilitačního centra bylo vybudováno
oddělení pro pacienty s covidem,
kteří již nevyžadovali akutní péči,
ale ještě nemohli být z různých důvodů propuštěni domů. Před koncem loňského roku jsme s narůstajícími čísly nakažených nakonec
celé naše původní interní oddělení museli přetvořit na oddělení
covidové a internu přestěhovat
do vedlejší budovy, abychom co
nejvíce izolovali infekční pacienty
od neinfekčních. Do práce na covidovém oddělení se museli zapojit
a proškolit sestřičky a pomocný
personál i z jiných oddělení.
Kritické okamžiky nastávají vždy
v momentě, kdy se nám plní oddělení těžšími případy onemocnění,
je nutné pacienty zaintubovat a řešit jejich další léčbu. Úplně nejhorší
ale je, když musíme informovat
rodinu, že to nedopadlo dobře. To
jsou ty nejtěžší chvíle pro všechny
zdravotníky, kteří epidemii čelí.
A co vás naopak v této nelehké době potěšilo?
Určitě zpětné reakce od občanů
Berounska, kteří pozitivně vnímají
zřízení očkovacího centra v blízkosti svého bydliště a byli překvapeni, jak ho máme hezky vybavené. I když je o očkování velký
zájem, naše termíny jsou poměrně
rychle dostupné. Řada seniorů
také čekala na možnost očkování
u svých praktických lékařů, kde
byl zpočátku problém s dodávkami vakcín. Proto se řada z nich
nechala přeregistrovat a v našem
očkovacím centru jsme je naočkovali. A co mě těší úplně nejvíc?
Jsem neskonale vděčná všem svým
spolupracovníkům. V této složité
době se opravdu ukázalo, že mám
okolo sebe kolegy, o které se mohu
opřít a mohu se na ně spolehnout.
Děkujeme Rehabilitační nemocnici Beroun, zejména pak MUDr.
Romaně Zajacové za spolupráci při
vzniku tohoto rozhovoru. n
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Úřadujeme i po večerech, jinak to nejde,

říká ředitelka MŠ Pod Homolkou Jitka Haklová
R
odiče, jejichž výčet profesí je
uveden v Nařízení hejtmanky Středočeského kraje, mohou
od 1. března požádat o umístění
dítěte ve věku od 2 do 10 let do
školského zařízení. Vedle pracovníků integrovaného záchranného
systému se jedná např. o sociální
a pedagogické i nepedagogické
pracovníky, zaměstnance hygienických stanic, úřadů práce či Čes-

ké pošty. Město Beroun pro tento
účel stejně jako na jaře vyčlenilo
Mateřskou školu Pod Homolkou
a 2. ZŠ a MŠ Preislerova.
„Zájem rodičů je opravdu velký. Logicky, vždyť v celém okrese
momentálně funguje pouze jedna
školka v Hořovicích a druhá u nás
v Berouně. Pod Homolkou máme
ke konci března 32 dětí. Nově jsme
otevřeli ještě další třídu v naší po-

Dopis zaměstnanců berounské nemocnice

R

ádi bychom touto cestou poděkovali vedení města Beroun a také
paní ředitelce mateřské školky Jitce Haklové, kteří velmi rychle
zareagovali na uzavření školních zařízení a umožnili nám využívat
prostory jedné z tříd v mateřské školce ve Vrchlického ulici (MŠ Pod
Homolkou). Velice nám to usnadnilo práci při organizaci péče o děti
našich zaměstnanců v době vládního uzavření školních zařízení. n

bočné budově ve Vrchlického ulici,
kde je 22 dětí zdravotníků a lékařů
z berounské nemocnice,“ prozradila ředitelka MŠ Pod Homolkou
Jitka Haklová s tím, že po dohodě
se zřizovatelem, kterým je město
Beroun, se tak snažila maximálně
vyjít vstříc potřebám zdravotníků.
Ale jednoduché to v posledních
dnech vůbec nemá. Systém přijímání dětí je podle ní zbytečně složitý.
Rodiče musí kontaktovat zaměstnavatele, ten napíše žádost, odešle ji
na krajský úřad a odtud pak zamíří
informace o požadavku na umístění dítěte k řediteli příslušného zařízení. „ Bylo by jednodušší, kdyby
zájemci kontaktovali přímo nás.
Celý proces přijetí by se výrazně
zrychlil. Stejně pak musím všechny rodiče obvolat a zkontrolovat
potřebné údaje, které jsou někdy
neúplné, a také domluvit podrobnosti a docházku dětí. Například
zdravotní sestřičky potřebují jen
některé dny, v jiných profesích využijí možnosti umístit k nám dítě
od 7:00 do 17:00 a každý den. Potřeby jsou individuální,“ vysvětluje
Jitka Haklová. S úsměvem přitom
dodává, že v posledních dnech
pořád jenom telefonuje, nejčastěji
s rodiči a většinou po večerech, ale
jinak to nejde. Administrativní zá-

ležitosti odkládá vždy až na konec
dne, v provozní době tu chce být
hlavně pro ostatní děti z její mateřinky, které musely zůstat doma.
Pro ně již na jaře zřídili Pod Homolkou facebookovou skupinu, kde si
rodiče mohou pro děti vyzvednout
nejrůznější zábavné úkoly, které
pro ně paní učitelky připravily.
„Předškolní děti jsou nyní nadšené z online výuky. Mohou vidět
svoji paní učitelku i své kamarády,
společně si zazpívají, naučí se nové
věci a zároveň u toho jsou i jejich
rodiče, což je vlastně podmínka
výuky,“ dodává ředitelka Haklová,
která se při přímých přenosech
snaží být co nejčastěji, a to jí v těchto vypjatých dnech dodává optimismus, i když únava doléhá i na ni.
S prodlužujícím se nouzovým
stavem zájem o umisťování dětí
roste. Všem docházejí síly a rodiče musí situaci řešit. Vzhledem
k tomu, že všechny naše děti mají
test PCR, nově přijímaní se proto před nástupem do mateřinky
musí rovněž nechat otestovat.
Většina z našich učitelek včetně
mě je již naočkovaných. Jsem
ráda, že kolegyně se k tomu postavily čelem a na očkování šly,
za což jim velmi děkuji,“ uzavřela
Jitka Haklová. n

Soukromá malotřídka ve městě
Desáté výročí letos slaví „Domácí vzdělávání Jany Králové“. Školský
zákon umožňuje rodičům vzdělávat své děti doma nebo jim povoluje
delegovat vzdělávání na jinou osobu, splňující zadaná kritéria. Děti
jsou zapsané na kmenové škole, plní její školní vzdělávací program.

N

aše skupina je různorodá, jakási „malotřídka v Berouně“.
Vzděláváme děti prvního stupně,
jako experiment jsme v letošním
školním roce zkusili i 6. ročník, aktuálně vzděláváme deset dětí. Obavy, že neprobíhá sociální kontakt,
sociální učení, jsou zbytečné. Učivo
je postaveno na každé dítě tak, aby
mohlo využít svého maxima, svého
potenciálu. Ročníky jsou prostupné, děti nasávají učivo i mimo svůj
ročník. Bystrého počtáře, který
v první třídě zvládá s přehledem
počítání do dvaceti, bychom brzy
otrávili, může se zapojit do společné práce napříč ročníky. Často
pracujeme na společných projektech, spolupracují nižší ročníky
s vyššími. Vzděláváme děti, které
by mohly mít jakékoliv problémy
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s větším kolektivem. Neznámkujeme, hodnocení je postaveno na
sebehodnocení, pracujeme s chybou. Chyba se netrestá špatnou
známkou, děti známky nepotřebují, učí se pro sebe.
Snažíme se, aby se všichni do
školy těšili, a to se nám daří. Děti
se do školy skutečně těší a nemají
obavy, že školu nezvládnou. Nabízíme bohatou nabídku aktivit, které děti milují, poznávají, jak trávit
volný čas, hledají se. Běžky, rafty,
kola, turistika, plavecká škola, hřiště, divadla a mraky poznávacích
výletů, spousta společných zážitků… několik vícedenních pobytů
během roku je běžnou praxí. Děti
se učí celé šíři dovedností, poradí
si v každé situaci.
První stupeň vnímáme jako

start pro celoživotní vzdělávání se
snahou děti neodradit, ale naopak
motivovat a co nejlépe připravit.
Připravujeme je na přechod na
druhý stupeň či víceletá gymnázia. Za dobu našeho trvání jsme se
společně s rodiči podíleli na vzdělávání a výchově 33 dětí. Někteří
budou letos maturovat na gymnáziích, jiní studují na středních
odborných školách, máme dívku
na francouzském gymnáziu, další

našli učební obor, který je baví,
podobně absolvent na Scio škole.
Nic nepotěší víc, než úspěšnost,
pozdrav a zastavení se s bývalými
žáky, povzbudí komentáře dětí, rodičů a příznivců třeba na FCB.
Domácí vzdělávání Jany Králové letos nepořádá den otevřených
dveří, škola je otevřena kdykoliv
dle domluvy. Nemáme termín zápisu, děti jsou přijímány, pokud
je volná kapacita. Jana Králová n
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Za přírodními krásami Berouna…

Na svatého Jiří…

…vylézají hadi a štíři. Tak zní
jedna z nejznámějších jarních
pranostik, která nám sděluje,
že se konečně oteplilo natolik,
aby někteří živočichové ukončili svůj zimní spánek a opustili
svoje úkryty. Copak štíry v okolí

n Užovka podplamatá

n Užovka hladká
Berouna nepotkáte, ale hadů tu
žijí hned čtyři druhy. Někteří lidé
z nich mají panickou hrůzu, ale
nebojte se, jedná se o plaché a neútočné živočichy. Na hada v Berouně nebo jeho okolí můžete nejčastěji narazit u Berounky nebo
Litavky. Jedná se převážně o užovku podplamatou. Je úzce vázána
na vodní prostředí, výborně plave
a potápí se. Loví především menší ryby a obojživelníky. Tento až
metr dlouhý had nemá za hlavou

žluté skvrny podobně jako jeho
příbuzná, známá užovka obojková, která se kolem berounských
vodních ploch také vyskytuje. Od
zmije se užovka podplamatá liší
svým dlouhým a štíhlým tělem
a především nemá na hřbetě skvrny spojené do klikaté čáry. Ostatních rozdílných znaků uváděných
v literatuře (tvar hlavy a zorničky
oka), si člověk stejně při běžném
setkání nestihne všimnout. Užovky podplamaté můžete v létě často
zastihnout vyhřívat se na asfaltové
cestě kolem řeky. Snaží se tím načerpat dostatečné množství energie potřebné pro aktivní lov ve
vodě. Svoje úkryty ale mají užovky
na břehu. Tento kriticky ohrožený had se v Čechách ostrůvkovitě
vyskytuje pouze v teplých oblastech povodí Berounky a Vltavy.
V současné době probíhá vědecký
výzkum jeho populace přímo v Berouně u Litavky. Mimo již zmíněné
užovky obojkové můžeme v okolí
našeho města zahlédnout ještě
drobnou a štíhlou užovku hladkou. Na rozdíl od předešlých dvou
druhů se jedná o suchomilného
hada, dosahujícího délky kolem
60 cm. Všechny druhy užovek jsou
chráněné stejně jako zmije obecná, vyskytující se v okolí Berouna
velice vzácně. Lidé se setkání s ní
velice obávají. Zmije však člověka nikdy nenapadá a k uštknutí
dochází prakticky pouze, když na
ni šlápnete nebo sáhnete. Pokud
někde narazíte při vycházkách na
jakéhokoliv hada, prohlédněte
si ho a dupnutím upozorněte na
svoji přítomnost, neboť hadi velice dobře vnímají celým povrchem
těla i malé otřesy způsobené chůzí. Nechte ho potom odplazit do
úkrytu a neubližujte tvorovi, který
plní důležitou funkci v přírodě.
Emil Šnaidauf n

n Žádná mláďata neberte neuváženě domů.

Neberte mláďata rodičům

J

aro je obdobím, kdy začínají mít
napilno ochránci přírody provozující záchranné stanice živočichů.
I několikrát denně řeší případy
volně žijících zvířat. Nejedná se jen
o nejrůzněji zraněné živočichy, případně vysílené jedince vracející se
z jihu, ale i mláďata, která se v přírodě pozvolna objevují. Ne vždy je
pomoc člověka na místě. Řada druhů nechává svá mláďata relativně
bez dozoru, aby se k nim posléze
vrátila a nakrmila je. A tak se často
stává, že lidé najdou vypadlé ptačí
mládě z hnízda či savčí mládě v trávě. Hlazení, sbírání a nošení domů
těchto mláďat je však obrovskou
chybou. V případě ptáčete je ještě
jakási naděje vrátit mládě zpět rodičům či jej podložit do hnízda adoptivním pěstounům, ale v případě
savčích mláďat / kuňata, liščata, zajíčci, veverky, srnčata… / je návrat
do přírody téměř nemožný a z mláděte se stává doživotní chovanec
potřebující lidskou péči.

Na druhou stranu však lze
konstatovat, že občas je odebrání
mláděte z přírody skutečně poslední možností, jak jej udržet při
životě. Zvláště v těch případech,
kdy se mládě zamotá do zbytků
provazu, drátů či jiných nevhodných materiálů v přírodě. Pak je
záchrana na místě, stejně tak jako
v případě viditelných zranění na
mláděti. Pokud však někde spokojeně leží či sedí, není důvod jej
z přírody brát. Lepší je zpovzdálí
sledovat, co se bude dít, případně
informovat myslivce či ochránce
přírody, kteří mají dostatek zkušeností rozhodnout, zda pomoci.
V České republice od roku 1998
funguje ojedinělý projekt záchrany volně žijících živočichů, kteří
se dostanou do nesnází v rámci
Národní sítě záchranných stanic.
Jejich seznam, územní působnost
a kontakty najdete na www.zvirevnouzi.cz. Pavel Moulis, předseda
ZO ČSOP Rokycany 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 ní s námi a našim 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 se už pojďme 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…

Ohnivý Beha
Strašlivý přízrak muže, který se řítí ulicemi (ale i po střechách nebo po nebi) v hořícím kočáře a bičem blesku pobízí spřežení koní s plamennou
hřívou, je vedle Klepáčka nejtypičtějším berounským strašidlem. V určité dny koná ohnivý Beha objížďku od bývalého hřbitova při kostele sv. Jakuba až
k někdejšímu popravišti pod Městskou horou na Plzence (kde stával sloup Božích muk) a odtud se vrací k Behovskému domu u Horní (Plzeňské) brány
(dnes čp. 28). Jedna z pověstí tvrdí, že Beha býval berounským rychtářem. Za údajný zločin vraždy odsoudil nevinného mladíka k trestu smrti. Když
se dozvěděl, že šlo o justiční omyl, oběsil se na půdě svého domu. Ve skutečnosti však Mates Rudolf zvaný Beha nikdy nevykonával funkci rychtáře.
Byl to bohatý měšťan, člen cechu řeznického. Po velkém požáru města roku 1735 však zešílel a oběsil se. Jeho podivná smrt, dávaná do souvislosti
s nejničivějším požárem, jaký kdy Beroun postihl, zapůsobila zřejmě na měšťany tak mohutným dojmem, že byla důvodem vzniku tajemné legendy. n
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Nabídka letních pobytových a příměstských táborů
4 živly kolem nás
Termín: 26. – 30. 7.
Místo konání: Beroun
Cena: 2 300 – 2 400 Kč
Kontakt: tel.: 603 141 700
www.rcslunecnice.cz
Poznávat je budete spolu s Bárou
Semrádovou a Adélou Idlbekovou
na procházkách, při hrách a vyrábění v Berouně a jeho okolí.
Animatějův tábor
Termín: 2. – 6. 8.
Místo konání: Beroun
Cena: 2 300 – 2 400 Kč
Kontakt: tel.: 603 141 700
www.rcslunecnice.cz
S Milanem a Helčou Štajerovými
budete v Berouně tvořit animovaný
dokument na téma voda a navštívíte
Národní filmové muzeum v Praze.
Cesta kolem světa
Termín: 23. – 27. 8.
Místo konání: Loděnice
Cena: 1 800 Kč (možnost uplatnění slevy až do výše 1 000 Kč)
Kontakt: tel.: 792 229 210
Svatojanci@email.cz
www.svatojancizs.webnode.cz
Také pro letošní prázdniny připravili Svatojánci pro děti pestrou nabídku příměstských táborů.
Dary Země
Termín: 9. – 13. 8.
Místo konání: Loděnice
Cena: 1 800 Kč (možnost uplatnění slevy až do výše 1 000 Kč)
Kontakt: tel.: 792 229 210
Svatojanci@email.cz
www.svatojancizs.webnode.cz
Letní příměstský tábor plný zábavy
a her je určen pro děti ve věku od
3 do 12 let.
Dělání, všechny smutky zahání
aneb poznáváme profese
Termín: 12. – 16. 7.
Místo konání:
Příměstské tábory Trubská
Cena: 2 200 Kč (sleva na druhého
sourozence 10 %)
Kontakt: tel.: 777 216 096,
lsms.beroun@gmail.com
www.lkstudanka.cz
Děti si budou moci během týdne
zahrát například na popeláře, hasiče, sedláka, kuchaře a další povolání a nahlédnout tak do jejich
zákulisí. Vše na čerstvém letním
vzduchu v hezkém prostředí louky,
lesa a jurty. Zažijeme spolu s dětmi
nevšední chvíle všedních profesí.
Fotbalový kemp
Termín: 12. – 16. 7. , 16. – 20. 8.
Místo konání: Fotbal. hřiště Svatá
Cena: 2 300 – 2 400 Kč
Kontakt: tel.: 603 141 700
www.rcslunecnice.cz

www.mesto-beroun.cz

Fotbal, hry a kopec zábavy pod
vedením Honzy Morsteina a Petra
Bláhovce se uskuteční na fotbalovém hřišti v obci Svatá.

a lidového tance s Luckou Šťastnou a odpoledne výtvarné činnosti
s Aničkou Fikrlovou v krásném prostředí obce Svatá u Berouna.

Hobiti a elfové

Jumanji - Letní pobytový tábor

Termín: 16. – 20. 8.
Místo konání:
Příměstské tábory Trubská
Cena: 2 200 Kč (sleva na druhého
sourozence 10 %)
Kontakt: tel.: 777 216 096
lsms.beroun@gmail.com
www.lkstudanka.cz

Termín: 31. 7.–14. 8.
Místo konání: TZ Čimelice
Cena: 4 600 Kč
Kontakt: tabor@ddmberoun.cz
www.ddmberoun.cz

Zážitkový fantasy tábor na motivy
knih spisovatele J. R. R. Tolkiena.
Elfové, trpaslíci, hobiti a další obyvatelé Středozemě, nás doprovodí
letním dobrodružstvím v přírodě.
Tábor je vhodný pro dobrodruhy
a pro děti, které rádi potkávají
nadpřirozené bytosti. Tenn‘ enomentielva - neboli:,Uvidíme se! elfským jazykem.
Indiánský tábor - kmen Čerokí
Termín: 26. – 30. 7.
Místo konání:
Příměstské tábory Trubská
Cena: 2 200 Kč (sleva na druhého
sourozence 10 %)
Kontakt: tel.: 777 216 096
lsms.beroun@gmail.com
www.lkstudanka.cz
Každý den se budeme inspirovat příběhy malého indiánského
chlapce z kmene Čerokí. Okusíme
mnohá z jeho dobrodružství, která
prožíval v lese, u potůčku, s hvězdami, se stromy, či na hřbetě jeho
cválajícího koně a učil se chápat
a vnímat přírodu kolem sebe jako
svého učitele a přítele.
Indiánský tábor - kmen Apačů
Termín: 26. – 30. 7.
Místo konání:
Příměstské tábory Trubská
Cena: 2 200 Kč (sleva na druhého
sourozence 10 %)
Kontakt: tel.: 777 216 096
lsms.beroun@gmail.com
www.lkstudanka.cz
V naší vesnici bude opravdu rušno,
budou se sbírat kořínky, bylinky
a vyrábět léčivé nápoje. Uděláme
si luky a šípy na lovení zvěře, čelenky a postavíme totem. Na svých
cestách se naučíme stopovat zvěř
a všímat si života v lese. Nesmí chybět indiánský buben tamtam, tanec
u ohně, opékání a příprava pokrmů.
Jóga, tanec a tvoření

Zahrajeme si hru. Hru pro ty, co
chtějí hledat a najít cestu pryč
z normálního světa. Nebezpečí
číhá na každém rohu našeho báječného dobrodružství. Dekódujte tajné veršované zprávy, hrajte
s časem o závod, který Vás a vaše
kamarády může zachránit třeba
od zuřivých lvů, šílených opic či
gigantických komárů. Vydejte se
do světa Jumanji, ale vězte, že se
z proradné džungle nemusíte jen
tak vrátit. Dobrodruzi pozor: Nezačínejte hrát, pokud hru nechcete
dokončit.
Keramický příměstský tábor
Termín: 26.–30. 7. 2021
Místo konání: Dům dětí a mládeže
Beroun, U Stadionu 787, Beroun
Cena: 2500 Kč
Kontakt:
klara.kuskova@ddmberoun.cz
www.ddmberoun.cz
Máš rád práci s keramickou hlínou? Tak přesně pro Tebe je tento příměstský tábor. V příjemném
a přátelském prostředí Domu dětí
a mládeže, pořádáme keramický
tábor pro děti. Během celého týdne budeme tvořit krásné výrobky
z keramické hlíny. Zábavnou formou se děti dozví něco o historii
keramiky, základy o keramické hlíně a její užití. Budeme chodit do
přírody na výlety, hrát si a soutěžit
a navštívíme i muzeum keramiky.
Les plný pohádek
Termín: 19. – 23. 7.
Místo konání: Loděnice
Cena: 1 800 Kč (možnost uplatnění slevy až do výše 1 000 Kč)
Kontakt: tel.: 792 229 210
Svatojanci@email.cz
www.svatojancizs.webnode.cz
Příměstský tábor určený pro děti
od 3 do 12 let nabídne řadu dobrodružství, her, zábavy a tvořivých
prací.
Lví království

Termín: 19. – 23. 7.
Místo konání: Svatá
Cena: 2 300 – 2 400 Kč
Kontakt: tel.: 603 141 700
www.rcslunecnice.cz

Termín: 26. – 30. 7.
Místo konání: Havlíčkova 8,
Beroun
Cena: 3 800 Kč
Kontakt:
www.prozdravi21.cz/tabory

Úvod do světa jógy s Markétou Jedličkovou, základy baletu, moderního

Příměstský tábor se koná pod záštitou Multidisciplinárního týmu

duševního zdraví pro děti a adolescenty organizace Pro zdraví 21
z. ú. a je určen dětem ve věku 6
až 11 let. Příměstské tábory jsou
určeny pro děti se speciálními potřebami (hyperaktivita, problémy
se soustředěním, úzkostné stavy,
závislostní chování, chování náročné na intervenci, děti v náročné
životní situaci apod.).
Milevo - Vzhůru za sny
- Letní pobytový tábor
Termín: 17. 7.–31. 7.
Místo konání: Kladruby – Milevo TZ
Cena: 4 000 Kč
Kontakt: t.o.berounka@gmail.com
www.ddmberoun.cz
T. O. Berounka ve spolupráci
s DDM Beroun pořádá dětský tábor v Milevu u Kladrub. Vydejte se
s námi “VZHŮRU ZA SNY”
Myslivost, příroda s ukázkou
výcviku psů
Termín: 9.–13. 8.
Místo konání: Svatá
Cena: 2 300 – 2 400 Kč
Kontakt: tel.: 603 141 700
www.rcslunecnice.cz
S lektory Patrikem Šrubařem
a Lenkou Heinzkeovou děti čeká
program plný poznávání přírody
a života v ní. Tábor se uskuteční
v obci Svatá a přilehlém okolí.
Novodobí lovci pokladů
Termín: 2. – 6. 8.
Místo konání: Loděnice
Cena: 1 800 Kč (možnost uplatnění slevy až do výše 1 000 Kč)
Kontakt: tel.: 792 229 210
Svatojanci@email.cz
www.svatojancizs.webnode.cz
Pestrý program plný bádání, her,
zábavy a tvořivých prací bude čekat na malé táborníky každý den
od 8:00 do 16:00.
Objevování tajemství
fyzikálních jevů
Termín: 19. – 23. 7.
Místo konání: Beroun
Cena: 2 300 – 2 400 Kč
Kontakt: tel.: 603 141 700
www.rcslunecnice.cz
Tábor plný her, zábavy a pokusů
pod vedením Kristýny Vlasákové
a Filipa Gürtlera bude probíhat
v Berouně a okolí. Děti se každý den
naučí několik „kouzel“ - fyzikálních
pokusů, které si samy vyzkoušejí.
Pirátská stezka
Termín: 12. – 16. 7.
Místo konání: Loděnice
Cena: 1 800 Kč (možnost uplatnění slevy až do výše 1 000 Kč)
Kontakt: tel.: 792 229 210
Svatojanci@email.cz
www.svatojancizs.webnode.cz
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Vydejte se s kamarády na pirátské
dobrodružství. Svatojánci na své
příměstské tábory nabízejí možnost
přihlásit dítě jen na jednotlivé dny.
Pohádky naruby
- Letní pobytový tábor
Termín: 15. 8.–28. 8.
Místo konání: RS Hrachov
Cena: 4 600 Kč
Kontakt:
marcela.sucha@ddmberoun.cz
www.ddmberoun.cz
Mají Vaše děti rády pohádky? Tento tábor je připraven přesně pro ně. Pomozte nám zachránit všechny pohádkové
postavy, které se dostaly do nesnází.
Jedině dětská fantazie je schopna dát
pohádky zpátky do pořádku.
Prázdninové kitování
Termín: 26.–30. 7. 2021
Místo konání: Dům dětí a mládeže
Beroun, U Stadionu 787, Beroun
Cena: 2300 Kč
Kontakt:
ddmberoun@ddmberoun.cz
www.ddmberoun.cz
Zveme všechny holky a kluky, které
baví nebo by mohlo bavit modelaření, na příměstský tábor.
Prázdniny se psem
Termín: 12. – 16. 7.
Místo konání:
Příměstské tábory Trubská
Cena: 2 200 Kč (sleva na druhého
sourozence 10 %)
Kontakt: tel.: 777 216 096
lsms.beroun@gmail.com
www.lkstudanka.cz
Děti bude čekat týden dobrodružství
po boku psích kamarádů. Našim cílem
je v dětech podpořit lásku k přírodě,
ke zvířatům, k pohybovým aktivitám
a rozvíjení kreativity, zručnosti, odpovědnosti a týmové práce. Na děti bude
čekat setkání s živým psem, povídání
jak se o pejska starat, ukázka výcviku
psů, seznámení s chováním psa a bezpečné chování ke psům.
Příměstské tábory s Fandou
u Františka v Hýskově
Termín: 26. 7.–30. 7. a 9. 8.–13. 8.
Místo konání: Rodný dům Františka Nepila v Hýskově
Cena: 1950 Kč
Kontakt: tel.: 732 831 828
fandafandidetem@email.cz
rerichova@atlas.cz
Děti se mohou těšit na celotáborovou
hru, chybět nebude sport, hry, výuka
angličtiny zábavnou formou, vyrábění
a výlety po okolí. Pitný režim a stravování jsou zajištěné po celý den.
Putování berounským krajem
s angličtinou
Termín: 12. – 16. 7. , 16. – 20. 8.
Místo konání: Beroun
Cena: 2 300 – 2 400 Kč
Kontakt: tel.: 603 141 700
www.rcslunecnice.cz
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Každý den se s Magdou Pěnčíkovou a Evou Markupovou budete
zážitkovou formou věnovat angličtině a budete objevovat Beroun
a okolí pomocí geocachingu, letterboxingu a dalších aktivit.
Putování krajem a časem – příměstský tábor městské knihovny
Termín: 12.–16. 7.
Místo konání: Městská knihovna
Beroun
Cena: 2 400 Kč
Kontakt: tel: 311 621 947
detske@knihovnaberoun.cz
Vydejte se s námi po stopách našich předků a zapojte se do dobrodružné hry. Podnikneme výlety na
významná kulturně historická místa
v okolí Berouna. Můžete se těšit na
pěší turistiku, inspirativní zázemí
knihovny, kreativní tým průvodců.
V ceně: jízdné, vstupné, kvalitní
oběd a pitný režim, zdravotník.
Slyšíš, jak šumí les?
Termín: 19. – 23. 7.
Místo konání:
Příměstské tábory Trubská
Cena: 2 200 Kč (sleva na druhého
sourozence 10 %)
Kontakt: tel.: 777 216 096
lsms.beroun@gmail.com
www.lkstudanka.cz
Budeme objevovat různé stromy,
co nám všechno dávají, proč kolem
nás jsou a zjišťovat, jak jim můžeme naslouchat a vnímat je všemi
smysly. Navážeme s nimi blízký
vztah, budeme naslouchat jejich
šumění a zjišťovat, co všechno potřebují. Zahrajeme si na semínka
a vyrosteme až po korunu. Budeme hrát hry, pantomimu, vyrábět
a zpívat si česky i anglicky. Cílem
tábora bude posilovat v dětech
úctu a citlivost k živé přírodě a rozvíjet jejich vnímání, empatii a odpovědnost za sebe i dění kolem
nich. Budeme si uvědomovat, že
na každém z nás záleží, jaký bude
svět kolem nás.
Sportovní příměstský tábor
s angličtinou
Termín: 5. – 9. 7. , 12. – 16. 7. ,
19. – 23. 7. , 26. – 30. 7. , 2. –
6. 8. , 9. – 13. 8. , 16. – 20. 8.
a 23. – 27. 8.
Místo konání:
Sportcentrum Eden Beroun
Cena: 2 850 Kč
Kontakt: tel. 724 774 353
www.sporteden.cz
Tábor bude zaměřen na tělesné
aktivity, kdy děti budou využívat
areál sportovního centra Beroun.
Těšit se mohou například na tenis, badminton, beachvolleyball,
golf, crazygolf, lukostřelbu a další.
Zároveň budou zábavnou formou
rozvíjet své znalosti angličtiny pod
vedením zkušených lektorů ze základních a středních škol.

Tábor s výukou plavání
Termín: 10.–17. 7.
Místo konání: Rekreační středisko
Stará Živohošť
Kontakt:
www.plavaniberoun.cz
Pobytový tábor s výukou plavání je
určen pro děti 5 - 15 let. Zároveň
se zájemci mohou hlásit do plaveckých kurzů pro děti a zdokonalovací kurzy plavání pro jejich rodiče,
které se uskuteční v termínech 5.–
9. 7. a 23.–27. 8. akce v plaveckém
bazénu Městského plaveckého areálu v Berouně. Možnost přihlásit
i jen děti samostatně.
Tajemství nejen lesních skřítků
Termín: 9. – 13. 8.
Místo konání: Příměstské tábory
Trubská
Cena: 2 200 Kč (sleva na druhého
sourozence 10 %)
Kontakt: tel.: 777 216 096
lsms.beroun@gmail.com
www.lkstudanka.cz
Tábor bude zaměřen na čtení a povídání si o lesních skřítcích, inspirace z knížek Vítězslavy Klimtové,
tvořivé dílničky - vytvoření vlastního skřítka, vyrábění minizahrádky,
kde bude následně skřítek bydlet,
skřítky budeme i malovat, půjdeme se podívat do lesa, kde postavíme skřítkům domečky a poslední
táborový den si uspořádáme skřítkovský karneval.
TJ Kraso Beroun
– příměstský tábor
Termín: 23. 8.–27. 8.
Místo konání:
Zimní stadion Beroun
Kontakt: tel.: 606 132 153
info@krasoberoun.cz
TJ Kraso Beroun pořádná na zimním stadionu letní školu bruslení
formou příměstského tábora, bližší
informace na emailu nebo telefonicky.
Umělci v přírodě
– šifra mistra Leonarda
Termín: 16. – 20. 8.
Místo konání:
Příměstské tábory Trubská
Cena: 2 200 Kč(sleva na druhého
sourozence 10 %)
Kontakt: tel.: 777 216 096
lsms.beroun@gmail.com
www.lkstudanka.cz
Na táboře se budeme věnovat
všem možným uměleckým směrům od malování přes divadlo,
tanec, hudbu až po samotný landart. Budeme se v dětech snažit
probudit umělce, který v nich dřímá, a pokusíme se ho dostat na
povrch do uměleckého díla. Tábor
ale nebude jenom o umění, bude
také o zdravém pohybu v přírodě
a orientaci v ní. Napříč celým táborem bude probíhat příběh šifry

mistra Leonarda, kdy děti budou
plnit různé úkoly a luštit hádanky
aby se nakonec dostaly k vytouženému pokladu.
Zábavné léto s DDM
Termín: 12. – 16. 7., 19. – 23. 7.,
26. – 30. 7., 2. 8. – 6. 8.,
9. 8. – 13. 8., 16. 8. – 20. 8.,
23. 8. – 27. 8.
Místo konání: Dům dětí a mládeže
Beroun, U Stadionu 787, Beroun
Cena: 2 300 Kč
Kontakt:
ddmberoun@ddmberoun.cz
www.ddmberoun.cz
Chcete, aby se vaše dítě seznámilo
s novými kamarády, vyzkoušelo si
mnoho zábavných aktivit a užilo
si léto? Přihlaste jej na příměstský
tábor “Zábavné léto s DDM” - všeobecně zaměřený příměstský tábor
pro děti ve věku 6-12 let. Pro děti
bude připraven pestrý program tvoření, hry, výlety po okolí.
Za dávnými předky
Termín: 12. – 16. 7.
Místo konání: Havlíčkova 8, Beroun
Cena: 3 800 Kč
Kontakt: www.prozdravi21.cz/tabory
Příměstský tábor určen dětem ve
věku 12 – 15 let. I v letošním roce
jsme pro děti přichystali příměstské tábory inspirované konceptem
monomýtu Cesty hrdiny J. Campbella. Příměstské tábory jsou
určeny pro děti se speciálními potřebami (hyperaktivita, problémy
se soustředěním, úzkostné stavy,
závislostní chování, chování náročné na intervenci, děti v náročné
životní situaci apod.). Tábory jsou
organizované pod záštitou Multidisciplinárního týmu duševního
zdraví pro děti a adolescenty organizace Pro zdraví 21 z. ú.
Zapomenutá strašidýlka
Termín: 16. – 20. 8.
Místo konání: Loděnice
Cena: 1 800 Kč (možnost uplatnění slevy až do výše 1 000 Kč)
Kontakt: tel.: 792 229 210
Svatojanci@email.cz
www.svatojancizs.webnode.cz
Hry, zábava, bádání a především
spousta legrace. To je nabídla příměstských táborů, které pravidelně
pro vaše děti pořádají Svatojánci.
Zvířecí detektiv
Termín: 26. – 30. 7.
Místo konání: Loděnice
Cena: 1 800 Kč (možnost uplatnění slevy až do výše 1 000 Kč)
Kontakt: tel.: 792 229 210
Svatojanci@email.cz
www.svatojancizs.webnode.cz
Máte chuť se o prázdninách stát
na chvíli detektivem? Nebo dokonce zvířecím detektivem a prožít nezapomenutelný týden? Nenechte
si ujít tento příměstský tábor.
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SOUTĚŽ PRODLOUŽENA!

Andrea Kalová: Ženy
V

ýstava v galerii Holandského domu představí od 6. do
24. dubna fotografie Andrey Kalové,
na nichž je zachycena ženská krása.
Aktuální informace o podmínkách,
za jakých bude možné (a zda vůbec)
výstavu navštívit, najdete na www.
mkcberoun.cz.
Andreu Kalovou svět fotografie
přitahoval odjakživa. Už jako malá
milovala příběhy a viděla svět ’v obrazech’. Povoláním účetní si před několika lety doplnila odborné vzdělání
v oboru fotograf/reportér a prošla
dalšími kurzy tvůrčí fotografie včetně
například fotografie portrétní. Pra-

cuje s přirozeným světlem, pro svou
tvorbu využívá romantické přírodní
scenérie Českého krasu i romantická
zákoutí pražských uliček a kaváren.
Je hrdou členkou sdružení Berounští
fotorici, žije a tvoří v Bubovicích.
Andrea Kalová se vždy snaží zachytit duše fotografovaných. Miluje
lidi, emoce a příběhy – a právě to jí
fotografie umožňují zprostředkovat.
Spojení profese účetní a focení vnímá
jako ideální, jak sama říká: „U focení
odpočívám od čísel a naopak. Účtování mě drží nohama na zemi, fotografování mi dovoluje být kreativní,
svobodná duše.“ Alena Šustrová n

Keramické Velikonoce
n Dílna plná keramických slepiček a vyřezávaných vajec, velikonoční trh, tematické výtvarné workshopy, dílničky pro děti a pletení pomlázek o zeleném
čtvrtku… Takto vypadaly svátky jara v Muzeu berounské keramiky každý rok.
Letos je už podruhé vše jinak a z celého obvyklého jarního shonu zbyly alespoň
ty slepičky, vyřezávaná vejce a další jarní dekorace, protože výroba v keramické dílně se naštěstí nezastavila. Keramické dekorace z dílny MBK ozdobí o Velikonocích Husovo náměstí nejen pro potěchu kolemjdoucích, ale také jako
připomínka, že v dílně stále probíhá zakázková výroba a dekorace je možné si
také objednat. Nechybí Vám tedy na okně, balkoně či v zahradě něco pěkného
k navození té správné atmosféry? Pokud ano, neváhejte kontaktovat Muzeum
berounské keramiky. Více informací na www.muzeumberounskekeramiky.cz. n

www.mesto-beroun.cz
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Rusalka v parku v Litni

P

Zapojte se do projektu
Čímtačára i vy
B
erounský spolek Čímtačára
spustil jako reakci na současnou situaci projekt stejnojmenné
on-line galerie výtvarných prací
žáků i jejich učitelů. Do projektu se již nyní zapojilo více než
sedm desítek škol z celé republiky a v online galerii je publikováno na 500 výtvarných prací.
Tématem prvního ročníku on-line výtvarné přehlídky je Bludiště, toto téma lze pojmout široce:
„Bludiště v přírodě, ve vesmíru,
v duši, v civilizaci, v číslech, ve
slovech, v nesnázích, ve vztazích,
v dějinách, v budoucnosti, v nejasnostech… Tápání, bloudění,
odkrývání, hledání cesty, směru,

místa, pravdy, štěstí, porozumění
a odpovědí…“
Projekt nabízí možnost k publikování výtvarných děl žáků i studentů v době, kdy není možné vystavovat
v galeriích a vzájemně konfrontovat
své výtvarné postupy a výsledky své
práce. Práce se nahrávají na webový portál, originál zůstává tvůrci.
Přehlídka má soutěžní a nesoutěžní
část, zapojit se do ní mohou jak žáci
a studenti všech věkových kategorií,
tak i jejich učitelé a vedoucí výtvarných kroužků. Zvláštní kategorii zde
najdou i amatérští výtvarníci.
Soutěžní část vyhodnotí odborná porota složená z profesionálních
výtvarníků. Hodnotit může i veřejnost, ti kteří v tomto hlasování uspějí nejlépe, získají cenu veřejnosti.
V rámci udělování grantů na kulturní činnost byl tento berounský projekt podpořen i městem Beroun. Vše
o projektu, včetně všech aktuálně vystavených prací, je možno zhlédnout
na www.cimtacara.cz. (ab) n

ři příležitosti 10. výročí Festivalu Jarmily Novotné, stejně jako
pořádající neziskové organizace Zámek Liteň, z.s. a ke 120. výročí
premiéry opery Rusalka se v parku zámku Liteň uskuteční výjimečný
letní open-air „Rusalka v parku“, koncertní provedení nejznámějších
částí opery Rusalka Antonína Dvořáka.
Pozvání do projektu přijal Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který vystoupí pod taktovkou Roberta Jindry. Hlavní roli Rusalky ztvární jedna z našich nejžádanějších sopranistek Kateřina Kněžíková. Role Prince
se ujme talentovaný Richard Samek, role Vodníka se zhostí Jan Martiník
a role Cizí kněžny a Ježibaby Jana Kurucová. Do vedlejších rolí Žínek
pořadatelé přizvali vybrané absolventky Interpretačních kurzů v Litni.
Zámecký park poprvé zažije rozměrnou scénu překypující hudbou,
zpěvem a tancem v režii vždy nápaditých bratrů Cabanů. Pěveckým vystoupením dodají ten správný efekt tanečníci, kteří během představení
rozvíří své kreace na různých místech parku. Ty divákům neuniknou díky
projekcím na velkoplošných obrazovkách, jež budou lemovat scénu.
Koncert se uskuteční za každého počasí 28. srpna 2021 ve 20:00
v zámeckém parku v Litni.
Open-air Rusalka v parku má benefiční charakter a jeho výtěžek
bude věnován opravě oranžerie – kulturní památky v zámeckém areálu. Oranžerie by měla sloužit kulturním projektům pro veřejnost. Předprodej vstupenek probíhá prostřednictvím sítě Ticketportal a je možné
je zakoupit také online v rezervačním systému na www.zamekliten.cz.
Barbora Dušková n

Spisovatelka přichystala dětem překvapení

J

n Jedna ze soutěžních prací.

arní měsíc březen je odedávna znám jako měsíc knihy. Od
roku 2009 známe již březen jako
měsíc čtenářů a internetu. Jde
o celostátní akce, které podporují a propagují četbu. Vyvrcholením tohoto měsíce je vždy Noc
s Andersenem.
I my ve školní družině mívá-

Na pomoc rodinným pečujícím – Poradna Včera
n Pečujete doma o svého blízkého? Nabízíme všestrannou odbornou pomoc a doprovázení těm, kteří v Berouně a v celém okrese pečují o blízkého
člověka s poruchou paměti. Poskytujeme sociálně právní poradenství, psychosociální podporu, vzdělávání v oblasti každodenní péče a komunikace
s lidmi s Alzheimerovou nemocí či některým typem demence. Zřídili jsme pro
vás specializovanou poradnu, která nese název Poradna Včera a je umístěna
v Hornohradební ulici, tedy pod Plzeňskou bránou u Husova náměstí. Poskytujeme podporu pečujícím i v terénu a on-line formou. K dispozici vám jsou
odborníci například z oblasti sociální práce a péče, práva, neurologie, psychiatrie, výživy a duchovní péče. Veškeré služby poskytujeme zdarma.
Berounská Poradna Včera je součástí sociální služby působící ve 12 středočeských městech a zaštiťuje ji organizace Dementia. Vítáme spolupráci
s ostatními zdravotními a sociálními službami pro seniory na Berounsku. Pokud vás trápí problémy spojené s domácí péčí, můžete se na nás obrátit prostřednictvím tel.: 725 923 181, e-mailu: poradna.beroun@dementia.cz nebo
využít možnost chatu na https://dementia.cz/chat. Veronika Maslíková n

www.mesto-beroun.cz

me společné akce během měsíce
března, kdy děti v jednotlivých
odděleních čtou různé knihy, seznamují se se známými spisovateli, ale i tvoří různé ilustrace ke
knihám a mnoho dalších aktivit.
V letošním roce, již podruhé,
si jistě čtou děti alespoň samy
doma. V družině zatím žádná
akce neproběhne. V předloňském roce jsme si četli knihy od
spisovatelky Jany Brnušákové.
S autorkou jsme v loňském roce
měli v plánu uskutečnit besedu
o knihách. K společnému setkání nedošlo. A tak jsme si jej naplánovali na letošní březen. Ale
ouha, opět nic.
Přestože se s paní Brnušákovou nesejdeme, čeká však
na děti školní družiny krásný
dáreček od paní spisovatelky.
Zaslala totiž 3. díl série knih
s názvem „Králíček Toby, pes
Birk a tajemná jeskyně.“ A aby
toho nebylo málo, přidala ještě
její další díla – knihy – „Královna ze Železné hory“, „Královna

a Zlatý rytíř“ a „Soumrak královen“.
Takže až se vrátíme zpět do
školních lavic a do družiny, budeme mít o zábavu postaráno.
Chtěla bych paní Janě Brnušákové moc a moc poděkovat za
krásný dárek k měsíci čtenářů
a věřím, že až se situace uklidní,
sejdeme se u nás v družině.
Květa Hrbáčková n
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Tipsport Czech Ladies Open
opět na golfu v Berouně

P

Atleti v Ostravě zářili!

Z

a přísných bezpečnostních
opatřeních se v březnu konalo
v Ostravě MČR v atletice v kategoriích dorost a junioři. V době, která
sportu moc nepřeje a kdy většina
atletů měla jen malou nebo vůbec
žádnou možnost trénovat v hale,
to byl alespoň záblesk naděje na
lepší časy.
Berounskou Lokomotivu, která
na tyto šampionáty obvykle vysílá
velké skupiny kolem patnácti až
dvaceti sportovců, tentokrát reprezentovali jen čtyři atleti. Ale zato
všichni s medailovými ambicemi.
Na čtyřstovce juniorů se představili svěřenci Dalibora Kupky
Ondřej Škrland a Adam Sudek.
Oba bez problémů postoupili se
druhým a třetím nejlepším časem
do finále a očekával se tuhý boj
o medaile. Do cíle závodu se však
dostal jen Adam Sudek, který v novém osobním rekordu 49,37s doběhl těsně čtvrtý. Největší favorit
Ondřej Škrland se bohužel hned

v prvním kole zranil a závod nedokončil.
Jak už se to v berounském oddíle stává skoro tradicí, dařilo se
více děvčatům. Svěřenkyně Luboše
Dryáka dorostenky Tereza Placatková i Adéla Steinsová se obě prosadily na nejvyšších stupních. Závod
na 1500m naprosto ovládla Adéla
Steinsová, která vedla od prvních
metrů až do cíle. Doběhla v novém
osobním rekordu 4:44,43s a druhé
v pořadí Šárce Somrové z Kladna
nadělila čtyři vteřiny.
Závod na 3000m si takticky
pohlídala Tereza Placatková, která
se po celý závod držela na druhém
až třetím místě a až při nástupu
do posledního kola předběhla dosud vedoucí Kateřinu Hadravovou
z České Lípy. Svou pozici udržela
až do cíle a zvítězila v novém výborném osobním rekordu 10:26,88.
Všem účastníkům blahopřejeme a Ondrovi přejeme brzké
uzdravení. Adolf Horsinka n

okud současná zvláštní situace dovolí, významnou golfovou událostí roku na českých hřištích se stane Tipsport Czech Ladies
Open 2021 od 25. do 27. června.
Po loňské premiéře turnaj opět zavítá do Beroun Golf Clubu a bude
součástí až neuvěřitelně nabité
turnajové listiny Ladies European
Tour 2021 (viz tisková zpráva LET),
která zavítá na 4 světadíly.
„Jsem velmi rád, stejně tak jako
naši členové, že se turnaj Tipsport
Czech Ladies Open po roce uskuteční opět na našem hřišti. Jsem
přesvědčen, že hřiště a celý areál
budou v červnu perfektně připraveny a budou plně splňovat parametry této druhé nejvýznamnější světové tour,“ dodal prezident Beroun
Golf Clubu Vojtěch Matějček.
Tipsport Czech Ladies Open
2021 bude posledním turnajem
evropské dámské elity, odkud se
budou moci hráčky kvalifikovat na
olympijské hry v Tokiu a zároveň
bude i nominačním turnajem na
podzimní Solheim Cup. Je zároveň
naplánován do úvodní části „23týdenního evropského turné“ a toto
vše zajišťuje nejlepší možnou hráčskou účast. O finanční prémie ve
výši 5 200 000 Kč bude bojovat
132 hráček z 25 zemí celého světa.
Můžeme s určitostí předpokládat start obou předchozích vítězek
Tipsport Czech Ladies Open, Carly
Booth ze Skotska a Emily Kristine Pedersen z Dánska. Další silné
zastoupení by měly představovat

mj. vítězky turnajů LET Annabel
Dimmock, Florentyna Parker, Hannah Burke nebo Amy Boulden. Do
Česka by se také měly vrátit loňské medailistky našeho turnaje,
Christine Wolf z Rakouska a Saana
Nuutinen z Finska, a stejně tak
i sympatická a úspěšná Švédka
Julia Engström.
Českou reprezentaci by mělo
tvořit až deset hráček a z toho polovina nejlepších amatérek, které
při loňském ročníku potvrdily svoji
výbornou výkonnost i postavení
na světovém amatérském žebříčku
WAGR, když pět z nich prošlo cutem do finálového kola.
„Jsme v kontaktu i s nejlepší
českou golfistkou Klárou Spilkovou. Troufnu si říct, že pokud její
program na LPGA nebude v termínové kolizi, ráda si českou LETku
opět zahraje.“
„Velmi mě těší pokračující podpora a spolupráce jak s titulárním
partnerem, sázkovou společností
Tipsport, tak partnerství s Beroun
Golf Clubem. Vážím si pomoci
všech našich partnerů, kteří, jak
věřím, budou při nás stát i v této
covidové době, spolupráce s Českou golfovou federací a samozřejmě se samotnou Ladies European
Tour Ltd. Postavení turnaje nás
zavazuje uspořádat úspěšnou akci
podobně jako v loňském roce, což
nám potvrdily pozitivní ohlasy
z mnoha stran, zejména pak z řad
samotných hráček,“ řekl promotér
Luboš Koželuh. Milan Pokorný n

Plavec Tomáš Ludvík byl na Slovensku dvakrát stříbrný

D

louhotrvající uzavření bazénů k pořádání závodů nutí
české plavecké špičky, aby si hledaly závody mimo Českou republiku. Některé bazény jsou u nás otevřené jen pro profesionální plavce
tak, aby mohli trénovat a připravovat se na nadcházející Mistrovství
Evropy popř. LOH 2021. Pokud se
chtějí top mítinků zúčastnit, musí
splnit limity vypsané pro dané
soutěže, a proto jezdí tam, kde závody mohou pořádat. Přestože pořadatelé pořádají závody za přísných hygienických opatření, jsou
naši plavci rádi, že mohou závodit.

Jedním z profesionálních plavců je také Tomáš Ludvík, který se
zúčastnil o víkendu 5.–7. 3. mezinárodních závodů v Šamoríně
- GRAND PRIX SLOVAKIA 2021,
kde si vedl velmi dobře. Závodů
se zúčastnili kromě domácích ze
Slovenské republiky také plavci
z Malty, ČR a Slovinska. V pátek
z dopoledních rozplaveb na 100
metrů znak postoupil náš Tomáš
do odpoledního finále, kde skončil na 2. místě. V sobotu v dopoledních rozplavbách si postup do
finále vyplaval na 50 m znak, kde
skončil na 4. místě a v rozplavbách

na 50 m volný způsob se umístnil
na 21. místě a do odpoledního
finále tak nepostoupil. V odpoledním finálovém bloku se plaval
400 m polohový závod přímo na
čas. I v tomto závodu podal Tomáš
svůj maximální výkon a umístnil
se na krásném 4. místě s osobním
rekordem. V neděli už čekal na
Tomáše jediný závod 200 m znak,
který je jeho nejoblíbenější disciplínou, a to také potvrdil, když
do odpoledního finále postupoval
z druhého místa. Odpolední finále
bylo velmi zajímavé do posledních
metrů. Tomáš si držel celý závod

první pozici, když posledních
deset metrů plavec ze Slovinska
zrychlil a dohmátnul o tak zvaný
„dohmat„ dříve.
Ostatní berounští plavci nezahálí, i když se mohou zatím pod
vedením svých trenérek účastnit
za přísných hygienických opatření pouze suché přípravy venku
a doma dle tréninkového programu od trenérky. Všem bazén už
chybí a rádi by si zaplavali. Možná, že zkusí za teplejšího počasí
trénovat v řece Berounce, tak jako
se trénovalo dříve, když Beroun
neměl bazén. LoBe n
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