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Aktuální informace o skládce Lištice

N

ejnáročnějším právním sporem, který se postupně dědil
z jednoho zastupitelstva a vedení
města Beroun na druhé, je kauza skládky Lištice. Respektive
pozemků, které patří Květoslavu
Šebelovi. Poslední ucelené informace o celé situaci přinesl Radniční list v květnu 2015. Jaký je
tedy současný stav?
Město Beroun má vyklidit
pozemky části skládky Lištice, jejichž majitelem je K. Šebela. Tak
zní rozsudek prvoinstančního
soudu, který rozhodl po řízení
trvajícím zhruba 12 let a potvrdil
ho i odvolací Krajský soud v Praze. Rozsudek obdrželo město
v říjnu loňského roku. Město Beroun prostřednictvím svého právního zástupce podalo dovolání
k Nejvyššímu soudu. Dovoláním
jakožto mimořádným opravným
prostředkem město napadá shora
uvedené rozhodnutí, neboť má
za to, že soudy nesprávně právně
posoudily celou řadu zásadních
právních otázek, včetně otázky,
zda vůbec na město ze státu,
který skládku Lištice prostřednictvím svých státních organizací

provozoval, přešla povinnost, jež
je předmětem žaloby, dále zda
žaloba na vyklizení neodporuje dobrým mravům, když výkon
práva povede k nepřijatelným
důsledkům nejen ve vztahu mezi
účastníky sporu, ale také navenek, ve vztahu k veřejnosti aj.
Rozsudek je však pravomocný,
proto město Beroun začalo jed-

nat, aby naplnilo svoji povinnost
uloženou soudem. V tomto případě však neexistuje přímá úměra
mezi rozsudkem a samotným
vyklizením zmíněných pozemků.
„Město musí postupovat podle
veřejnoprávních předpisů a své
další kroky koordinovat s příslušnými veřejnoprávními orgány
a přitom se řídit jejich rozhodnu-

tími. Je potřeba si uvědomit, že
tyto orgány nejsou přímo vázány
citovaným rozsudkem,“ informoval starosta Berouna Ivan Kůs
o složitosti celé kauzy, v níž se
střetává soukromé právo s právem veřejným, zejména s právními předpisy na ochranu životního
prostředí, ochranu krajiny apod.
pokračování na 4. straně

Volnočasová příloha
n V zářijovém Radničním listu
opět vyjde pravidelná volnočasová příloha na rok 2017/18,
která nabídne přehled berounských organizací, oddílů
a klubů. Podklady pro přílohu
zasílejte nejpozději do 10. srpna pomocí formuláře na webu
města v sekci Radniční list
nebo na kttm@muberoun.cz. n

n Ministr zahraničních věcí SRN Sigmar Gabriel si při své cestě do České republiky našel v programu

místo také k návštěvě Berouna, kam přijel v sobotu 24. června před svým odletem domů. Jeho volba
nebyla náhodná. Sigmar Gabriel pochází z Goslaru, který je více než čtvrt století partnerským městem
Berouna. Při prohlídce berounské radnice udivoval svými dokonalými znalostmi o vzájemné spolupráci
obou měst. Do Berouna přijel v doprovodu ministra zahraničních věcí ČR Lubomíra Zaorálka a také
1. radního města Goslar Burkharda Sieberta, který patří k jeho blízkým přátelům. Z berounské radnice
odjela delegace na Gymnázium Joachima Barranda, kde čekala oba ministry beseda se studenty. Siegmar Gabriel si rovněž nenechal ujít zahájení světového poháru ve skateboardingu Grand Prix Beroun
2017, pozdravil se s hlavním organizátorem Tomášem Vintrem a s obdivem sledoval rozjížďky závodníků. Více na str. 5. n

Vzpomínka na berounské povodně

L

etos v srpnu si připomínáme
15 let od ničivé povodně v Berouně, ale také 145. výročí od ještě
tragičtější povodně z roku 1872.
Před pěti lety jste mohli na tyto
přírodní katastrofy zavzpomínat
v rámci naučné stezky Po stopách
povodní. Tehdy byly jednotlivé
informační panely rozmístěny
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v Berouně u objektů, které byly
zasaženy nejvíce. Nyní si je můžete
prohlédnout na jednom místě, a to
na pěší zóně v Palackého ulici. Na
úvodním ze sedmi informačních
panelů přiblížíme i povodně z roku
2013 a protipovodňová opatření,
která mají město nyní před velkou
vodou chránit. n
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Nový chodník a semafory přispějí
k bezpečnosti zejména školáků

D

o začátku nového školního
roku má být hotový chodník
a ostatní stavební úpravy v prostoru Havlíčkovy a Plzeňské ulice. Investorem akce „Propojovací
chodník Plzeňská – Havlíčkova“
je město Beroun, stavební práce
má na starosti firma STRABAG,
a.s. Po dobu rekonstrukce je
upraven dopravní režim v Tovární a Havlíčkově ulici, řidiči
proto musí věnovat zvýšenou
pozornost změnám v dopravním
značení.
„Rekonstrukce prostoru v blízkosti Jungmannovy základní školy
byla plánována dlouho dopředu.
Cílem celé akce je zvýšení bezpečnosti školáků, ale i ostatních

Synchronizace
semaforů

N

a synchronizaci semaforů, tzv. zelenou vlnu,
nyní zadalo město výběrové
řízení na projektanta. Z dopravních studií zaměřených
na plynulost dopravy vyplývá
potřeba celý systém vylepšit
a vytvořit signální plány, podle nichž se nastaví správné
časování semaforů. Výběrové
řízení na projektanta je tak
dalším krokem ke zlepšení
plynulosti dopravy ve městě.
Samotný projekt optimalizace světelné signalizace v Berouně by se měl realizovat
příští rok. Město by na tuto
akci chtělo využít evropské
nebo státní dotace. n
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chodců,“ konstatoval místostarosta Berouna Michal Mišina.
Přechod pro chodce v oblasti
ulic Havlíčkova – Plzeňská dosud
prakticky neexistoval a prostor
byl navíc zcela neprůchodný pro
vozíčkáře. „Celá lokalita je nebezpečná i kvůli řidičům, kteří nerespektují dopravní značení a odbočují z Plzeňské do Havlíčkovy
a Tovární ulice. Další problém

představují auta, která nerespektují značení v Havlíčkově ulici:
průjezd zakázán. Podle interního
šetření policie devět z deseti řidičů tuto značku ignoruje,“ uvedl
Michal Mišina.
Tyto důvody vedly město Beroun ke změnám, které tato část
města po rekonstrukci čeká.
Do Havlíčkovy ulice budou řidiči
nově vjíždět z křižovatky s ulicí

Elektromobily
pro zdravější Beroun

M

ěsto Beroun uspělo v žádosti o dotaci na nákup elektromobilů. Ze státního fondu životního prostředí získá na jejich nákup
dotaci ve výši 880 tisíc korun.
„Chceme jít v tomto ohledu
občanům příkladem a omezit
produkci skleníkových plynů
ve městě. Využívání elektromobilů na alternativní pohon bude mít
nesporný přínos pro životní prostředí,“ uvedl starosta Berouna
Ivan Kůs.
Dotaci chce město využít
na nákup tří elektromobilů. Při
jejich výběru se zohlednila mimo
jiné i četnost užívání. Jeden elektromobil bude určen pro Parkování s.r.o., které zajišťuje správu
parkovišť a parkovacích míst,
servis bikeboxů pro parkování
kol a provozuje parkovací dům.
Vozidlo s elektrickým pohonem
bude sloužit ke kontrole a výběru
peněz z parkovacích automatů.
Vozidlo se bude používat každý

všední den a o sobotách. „Další
dva elektromobily budou určeny pro sociální oblast,“ uvedla
Dana Vilhelmová, vedoucí odboru
územního plánování a regionálního rozvoje. Město Beroun zajišťuje prostřednictvím pečovatelské
služby rozvoz jídel pro seniory trvale žijící v Berouně. Rozvoz jídla
pro 180 občanů je nutné zajistit
denně v krátkém časovém úseku.
S  ohledem na rostoucí poptávku
po rozvozu jídel, ale i zajištění nákupu potravin, kterou v současné
době není možné uspokojit, jsou
potřeba dvě vozidla, které rozšíří
službu pro starší občany a zajistí
efektivnější rozvoz.
Kromě nesporných ekologických výhod budou mít elektromobily pro město Beroun
i ekonomický přínos. Provoz elektromobilů ve srovnání s užíváním
současných vozidel totiž představuje roční úsporu ve výši přes 54
tisíc korun. n

Tyršovou a vyjedou ulicí Na Náhonu. Výjezd na Plzeňskou ulici
po stavbě propojovacího chodníku už nebude možný. „Tím dojde ke zklidnění dopravy v této
lokalitě. V křižovatce Havlíčkova
x Tyršova dojde k eliminaci nepřehledného místa, kde dochází
k častým nehodám. V horní části
ulice navíc přibudou parkovací
místa,“ doplnil Michal Mišina.
Jak jsme již informovali, rekonstrukce se dotkne i dvou
přechodů pro chodce v blízkosti
Jungmannovy ZŠ. Oba přechody
budou zrušené a nahradí je nový,
bezpečnější, řízený semaforem.
„Ten bude možné do budoucna
začlenit do synchronizace světelné signalizace ve městě, kterou
Beroun připravuje. Zlepší se plynulost provozu v centru Berouna
a především se zvýší bezpečnost
chodců a hlavně dětí v této lokalitě,“ uzavřel Michal Mišina. n

Vandalové
zase řádili
V

minulém Radničním listu
jsme vás informovali o vandalech, kteří poničili květinovou
výzdobu města a zlomili stromek
v blízkosti restaurace U Zelených.
Bohužel řádění neskončilo. Někdo
totiž odzicil lípu v „Parku přátelství“ v blízkosti restaurace U Štiky. Lípu v minulém roce věnoval
městu Beroun slovinský pěvecký
sbor, který v Berouně vystoupil
v rámci Koláčefestu. Beroun zde
nechá vysadit nový strom. n
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Za parkování zaplatíte nově kartou i mobilní aplikací

O

d 1. srpna dochází k novinkám v parkovacím systému,
ale i k některým změnám cen
na placených parkovištích, jak
uváděl i červencový Radniční list.

Aktuální ceník najdete v přiložené tabulce, kompletní informace
získáte na webových stránkách
města Beroun.
Novinkou platnou od 1. srp-

na je možnost úhrady parkování
platební kartou a prostřednictvím speciální aplikace v mobilu.
Od tohoto data můžete parkování zaplatit pomocí platební

Ceny parkovacích lístků za stání na dobu nejdéle 24 hodin v zónách placeného stání - placená parkoviště
Název parkoviště

Doba placeného stání

cena parkovacího lístku

Husovo náměstí

Po-Pá 7:00-18:00, So 7:00-13:00

15 Kč/30 min. pro první hodinu,
každá další hodina 50 Kč/hod.

Husovo náměstí

Po-Pá 7:00-18:00, So 7:00-13:00

15 Kč/30 min. pro první hodinu,
každá další hodina 50 Kč/hod.

Kasárna I - Knihovna

Po-Pá 7:00-18:00, So 7:00-13:00

5 Kč/30 min. pro první hodinu,
dále 20 Kč/hod.

Boškův statek

Po-Pá 7:00-18:00, So 7:00-13:00

první půl hodina 5 Kč, první hodina 10 Kč,
každá další hodina 15 Kč, pro rodiče
„sportovců“ 2 Kč za hodinu placeno přes
mobilní telelefon

Nám. Marie Poštové

Po-Pá 7:00-18:00, So 7:00-13:00

první půl hodina 10 Kč, první hodina 20 Kč,
každá další hodina 35 Kč

Medicentrum

Po-Pá 7:00-18:00, So 7:00-13:00

první půl hodina 10 Kč, první hodina 20 Kč,
každá další hodina 35 Kč

Na Příkopě

Po-Pá 7:00-18:00, So 7:00-13:00

první půl hodina 10 Kč, první hodina 20 Kč,
každá další hodina 35 Kč

Wagnerovo nám.

Po-Pá 8:00 -18:00, So 7:00-13:00 20 Kč/hod.

Karly Machové

Po-Pá 7:00-18:00, So 7:00-13:00

20 Kč/hod.

Policie Beroun
- ul. Tyršova

Po-Pá 8:00-16:00

5 Kč/hod.

FÚ Beroun - ul.Tyršova

Po-Pá 8:00-16:00

5 Kč/30 min. pro první 2 hodiny,
dále 20 Kč/hod.

Havlíčkova ul.

Po-Pá 7:00-18:00,
So 7:00-13:00

první půl hodina 10 Kč, první hodina 20 Kč,
každá další hodina 35 Kč

P+R u vl.a aut.nádraží

denní sazba za 24 hod.

20 Kč/24 hod.

Pracovní dny 7:00 – 18:00
První půl hodina 10 Kč, do prvních třech hodin 15 Kč
50 Kč
Sobota 7:00 – 13:00
15 Kč/hod.
Sobota od 13:00,
neděle a svátky
2 Kč/hod.

Výměna parket v Kulturním domě Plzeňka

V
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Parkujte výhodně v Parkovacím
domě U Černého koně

Pracovní dny nad tři hodiny

změny jsou vyznačeny červeně

Kulturním domě Plzeňka
se o prázdninách pilně pracuje. V současné době stavení
firma dokončuje výměnu parket
v hlavním sále. Původní parkety
pocházely z roku 1955, město
proto muselo investovat do nového povrchu. Nové parkety
jsou z kvalitního dubu, chránit
je bude speciální nátěr, který
zlepší jejich životnost. Celková
investice přesáhne částku 600
tisíc korun.
Instalována byla i střecha
nad rampou ve dvoře kulturního
domu, kterou využívají umělci
pro stěhování rekvizit a hudebních nástrojů. V průběhu léta
se vyřeší i odvětrávání suterénu
pod jevištěm.
Návštěvníky čeká po létě ještě jedna novinka, která bude
patrná na první pohled. Vymění

aplikace ClickPark, kterou si
jednoduše stáhnete do svého
mobilního telefonu. K dispozici
B je i web aplikace www.clickpark. cz. Aplikace umožní platbu
přímo z mobilu za parkovací místo, jednoduché prodloužení bez
nutnosti docházky zpět k parkovacímu automatu i hledání
v mapách. Dle aktuální polohy
aplikace automaticky nabídne
tarif a délku parkování. Jakmile
se bude blížit konec platnosti
vašeho lístku, obdržíte zprávu
a můžete jej prodloužit z mobilního telefonu. Aplikace disponuje též funkcí „Kde je moje auto“,
která si spolehlivě zapamatuje
poslední pozici vašeho vozu. Využít lze i navigaci z místa, kde se
právě nacházíte přímo k vozidlu.
Systém je dostupný nejen z mobilní- ho telefonu, ale též z webového rozhraní. n

Do prvních tříd
usedne 252 prvňáčků

V

n Starosta Ivan Kůs si prohlédl práce na výměně parket v Kulturním
domě Plzeňka v doprovodu provozního vedoucího Zdeňka Veselého. n
se totiž povrch v celém vestibulu Plzeňky. Všechny uvedené
stavební práce potrvají jen do

konce prázdnin, Kulturní dům
Plzeňka zahájí svůj provoz opět
od začátku září. n

novém školním roce
přivítají
berounské
základní školy celkem 252
prvňáčků. Nejvíce jich přibude v Jungmannově ZŠ
Beroun, a to 86 dětí. V 2. ZŠ
a MŠ Beroun usedne nově
do lavic 71 dětí, v ZŠ Wagnerovo náměstí pak rovných
70. Základní škola Závodí
letos otevře jednu třídu
prvňáčků, kam nastoupí 25
dětí. První školní den letos
připadá na 4. září a některé
nové školáky přijdou v tento
den osobně přivítat a popřát
jim hodně úspěchů zástupci města Beroun. Všichni
prvňáčci se také mohou těšit na speciální berounské
omalovánky, které jim město
věnuje. n
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Aktuální informace o skládce Lištice

pokračování z 1. strany

ANALÝZA RIZIK
„V rámci tohoto postupu jsme
nejdříve museli nechat odbornou
specializovanou firmu vypracovat
analýzu rizik, se kterou může být
likvidace skládky spojena. Závěry
této analýzy byly odsouhlaseny
Ministerstvem životního prostředí a Českou inspekcí životního
prostředí. Na tyto výsledky navázalo nacenění variant způsobů vyklízení. Nyní jsme povinni zadat
vypracování studie vlivů na životní prostředí, tzv. EIA. Dále bude
vypracován projekt likvidace
a bude následovat řádné povolovací řízení a vlastní vyklízení,“
popsal další postup starosta Berouna Ivan Kůs.
Právě vypracování analýzy
rizik je pro samotné vyklizení
skládky podstatné a zcela zásadní. V Berouně kolují informace,
že v prostoru skládky se nachází nebezpečný odpad, jehož
nákladná likvidace bude stát
stamiliony až miliardy korun.
Navíc tento odpad údajně ohrožuje spodní vody. Jak se popisuje níže, podle analýzy rizik se
však tyto informace nezakládají
na pravdě a neodpovídají skutečnosti.

OVZDUŠÍ
Zmiňovaná odborně zpracovaná analýza rizik vyhodnocuje
aktuální stav ekologické zátěže
již dlouho neprovozované skládky směsného a komunálního odpadu Beroun. Proto byly do jejího
tělesa provedeny vrty a kopané
sondy. Ty prokázaly, že skládka

obsahuje převážně komunální
odpad. V jižní části skládky určené pro odtěžení je obsahem téměř výhradně komunální odpad
bez přítomnosti nebezpečných
odpadů i neznámých látek. Obsah tvoří z cca 50 % zkompostované zbytky domovního odpadu.
Často zmiňovaný azbest (eternit)
ve vrtu, který prošel celým tělesem skládky v jejím nejvyšším
místě, zjištěn nebyl. Na druhé
straně je z historických pramenů
přítomnost eternitových materiálů s obsahem azbestu pravděpodobná, ale pouze v lokálních
místech. To neznamená, že je celá
skládka nebezpečná. Pouze při
odtěžování musí být prováděny
kontroly a při nalezení těchto
materiálů a odtěžování se musí
přijmout příslušná bezpečnostní opatření. Azbest je přírodní
materiál (nerost), který, pokud
je uložen v zemi, v podstatě nepředstavuje riziko. To by ale mohlo hrozit v případě manipulace
se skládkou při jejím odtěžování.
Může totiž dojít k přenosu azbestových vláken do ovzduší s možnými negativními vlivy na životní
prostředí.

PODZEMNÍ VODY
Pro dlouhodobou kontrolu
skládky je nezbytně nutné monitorovat podzemní vody. Tato
činnost byla prováděna z vrtů
vybudovaných v době jejího provozování pod skládkou do doby,
než byly pravděpodobně úmyslně
znehodnoceny. Poslední kontrola
jakosti vody z těchto vrtů pochází
z roku 2000. V následujícím roce,
tedy 2001, už k vrtům K. Šebela

neumožnil přístup. To se stalo až
v roce 2013, ale tehdy už nebyly
vrty nalezeny.
Uvedená současná analýza
rizik nezjistila žádnou závažnou
kontaminaci podzemní vody pod
tělesem skládky. Voda, která by
mohla případné nebezpečné látky vyplavovat, se neprokázala.
Ve skládce byl odvrtaný materiál
pouze přirozeně vlhký, a to i u jejího dna.
Součástí doporučených nápravných opatření je vybudování
a provoz standardního monitorovacího systému podzemních vod
na odtoku z lokality. „Musíme
proto vybudovat vrty nové, tak jak
požaduje Česká inspekce životního prostředí. Tyto kontrolní vrty
se musí provést pod skládkou
na pozemcích K. Šebely. Doposud nám ale na ně nebyl z jeho
strany umožněn vstup. To se týká
i pozemků, které máme vyklidit.
Přístup je podmiňován nereálnými milionovými nájmy splatnými
předem,“ upozornil místostarosta Berouna Michal Mišina.

SHRNUTÍ
„Vzhledem k prokázané skutečnosti, že skládka nepředstavuje akutní ani potenciální riziko
pro jednotlivé složky životního
prostředí ani pro obyvatelstvo,
není nutno navrhovat masivní
a nákladná sanační opatření
spočívající ve vymístění tělesa
skládky a převozu uložených odpadů na externí zařízení. Naopak
toto opatření by mohlo generovat
řadu rizik možné mobilizace znečištění životního prostředí z minoritních objemů nebezpečných

odpadů, pravděpodobně historicky uložených v tělese skládky,
včetně citovaného roznosu azbestových vláken,“ vyplývá závěrem
ze zpracované analýzy rizik.
Provedená analýza rizik tak vyvrátila spekulace o nebezpečnosti bývalé skládky Lištice. Zároveň
tak vyvrací i názory o výši finančních prostředků, které bude muset město do vyklizení pozemků
K. Šebely investovat. Nebude
dosahovat stamilionových nebo
dokonce miliardových částek,
s nimiž operuje pan Šebela. Tato
skutečnost vyplývá ze znaleckého
posudku pro stanovení výše nákladů na vyklizení části skládky
Lištice, který si město nechalo
aktuálně zhotovit.
„Znalec zpracoval čtyři varianty možného technického provedení odstranění a následné
sanace skládky z pozemků pana
K. Šebely. Všechny varianty byly
navrženy s cílem najít co nejefektivnější řešení v rámci stanovených vstupních podmínek a platného legislativního rámce. Částky
za jednotlivé varianty se pohybují
od 40 do 140 milionů korun. Toto
rozmezí považuje znalec za realistické a odpovídající skutečnosti.
Nejedná se tedy o stamilionové
nebo dokonce miliardové částky,“
shrnul znalecký posudek Michal
Mišina.
Podle slov místostarosty bude
město dále postupovat dle metodického pokynu Ministerstva životního prostředí. Tyto kroky jsou
však časově náročné, proto bude
město Beroun pravděpodobně
nuceno žádat o prodloužení lhůty
na vyklizení pozemků. n

Rekapitulace kauzy

H

istorie skládky Lištice zasahuje hluboko do minulého století, provozoval ji stát už od počátku 60. let  prostřednictvím své státní organizace Technické
a zahradní služby města Beroun. V roce 1979 vykoupil stát od manželů Vondrákových další pozemky za účelem rozšíření skládky, předmětem kupní
smlouvy z roku 1979 mezi manželi Vondrákovými a státem byly také pozemky, které se pak v roce 2004 staly předmětem soudního sporu s panem Šebelou.
Stát také ještě před rokem 1989 začal s přípravou II. etapy rozšíření skládky, už kolem roku 1980 vybudoval na pozemku, který shora uvedenou kupní
smlouvou v roce 1979 odkoupil od Vondrákových, masívní a nepřehlédnutelnou betonovou zeď. Teprve někdy v roce 1991 se zjistilo, že manželé Vondrákovi
prodali jeden z pozemků, které jsou předmětem sporu, duplicitně manželům Šebelovým v roce 1984. Město, na které ze zákona v roce 1991 přešly státní
pozemky, podalo proti manželům Vondrákovým vlastnickou žalobu a soud mu v prvé instanci dal ještě v roce 1993 za pravdu. Až při odvolacím řízení bylo
v roce 1996 na základě znaleckého posudku písmoznalce konstatováno, že jeden podpis manželů Vondrákových na kupní smlouvě se státem z roku 1979 je
s největší pravděpodobností pravý a druhý ne. Na základě toho a teprve poté, co ještě v roce 2000, tedy už jistě s vědomím existence skládky na něm, pan
Šebela zakoupil od dědiců manželů Vondrákových druhý ze sporných pozemků, podal pan Šebela následně v roce 2004 proti městu žalobu.
Město Beroun sice se současným majitelem pozemků před podáním žaloby jednalo či se snažilo jednat, ale jeho přemrštěné finanční nároky nemohlo
akceptovat. Celý případ proto skončil v roce 2004 u soudu, u kterého pan K. Šebela požadoval vyklizení části skládky z pozemků o výměře 1690 m2, odstranění retenční zdi a zaplacení náhrady za užívání pozemků a za majetkový prospěch, kterou posléze v průběhu řízení vyčíslil až na cca 73 milionů korun.
Město se i po podání žaloby pokoušelo s panem Šebelou mimosoudně jednat a nabízelo mu nerůznější řešení vzájemného vypořádání od směny pozemků
po vyplacení slušné finanční náhrady ve výši 5-10 mil. Kč, pro neústupnost pana Šebely a jeho přemrštěné finanční požadavky však k dohodě nedošlo.
Okresní soud v Berouně a následně odvolací Krajský soud v Praze tedy svými rozhodnutími uložily městu vyklidit zmíněných 1690 m2 pozemku. Z finančních nároků K. Šebely ve výši řádově 73 milionů korun v rozsudku soudy uznaly částku pouze 83 tisíc korun spolu s úrokem. n
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n Na Husově náměstí se 28. června konala vzpomínková akce na mistra Jana Husa. O úvodní slovo se postarali starosta Berouna Ivan Kůs,
farář Mikuláš Vymětal a farář Jaroslav Mencl. Před desítkami dětí z berounských škol a přítomnou veřejností pak vystoupili Jan Vodňanský
a hudebníci divadla Sklep Haňa Navarová a Jaroslav Vaculík, kteří představili mistra Jana Husa „trochu jinak“.

n V berounském skateparku se v červnu uskutečnil další ročník soutěže
Grand Prix Beroun 2017, který je součástí Světového poháru. Díky tomu se
do Berouna sjely špičky mezinárodního skateboardingu. Na sportovní akci,
kterou finančně podpořilo město Beroun, se přišli osobně podívat i ministr
zahraničních věcí SRN Sigmar Gabriel se svým českým protějškem Lubomírem Zaorálkem spolu se starostou Berouna Ivanem Kůsem a místostarostou
Michalem Mišinou. Pořadatelem akce je berounský rodák Tomáš Vintr, který
stál i u zrodu místního skateparku.

n Vyprodaný Kulturní dům Plzeňka v Berouně v závěru školního roku přivítal další výroční představení Baletní školy Terezie Dudové. Tanečnice a tanečníci ve věku
od 3 do 18 let předvedli, co vše se naučili v průběhu posledního roku. Baletní škola
T. Dudové, která v Berouně působí teprve druhým rokem a má za sebou již úspěchy na národních i mezinárodních baletních soutěžích, připravila na tento den
dva různé koncerty, kde se vystřídalo přes 100 tanečnic a tanečníků.

www.mesto-beroun.cz

n V Domově seniorů TGM v Berouně můžete až do 26. září
zhlédnout výstavu s názvem
Berounka divoká a romantická.
Výstava připomíná dramata povodní, které napáchaly škody
ve městě i jeho okolí a je doplněná o fotografické záběry řeky
pokojné a přívětivé.

n Konec školního roku provází tradiční loučení s absolventy. Dne 29. 6. se
v Kulturním domě Plzeňka rozloučili se svými učiteli i deváťáci ze Základní školy Beroun – Závodí. Slavnostní událost si nenechali ujít ani starosta
města Ivan Kůs a místostarosta Michal Mišina, ale také rodiče dětí i učitelé
a vedení školy. Po projevech a poděkování nastal slavnostní obřad, stužkování, podpis do pamětní knihy školy, převzetí pamětního listu a znaku
školy, který bude absolventům připomínat jejich devět let strávených na závodské základní škole.
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Foto: Alena Šustrová, Pavel Paluska, Zdeněk Zůna

n V Muzeu berounské keramiky můžete až do 3. září
obdivovat tvorbu výtvarnice Heleny Ladové Liškové v rámci její nové výstavy „Rozchod“. Helena
Ladová Lišková vystudovala Keramickou školu
v Bechyni. Na nějaký čas ji okouzlilo divadlo,
pak se ale pustila do výtvarné práce. Účastnila
se řady výstav, například Letní keramická plastika v Roztokách a v Klenové. Autorčina témata
prací vycházela z jejích niterných zkušeností. Například „Prázdná“ - když se plod rozhodne jinak,
nebo „Mateřství“ - natažená šňůra s porcelánovým dětským prádlem. Výstava je otevřena denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin.

Z usnesení Rady města Beroun ze dne 28. 6. 2017

Rada města Beroun doporučuje Zastupitelstvu města Beroun nesouhlasit s prodejem části pozemku 2723/1 v k.ú. Beroun soukromému žadateli.

Rada města Beroun schvaluje Plán odpadového hospodářství města Beroun
na období let 2017 – 2027 v předloženém znění.

Rada města Beroun souhlasí se zveřejněním záměru vypůjčit část pozemku p.č.
2261/17 v k.ú. Beroun podle předloženého zákresu.

Rada města Beroun souhlasí s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru pro účely ekologické výchovy ve školách města Beroun mezi městem
Beroun jako obdarovaným a společností Technické služby Beroun, s.r.o., jako
dárcem, v předloženém znění.

Rada města Beroun ruší své usnesení č. 56/2017 ze dne 8. 2. 2017.

Rada města Beroun bere na vědomí Zápis 3/2017 ze zasedání Komise pro kulturu a kulturní dotace Rady města Beroun, konaného dne 29. 5. 2017.
Rada města Beroun bere na vědomí Zápis 4/2017 ze zasedání Komise pro kulturu a kulturní dotace Rady města Beroun, konaného dne 15. 6. 2017.
Rada města Beroun souhlasí s návrhem OŠVA na přípravu Koncepce podpory
kultury ve městě Beroun 2018 – 2027, dále souhlasí s plánovaným harmonogramem v předloženém znění a s vytvořením pracovní skupiny pro zpracování Koncepce podpory kultury ve městě Beroun 2018 – 2027 ve složení: Ing. Simona
Boldi – OŠVA, MěÚ Beroun, vedoucí skupiny, Bc. Sabina Filipová – OŠVA, MěÚ
Beroun, Mgr. Kateřina Masopustová – MKC Beroun, Tomáš Suchý – MKC Beroun,
Mgr. Hana Ludvíková – ředitelka Městské knihovny Beroun, Mgr. Olga Chocová
– zastupitelka města Beroun, Lenka Kuhar Daňhelová – předsedkyně Komise
pro kulturu a kulturní dotace RM, Josef Štěpánek – člen Komise pro kulturu
a kulturní dotace RM a Mgr. Lukáš Petřvalský – kulturní veřejnost.
Rada města Beroun doporučuje vedoucí pracovní skupiny, aby si pracovní skupina dle svého uvážení k projednání vybraných oblastí přizvala odborníky.
Rada města Beroun souhlasí s návrhem OŠVA na přípravu Koncepce podpory
sportu ve městě Beroun 2018 – 2027, dále souhlasí s plánovaným harmonogramem v předloženém znění a s vytvořením pracovní skupiny pro zpracování Koncepce podpory sportu ve městě Beroun 2018 – 2027 ve složení: Ing. Simona Boldi
– OŠVA, MěÚ Beroun, vedoucí skupiny, Bc. Marcela Vajsová – OŠVA, MěÚ Beroun,
Mgr. Dušan Tomčo – předseda Komise pro sport a sportovní dotace RM, Mgr. Jan
Piskáček – člen Komise pro sport a sportovní dotace RM, místopředseda výboru
TJ LOKOMOTIVA BEROUN z.s., Mgr. Antonín Marx – ředitel společnosti Aquapark
Beroun, a.s. a Mgr. Antonín Leopold – člen Komise pro výchovu a vzdělávání.
Rada města Beroun doporučuje vedoucí pracovní skupiny, aby si pracovní skupina dle svého uvážení k projednání vybraných oblastí přizvala odborníky.
Rada města Beroun po projednání stanoví odměnu pro ředitelku Městské knihovny Beroun za 1. pololetí 2017 v uvedené výši a souhlasí s jejím vyplacením.
Rada města Beroun po projednání stanoví odměnu pro ředitelku Městského kulturního centra Beroun za 1. pololetí 2017 v uvedené výši a souhlasí s jejím vyplacením.
Rada města Beroun souhlasí s posunutím termínu plnění cílové odměny a předložení zpracovaného programu podpory činnosti místních poskytovatelů kultury na 31. 8. 2017.
Rada města Beroun bere na vědomí zápis č. 2/2017 ze zasedání komise pro
výchovu a vzdělávání, konaného dne 12. 6. 2017.
Rada města Beroun souhlasí s ukončením Smlouvy o dodávání hotových jídel,
která byla uzavřena dne 27. 3. 2008 mezi městem Beroun, Domovem penzionem pro důchodce Beroun a společností EUREST, spol. s r.o. dohodou ke dni 31.
7. 2017 za podmínky, že s účinností od 1. 8. 2017 bude se společností SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o., uzavřena smlouva o výpůjčce nebytových prostor v budově Na Parkáně 111, Beroun-Město, jinak k pozdějšímu
dni, který bude bezprostředně předcházet účinnosti této smlouvy o výpůjčce.
Rada města Beroun ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ
Beroun zajistit neprodleně po obdržení případných návrhů a připomínek k návrhu Dohody o ukončení Smlouvy o dodávání hotových jídel vyhotovení jejího
konečného znění a její předložení k podpisu všem účastníkům dohody.
Rada města Beroun souhlasí s výpůjčkou nebytových prostor v prvním nadzemním podlaží budovy na adrese Na Parkáně 111, Beroun-Město, o celkové výměře
171,63 m2 podle předloženého návrhu společnosti SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o., na dobu určitou ode dne nabytí účinnosti smlouvy
o výpůjčce po dobu trvání platnosti Smlouvy o zajišťování provozování systému
stravování pro berounské základní školy zřízené městem, uzavřené mezi městem Beroun a společností SCOLAREST – zařízení školního stravování spol. s r.o.
dne 6. 4. 2007, ve znění jejích pozdějších dodatků.
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem
Beroun, Domovem penzionem pro důchodce Beroun a společností SCOLAREST zařízení školního stravování spol. s r.o., podle předloženého návrhu.
Rada města Beroun ukládá vedoucímu odboru majetku a investic MěÚ Beroun
zajistit neprodleně po obdržení případných návrhů a připomínek společnosti
SCOLAREST – zařízení školního stravování spol. s r.o. k návrhu smlouvy o výpůjčce vyhotovení jejího konečného znění, její předložení k podpisu všem smluvním
stranám a následné uveřejnění v registru smluv.
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Rada města Beroun doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s prodejem pozemku p.č. 6672 v k.ú. Beroun soukromému žadateli za stanovenou
kupní cenu a náklady spojené s prodejem.
Rada města Beroun doporučuje Zastupitelstvu města Beroun nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 25/1 v k.ú. Jarov u Berouna soukromému žadateli.
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu
a provozu tepelného zařízení ze dne 20. 12. 2004 mezi městem Beroun (jako
pronajímatelem) a společností ITES spol. s r.o. (jako nájemcem), v předloženém
znění. Předmětem dodatku č. 1 je aktualizace technologického zařízení kotelny.
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením Smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 320090105105, a to objektu Městské knihovny Beroun mezi městem
Beroun a společností GasNet, s.r.o., v předloženém znění.
Rada města Beroun souhlasí s tím, aby společnost Technické služby Beroun,
s.r.o., přenechala provozování občerstvení v areálu městského koupaliště v Berouně, Karla Čapka 679, v době provozu koupaliště v roce 2017 novému provozovateli pod podmínkou, že občerstvení bude zajištěno v souladu se Smlouvou
na poskytování služeb a správy majetku města Beroun, uzavřené dne 31. 10.
2014 mezi městem Berouna společností Technické služby Beroun, s.r.o., ve znění jejích dodatků.
Rada města Beroun souhlasí s fyzickou likvidací majetku a s následným odepsáním z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 5. 6. 2017
v pořizovacích cenách do 20 tisíc Kč. Pořizovací hodnota likvidovaného majetku
činí celkem 46.014,- Kč, účetní hodnota je 0 Kč.
Rada města Beroun doporučuje Zastupitelstvu města Beroun odsouhlasit fyzickou likvidaci majetku a následné odepsání z účetnictví dle návrhu Komise
pro likvidaci majetku ze dne 5. 6. 2017 v pořizovacích cenách od 20 tisíc Kč.
Pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí 95.086,- Kč, účetní hodnota je
2.939,30 Kč.
Rada města Beroun bere na vědomí zápis č. 3/2017 ze zasedání Komise pro
likvidaci majetku, konaného dne 5. 6. 2017.
Rada města Beroun bere na vědomí předložené nové žádosti o nájem bytu
ve vlastnictví města Beroun včetně stanoviska Komise bytové Rady města Beroun.
Rada města Beroun bere na vědomí zápis č. 4/2017 z jednání komise bytové,
konaného dne 31. 5. 2017.
Rada města Beroun bere na vědomí předloženou informaci o probíhajícím řešení podzemních elektrických rozvodů v areálu starých kasáren.
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě na poskytování služeba správy majetku města Beroun ze dne 31. 10. 2014, ve znění
Dodatku č. 1 ze dne 18. 6. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 30. 9. 2015, Dodatku
č. 3 ze dne 22. 2. 2017 a Dodatku č. 4 ze dne 1. 6. 2017, kterým se z předmětu plnění vyjímá provoz In-line dráhy a Skateparku, mezi městem Beroun
jako objednatelem a Technickými službami Beroun, s.r.o., jako poskytovatelem,
v předloženém znění.
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením Dohody o postoupení Smlouvy
o nájmu č. 0131/2014/NAJ/OMI ze dne 21. 3. 2014, ve znění dodatku č. 1 č.
0125/2015/NAJ/OMI ze dne 31. 3. 2015, mezi městem Beroun jako stávajícím
nájemcem, společností Aquapark Beroun, jako novým nájemcem a společností
Spektra, spol. s r.o., jako pronajímatelem, v předloženém znění.
Rada města Beroun souhlasí s propachtováním městských sportovišť: multifunkčního hřiště Hlinky, městského hřiště Na Vorlu, In-line dráhy a Skateparku,
vše v k.ú. Beroun, včetně movitých věcí, a s uzavřením pachtovní smlouvy mezi
městem Beroun jako propachtovatelem a společností Aquapark Beroun, jako
pachtýřem, v předloženém znění.
Rada města Beroun nesouhlasí s pronájmem pozemku p.č. 19 v k.ú. Jarov u Berouna soukromému žadateli.
Rada města Beroun vybírá k uzavření smlouvy na zakázku „Projektová dokumentace - Přístavba - Základní Škola, Beroun – Závodí, Komenského 249 – opětovné vypsání“ účastníka zadávacího řízení společnost STATIKA-DYNAMIKA s.r.o.,
Brno, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s tímto uchazečem za předpokladu, že v zákonné
lhůtě nebude podána žádná námitka. Cena díla je 1.775.000,- Kč bez DPH.
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k dohodě o centralizovaném zadávání ze dne 7. 11. 2013 uzavřené mezi městem Beroun a Českou
republikou - Ministerstvem vnitra, v předloženém znění.
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Rada města Beroun souhlasí s uzavřením Servisní smlouvy číslo STP/17/73
na poskytování služby technické podpory na zakoupené programové vybavení
VERA Radnice mezi městem Beroun a společností VERA, spol. s.r.o. v předloženém znění.
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 k Rámcové dohodě
o podmínkách poskytování mobilních služeb elektronických komunikací se společností O2 Czech Republic, a.s.
Rada města Beroun bere na vědomí dopis starosty města Rijswijk ze dne 13. 6.
2017 o ukončení partnerství mezi městy Rijswijk a Beroun ze strany města Rijswijk.
Rada města Beroun v působnosti valné hromady Aquapark Beroun, a. s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016.
Rada města Beroun v působnosti valné hromady společnosti Parkování Beroun
s.r.o. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016.
Rada města Beroun v působnosti valné hromady společnosti PLZEŇKA, spol.
s r.o. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016.
Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města
z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplná verze je
v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí v sekretariátu starosty na Městském úřadě Beroun, Husovo náměstí 68.

Beroun dostal děkovný dopis

D

opis s poděkováním dostalo město Beroun za poskytnutý finanční
dar na pořízení nových reprezentativních varhan pro katedrálu sv.
Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Sbírku organizuje Nadační
fond Svatovítské varhany. Beroun přispěl symbolickou jednu korunu za
každého obyvatele města, tedy celkem 19 132 Kč. . n

Prázdninová akce s Kouzelnou školkou

V

neděli 20. srpna od 15 hod. se pro
děti koná v Letním kině tradiční
prázdninová akce s Kouzelnou školkou.
Michal Nesvadba děti zve na představení Michalův salát, které bude v Berouně
uvedeno poprvé! Hraje se za každého
počasí, mokrá varianta je omezená kapacitou sálu České pojišťovny. Přijďte
se s dětmi bavit s Michalem z Kouzelné
školky, vstupenky v prodeji v Městském
Infocentru na Husově náměstí. n

Prázdninová otevírací doba Městské knihovny
n oddělení pro dospělé čtenáře a studovna:
pondělí 8:30 – 18:30, středa 8:30 – 17:00 hodin
n oddělení pro děti:
pondělí 8:30 – 11:00, 12:00 – 17:00 hodin
n pobočka na Sídlišti:
čtvrtek 8:30 – 11:30 hodin, 12:30 – 17:00 hodin n

Poplatky za svoz popelnic
bez navýšení už jen do 29. srpna

P

oplatky za svoz popelnic je
možné uhradit bez navýšení
do úterý 29. srpna, jak stanovuje vyhláška. Poplatek stejně jako
v minulých letech činí 700 Kč
na osobu a rok. Platbu můžete
provést osobně v budově radnice nebo bezhotovostní platbou,
pro kterou je ale nutné znát
variabilní symbol. Každý občan
má jiný, proto je nutné za více
členů v domácnosti platit poplatky zvlášť. Variabilní symbol
se nemění, zůstává stejný jako
loni. Zjistit jej můžete na telefonních číslech 311 654 163,
311 654 169 a 311 654 170.
Nebo můžete požádat o infor-

Recyklace elektrospotřebičů se vyplácí

O

byvatelé Berouna díky recyklaci elektrospotřebičů výrazně ulevili životnímu prostředí.
Z Certifikátu Environmentálního
vyúčtování společnosti ASEKOL
vyplývá, že občané Berouna v loňském roce vytřídili 2 054 televizí, 771 monitorů a 24 492,01 kg
drobných
spotřebičů.
Tím
uspořili 976,00 MWh elektřiny,
50 677,77 litrů ropy, 4 436,47
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m3 vody a 40,14 tun primárních
surovin. Navíc se díky tomuto třídění snížily emise skleníkových
plynů o 209,41 tun CO2 ekv. a produkce nebezpečných odpadů
o 917,01 tun.
Výsledek studie jednoznačně
prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších,
má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Recykla-

ce běžných 100 televizorů uspoří
spotřebu elektrické energie pro
domácnost až na 4 roky, nebo
ušetří přibližně 400 litrů ropy
potřebných až k sedmi cestám
do Chorvatska. Pozitivní zprávou
pro uživatele počítačů také je, že
odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie
potřebnou pro chod notebooku
po dobu necelých 5 let. n

maci prostřednictvím e-mailu:
poplatky@muberoun.cz,
poplatky1@muberoun.cz, poplatky2@muberoun.cz. Číslo účtu,
na které následně zašlete částku
za svoz komunálního odpadu,
je: 51-4855720247/0100. n

Blokové čištění
Kompletní plán blokového čištění ulic v katastru města Berouna
najdete na webových stránkách
Technických služeb Beroun.
n 9. 8. Svatojánská, Školní náměstí, Jiráskova
n 10. 8. Na Veselou, Vojanova,
Máchova
n 16. 8. Chvátalova, Na Kaplance, Pod Kaplankou, Okružní
(spodní část)
n 17. 8. U Stadionu, Nábřeží
u Sokolovny, Profesora Urbana
n 23. 8. Havlíčkova – západ, Tovární
n 24. 8. Na Náhonu, K. Machové,
Na Parkáně + parkoviště (příčné
stání podél silnice)
n 30. 8. Mládeže, J. Fučíka, Sokolovská
n 31. 8. S. K. Neumanna, Švermova n
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n Prázdninový pohled na rozkvetlý Beroun. K létu neodmyslitelně patří květiny a Beroun rozhodně nezůstává pozadu. V závěsných truhlících
na lampách veřejného osvětlení i v květinových pyramidách mohou obyvatelé i návštěvníci Berouna i turisté obdivovat muškáty. Nedaleko rušného centra v blízkosti hradeb se zase o příjemnou atmosféru postará rozkvetlé luční kvítí.

Jubilea v květnu
n Dne 16. srpna oslaví své 86.
narozeniny paní Helena Paterová. Stejné životní jubileum oslaví
i paní Soňa Davidová. Její 86.
narozeniny připadají na 23. srpna.
n Milované (pra)babičce Aničce
Hříbalové přeje celá rodina vše nejlepší k jejím krásným 88. narozeninám. Máme tě všichni moc rádi.
n Všem jubilantům přeje hodně
zdraví Klub důchodců Beroun.
K přání se připojuje i vedení města
a redakce Radničního listu. n

Vzpomínka
n Dne 25. června 2017 v ranních
hodinách odešel tiše a ve spánku nestor berounského tenisu
a sportu pan Karel   Vlnas v nedožitých 94 letech.
Kdo jste jej znali, věnujte mu tichou
vzpomínku. Dcera Helena s rodinou.
n Dne 1. srpna 2017 uplynul rok,
kdy naši rodinu ve věku 46 let navždy opustila paní Dagmar Krejčí,
milá manželka a drahá maminka,
naše přítelkyně a kamarádka.
Na společné chvíle nezapomeneme.
Děkujeme za tichou vzpomínku. n

V Letním kině Beroun si letos
vychutnáte větší obraz

D

alší sezona v berounském
letním kině je v plném
proudu. Na diváky navíc v letošním roce čeká několik novinek.
„Návštěvníci letního kina určitě
ocení větší obraz, který si letos budou moci vychutnat díky
zapůjčenému digitálnímu projektoru, jenž promítne i film v
70mm formátu,“ uvedl manažer
provozu Městského kina Beroun
Jan Beznoska.
Před samotným zahájením
letošní sezóny byly v letním kině
provedeny některé opravy. Zre-

konstruovala se například střecha nad projekční plochou. Jak
ocení hlavně diváci, projekční
plocha byla nově vymalovaná,
což zkvalitní samotné promítání
filmu.
Také v letošním roce je do letního kina umožněn vstup jen z
jeho horní části. Zde si návštěvníci zakoupí i vstupenku. Předprodej vstupenek do letního
kina přes internet nebo Městské informační centrum není
možné. Nicméně kino disponuje
kapacitou 900 míst, takže se di-

Tábor pro děti ze znevýhodněných rodin

M

ěsto Beroun již potřetí pořádalo tábor pro třicet dětí ze
socio – kulturně znevýhodněných
rodin, podpořený dotací MV v rámci

prevence kriminality. Konal se v rekreačním a školícím středisku Svatý
Štěpán v Cheznovicích u Rokycan
v termínu od 30. 6. do 10. 7. 2017.

Zubní pohotovost
n 5. - 6. 8. MUDr. Martin Fiala,
Beroun, Holandská 123, tel.:
728 961 496
n 12. - 13.	  8. MUDr. Jan Joukl,
Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.:
724 275 395
n 19. - 20.	 8. MUDr. Helena Brotánková, Hořovice, Komenského
1245, tel.: 311 513 453
n 26. - 27.	 8. MUDr. Jarmila Holmanová, Hořovice, Komenského
49, tel.: 311 516 660
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00 hodin
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váci nemusí bát, že by byl film
vyprodaný.
Samotné programové složení
letního kina je opět různorodé.
„Každý rok se snažíme uspokojit diváky napříč celým spektrem. Proto jsme zařadili například kasovní trháky jako třeba
Já Padouch 3 nebo Spider-Man:
Homecoming, ale i tzv. artové
filmy, jako třeba Oklamaný nebo
Dvojitý milenec,“ dodal Jan Beznoska.
Letní kino můžete navštívit
do konce prázdnin. n

n Starosta města Beroun Ivan Kůs se přijel seznámit se zázemím a průběhem tábora. O podrobnostech ho informovala hlavní vedoucí Bětka
Táborská. Té patří velký dík za úspěšný průběh příprav a celého pobytu.

V Berouně se na výběru 20 dětí
podílelo oddělení sociálně právní
ochrany dětí městského úřadu,
Farní charita Beroun, Azylový
dům Berounka, Nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež Klub
21 a Poradna pro občanství/občanská a lidská práva. Obdobně
vybral deset dětí Městský úřad
Hořovice.
Děti, rozdělené do čtyř skupinek – „rodinných klanů“ se utkávaly při hrách, ve kterých projevovaly svoji rychlost, šikovnost,
hbitost, vtipnost a nápaditost. Vyzkoušely si vzájemnou spolupráci, konstruktivní řešení mnoha
různých situací a táborových nástrah, nachystaných týmem pěti
vedoucích. Připraveny byly zážitkové základy první pomoci i návštěva státní a městské policie.
Při celodenním výletě se účastníci
tábora podívali do plzeňské ZOO
včetně Dino parku. n
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Městská policie měří rychlost

Okénko partnerských měst

Mládežnické setkání - Cyklotour 2017

N

a začátku prázdnin se skupina žáků a studentů z partnerských
měst Goslar a Beroun zúčastnila mládežnického setkání nazvaného Cyklotour 2017. Za českou stranu akci zajišťovala a dohlížela na
berounskou výpravu koordinátorka partnerských vztahů Hana Tučková.
Během dvou týdnů zdolali mezi Berounem a Goslarem 570 km na kole,
dalších 53 km ujeli kvůli vydatným srážkám vlakem a 40 km lodí.
Ve volných chvílích účastníci hráli šachy, ping pong, míčové hry, karty,
vědomostní hry, anglické verze detektivní hry Black stories. Aktivně si navíc
procvičili němčinu a angličtinu, pro některé to bylo první setkání s cizím
jazykem v praxi.

M

ěstská policie Beroun od července měří rychlost prostřednictvím radaru. „V průběhu prvního
dne bylo zjištěno 15 přestupků překročení rychlosti. Většina z nich se
řešila blokovou pokutou na místě,
tři případy byly předány správnímu
orgánu,“ uvedl velitel městských
strážníků Alexandr Scherber.
Městští strážníci se budou měření rychlosti prostřednictvím radaru
věnovat i v budoucnu. Mají také vytipované lokality, na které se chtějí
více zaměřit. Především se jedná
o místa v okolí základních a mateřských škol. Dále budou v hledáčku
městské policie lokality, kde se
pohybuje větší množství lidí a v ne-

poslední řadě se zaměří na části
Berouna, odkud přicházejí stížnosti
občanů právě na překračování rychlosti. n

Strážníci řešili potyčky bezdomovců

Účastníci cykloutour navštívili také Drážďany, Českosaské Švýcarsko
– Pravčickou bránu, soutěsky říčky Kamenice, Prahu. Dále si prohlédli
například pohoří Harz, města Wernigerode, Thale, rekultivovanou uhelnou pánev Concordia See, luteriánské město Wittenberg.
Závěrem akce účastníci vyhodnotili, co mezi námi leží a co nás
spojuje: podobná krajina i klimatické podmínky, mentalita, hravost,
radost, soudržnost, důvěra k společné Evropské unii. n

n Městští strážníci
upozorňují občany, aby nenechávali v horkých dnech
své zvířecí miláčky
uzavřené v automobilech. Jeden takový případ museli strážníci řešit i 26. června, kdy
obdrželi oznámení, že na Husově
náměstí je uzavřený pes v automobilu. Naštěstí tento případ dopadl
dobře a majitel byl poučen.
n Městská policie upozorňuje
občany, aby respektovali pravidla
správného parkování. Velký problém s neukázněnými řidiči právě
v letních měsících nastává na Jarově.
Lidé, kteří se jezdí koupat do místního lomu, auty často zablokují celou

náves, která se pak stává neprůjezdná. Strážníci z tohoto důvodu proto
provádějí v těchto místech časté,
o víkendu pak pravidelné kontroly.
n V Kostelní ulici se perou bezdomovci. Toto oznámení obdrželi městští strážníci 29. června v nočních hodinách a okamžitě vyrazili na místo,
kde byla skupina pěti osob. Strážníci
je vyzvali, aby zanechali protiprávního jednání. Jeden z bezdomovců ale
na výzvu nereagoval a stále napadal
ostatní bezdomovce. S  ohledem
na ochranu zdraví a života museli
strážníci použít donucovací prostředky. Muže spoutali a převezli
na Policii ČR. Muž byl zjevně pod
vlivem omamných psychotropních
látek. n

Jste pro zachování plaveckého areálu na Velkém sídlišti?

C

o dál s koupalištěm na Velkém sídlišti?
Před touto otázkou nyní stojí zastupitelé,
kteří o dalším osudu areálu vedou diskuzi.
Před časem někteří z nich totiž vyslovili
názor, aby se bazén pro neefektivnost zrušil.
Město si proto nechalo zpracovat zhodnocení
aktuálního stavu i varianty řešení.
Plavecký areál, který byl otevřen v roce
1983, je v současné době ve špatném technickém stavu nejen po stránce stavební, ale i co
se týče technologie. Bez rekonstrukce nebude jeho provozování v dalších letech možné.
K dobré technické kondici bazénu nepřispěl
v minulosti ani soukromý provozovatel.
Co tedy s koupalištěm dál? Město se může
rozhodovat mezi třemi variantami. Buď investovat do dílčích oprav a vylepšit vybavenost
areálu, tato základní varianta by si vyžádala
investici ve výši zhruba 7 milionů korun. Další
možností je rozšířená rekonstrukce včetně nových atrakcí pro návštěvníky. V tomto případě
by se náklady pohybovaly kolem 22 milionů
korun. Poslední variantou je zrušení areálu.
I v tomto případě by ale město muselo vynaložit
nemalou částku ze svého rozpočtu, a to ve výši
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až 11 milionů korun. Plocha by pak byla využita
k jinému účelu v souladu s územním plánem.
Na provoz koupaliště město z rozpočtu doplácí
přes 1,1 mil. korun při průměrné návštěvnosti
11 tisíc lidí za sezónu. Venkovní plavecký bazén
však k této části města historicky patří. Areál je
začleněný mezi stávající zástavbu a umístěný v nejhustěji obydlené oblasti, čímž je podpořen možný
potenciál návštěvníků. Venkovní bazén má své nezastupitelné místo v prázdninové nabídce volnočasových aktivit zejména pro obyvatele této hustě obydlené lokality. Navíc se každý může rozhodnout, zda
zaplatí výhodnější celodenní vstupné za venkovní
bazén nebo si připlatí za pobyt v aquaparku.
Jaký je váš názor na další provoz koupaliště
na Velkém sídlišti? Odpovězte, prosím, na otázky v naší anketě. Lístky budou k dispozici také
v Městské knihovně Beroun i v její pobočce
na Velkém sídlišti, dále v informačním centru,
kině, na koupališti na Velkém sídlišti a v bazénu
Tipsport Laguna. Zde můžete své odpovědi zároveň vhodit do připraveného boxu. Na dotazy je
možné odpovědět i na webových stránkách www.
mesto-beroun.cz v sekci Ankety, případně e-mailem: kttm@muberoun.cz. n

✂

Anketní otázky

Navštěvujete venkovní bazén na Velkém
sídlišti?
Ano x Ne
Chcete zachovat venkovní bazén na Velkém
sídlišti?
Ano x Ne
Pokud jste pro zachování bazénu, navrhněte, čím ho vylepšit.

Pokud jste pro zrušení bazénu, navrhněte,
čím ho nahradit.
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Kulturní a společenský kalendář
2.

Talent 2017
ST

Výběr prací z výstavy Talent 2017 v Městské galerii Beroun.

Galerie V Podloubí

ZÁVODÍ FEST 2017
5.

SO

9.
10.
11.
a 12.

Festival u řeky Berounky

Mykologická exkurze
SO

8.

od 13:00
10:15

Přírodní rezervace Kobyla

Den s paleontologem
ÚT

9:00 - 16:00
17:00
18:00

Městská galerie Beroun

Od srpna až do 10. září se mohou návštěvníci MGB těšit na obrazy a keramiku berounské výtvarnice Květy Makovské.

Muzeum berounské keramiky

Hořovická heligonka
PÁ + SO

Klub Labe, Společenský dům

Ladybirds
13.

NE

Náměstí Joachima Barranda

Svatojánské muzicírování
NE

14.

18:00
16:00
17:00

19.

Výstava fotografií členů rakovnického fotoklubu Amfora Zdeňka Radvana
a Zdeňka Ledviny, výstava potrvá do 26. 8.

24.
26.

Setkání a povídání o hradní kolonii netopýrů velkých.

hrad Točník

17:00

Náměstí Joachima Barranda

Restaurant Day
NE

od 11:00
18:00

Muzeum berounské keramiky

Hradozámecká noc
SO

27.

hrad Točník

18:00

Náměstí Joachima Barranda

Čiperkové v Lesním divadle Řevnice
NE

od 11:00

20:00 - 02:00

Lesní divadlo Řevnice

Retro Bar U Madly

4. 8. Dj Martin Šmíd, 5. a 11. 8. Dj Tomáš Mašek, 12.8. Dj Harwey, 18. 8.
Dj Martin Šmíd, 19.8. Dj Zdeněk Vranovský, 25.8. Dj Michal Vinický, 26. 8.
Dj Harwey. Vstupné 80 Kč

Srpen Taneční pátky a soboty U Štiky
PÁ- SO

20:00 - 02:00

Koncert folkové legendy.
Program pro děti s populární dětskou kapelou Čiperkové. Zpívání, malování, divadýlko, bublinová a bubenická show, tanec se psem a mnoho
dalšího. Předprodej v síti Ticketpro.

Retro večery U Madly
PÁ- SO

Z tajného deníku Smolíčka Pé.
Noční prohlídky hradu Točník.

19:00 - 1:00

Neřež
NE

Tři v trávě, Blue Time, Náhodná sešlost a další.
Přijďte ochutnat zahraniční nebo rodinné speciality či sladké dezerty.

Zborovského nábřeží

Studio Damúza
ČT

Dívčí country kapela z Jablonce nad Nisou.

Holandský dům

Bluegrass rande u Barranda
SO

20.

19:00

Jubilejní 40. setkání heligónkářů. V pátek se od 19:00 neformální večer
v klubu Labe, program pokračuje v sobotu od 10:00 ve Společenském domě
Hořovice tradiční přehlídkou heligonkářů.

Svatý Jan pod Skalou

Netopýří večírek
SO

Medoušek a velká mrkvová záhada.

Cyklus koncertů ve Svatém Janu pod Skalou, tentokrát se v refrektáři Svatojánské koleje představí Jana Lewitová a Miloslav Študent s Kouzlem melandcholie.

Kudy chodí světlo
PO

Hledání a určování hub s mykology a lesníkem ze Správy CHKO Český kras.
Máte doma zkameněliny nebo kameny a nevíte jaké? Přijďte do Muzea Č. krasu
a paleontolog se pokusí o jejich určení, stanovení stáří či přiblížení jejich vzniku.

Divadlo 100 opic
ČT

Vystoupí kapely Plastic People of the Universe, Budoár staré dámy, Mirek
Kemel, Oskar Petr trio a další.

Geopark Barrandien

Květa Makovská v MGB
ST

8/2017

Restaurace U Štiky

4. 8. Sortiment – živá hudba, 5. 8. DJ Pupík –rock & disco, 11. 8. DJ JAY-R &
DJ Jarda Petarda – disco, 12. 8. DJ Jarda Petarda – disco, 18. 8. Duo Melody
– živá hudba, 19. 8. DJ Pupík –rock & disco, 25. 8. Sortiment – živá hudba,
26. 8. DJ Jarda Petarda – disco

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

n Výstavy
www.mesto-beroun.cz

n Hudba

n Přednášky

n Muzea

n Ostatní akce
10

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

začátek

název

5.

SO

18:30

Valerian a město tisíce planet 3D

6.

NE

18:30

Já padouch 3 3D

11.

PÁ

18:30

Valerian a město tisíce planet 3D

12.

SO

18:30

13.

NE

18.

čas
USA/FR

popis

137

Vizuálně dechberoucí vesmírná opera pod taktovkou fenomenálního Luca Bessona.

USA

90

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

USA/FR

137

Vizuálně dechberoucí vesmírná opera pod taktovkou fenomenálního Luca Bessona.

Emoji ve filmu 3D

USA

91

Emoji ve filmu vás vůbec poprvé zavedou do světa uvnitř vašeho mobilu.

18:30

Emoji ve filmu 3D

USA

91

Emoji ve filmu vás vůbec poprvé zavedou do světa uvnitř vašeho mobilu.

PÁ

18:30

Po strništi bos

ČR

111

Městečko, kde chlapec dosud trávil jen prázdniny, se nyní stává jeho domovem. Čeká ho cesta k hledání odvahy.

19.

SO

18:30

Emoji ve filmu 3D

USA

91

Emoji ve filmu vás vůbec poprvé zavedou do světa uvnitř vašeho mobilu.

20.

NE

18:30

Po strništi bos

ČR

111

Městečko, kde chlapec dosud trávil jen prázdniny, se nyní stává jeho domovem. Čeká ho cesta k hledání odvahy.

24.

ČT

18:30

Barry Seal: Nebeský gauner

USA

114

CIA. Bílý dům. Pablo Escobar. Tyhle všechny vodil za nos. Životní energii mu dodá spolupráce s CIA.

25.

PÁ

18:30

Po strništi bos

ČR

111

Městečko, kde chlapec dosud trávil jen prázdniny, se nyní stává jeho domovem. Čeká ho cesta k hledání odvahy.

15:30

Já padouch 3

USA

90

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

18:30

Po strništi bos

ČR

111

Městečko, kde chlapec dosud trávil jen prázdniny, se nyní stává jeho domovem. Čeká ho cesta k hledání odvahy.

Lux/
Něm/N/Bel

84

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

26.

27.

28.

29.

30.

31.

SO

NE

PO

ÚT

ST

ČT

15:30

Letíme

18:30

Zabiják & bodyguard

USA

118

Nejlepší bodyguard na světě dostane klienta, nájemného vraha, který musí svědčit u Mez. soudního dvora.

15:30

Auta 3

USA

140

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

17:30

Temná věž

USA

91

Roland Deschain, poslední z řádu rytířů, vede odvěkou bitvu s Walterem O‘Dimem, známým též jako Muž v černém.

20:00

Po strništi bos

ČR

111

Městečko, kde chlapec dosud trávil jen prázdniny, se nyní stává jeho domovem. Čeká ho cesta k hledání odvahy.

15:30

Já padouch 3 3D

USA

90

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

17:30

Dunkerk

USA

120

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

20:00

Annabelle 2: Zrození zla

USA

109

Výrobce panenek se svou manželkou přijmou několik let po tragické smrti jejich dcerky do svého domu řádovou sestru.

15:30

Emoji ve filmu 3D

USA

91

Emoji ve filmu vás vůbec poprvé zavedou do světa uvnitř vašeho mobilu.

17:30

Milovník po přechodu

USA

115

Coby neodolatelný seladon městských bazénů měl Maximo jediný cíl – klofnout bohatou starší dámu.

20:00

Temná věž

USA

91

Roland Deschain, poslední z řádu rytířů, vede odvěkou bitvu s Walterem O‘Dimem, známým též jako Muž v černém.

15:30

Hurvínek a kouzelné muzeum 3D

ČR

85

Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek, kterému však hrozí zbourání. Hurvínek zase jednou neposlouchá.

18:30

Po strništi bos

ČR

111

Městečko, kde chlapec dosud trávil jen prázdniny, se nyní stává jeho domovem. Čeká ho cesta k hledání odvahy.

Letní kino Beroun
1.

ÚT

21:00

Milovník po přechodu

USA

115

Coby neodolatelný seladon městských bazénů měl Maximo jediný cíl – klofnout bohatou starší dámu.

2.

ST

21:00

Baby Driver

USA

112

Když se Baby setká s dívkou svých snů, vnímá to jako příležitost opustit život zločince a začít znovu.

3.

ČT

21:00

Čára

Slo/Ukr/ČR

108

Adam Krajňák je otcem rodiny a také hlavou skupiny, která pašuje přes slovensko-ukrajinskou hranici cigarety.

4.

PÁ

21:00

Já padouch 3

USA

90

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

5.

SO

21:00

Vážený občan

Arg/Špa

117

Spisovatel D. Mantovani právě získal Nobelovu cenu za literaturu, ale místo zadostiučinění se dostavila kocovina.

6.

NE

21:00

Baby Driver

USA

112

Když se Baby setká s dívkou svých snů, vnímá to jako příležitost opustit život zločince a začít znovu.

7.

PO

21:00

Atomic Blonde: Bez lítosti

USA

115

Agentka MI6 Lorraine Broughton je vyslána během studené války do Berlína, aby vyšetřila vraždu kolegy.

8.

ÚT

21:00

Křižáček

ČR

90

Křižáček je „historická roadmovie“ odehrávající se v době vrcholného středověku.

9.

ST

21:00

Dunkerk

USA

120

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

10.

ČT

21:00

Annabelle 2: Zrození zla

USA

109

Výrobce panenek se svou manželkou přijmou několik let po smrti jejich dcerky do svého domu řádovou sestru.

11.

PÁ

21:00

Milovník po přechodu

USA

115

Coby neodolatelný seladon městských bazénů měl Maximo jediný cíl – klofnout bohatou starší dámu.

12.

SO

21:00

Dunkerk

USA

120

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

13.

NE

21:00

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

USA

129

V dalším pokračování se kapitán Jack, ke kterému se štěstěna opět jednou nemilosrdně obrátila zády.

14.

PO

21:00

Annabelle 2: Zrození zla

USA

109

Výrobce panenek se svou manželkou přijmou několik let po smrti jejich dcerky do svého domu řádovou sestru.

15.

ÚT

21:00

Vážený občan

Arg/Špa

117

Spisovatel D. Mantovani právě získal Nobelovu cenu za literaturu, ale místo zadostiučinění se dostavila kocovina.
Agentka MI6 Lorraine Broughton je vyslána během studené války do Berlína, aby vyšetřila vraždu kolegy.

16.

ST

21:00

Atomic Blonde: Bez lítosti

USA

115

17.

ČT

21:00

Po strništi bos

ČR

111

Městečko, kde chlapec dosud trávil jen prázdniny, se nyní stává jeho domovem. Čeká ho cesta k hledání odvahy.

18.

PÁ

21:00

Emoji ve filmu

USA

91

Emoji ve filmu vás vůbec poprvé zavedou do světa uvnitř vašeho mobilu.

19.

SO

21:00

Špunti na vodě (vstupné zdarma)

ČR

83

Rodiče bratrů Igora a Davida chystají zlatou svatbu. Z Kanady přilétá bratranec Ondra, povahou tak trochu dobrodruh.

20.

NE

21:00

Zabiják & bodyguard

USA

118

Nejlepší bodyguard na světě dostane klienta, nájemného vraha, který musí svědčit u Mez. soudního dvora.

21.

PO

21:00

Po strništi bos

ČR

111

Městečko, kde chlapec dosud trávil jen prázdniny, se nyní stává jeho domovem. Čeká ho cesta k hledání odvahy.

22.

ÚT

20:45

Čára

Slo/Ukr/ČR

108

Adam Krajňák je otcem rodiny a také hlavou skupiny, která pašuje přes slovensko-ukrajinskou hranici cigarety.

23.

ST

20:45

Zabiják & bodyguard

USA

118

Nejlepší bodyguard na světě dostane klienta, nájemného vraha, který musí svědčit u Mez. soudního dvora.

24.

ČT

21:00

Po strništi bos

ČR

111

Městečko, kde chlapec dosud trávil jen prázdniny, se nyní stává jeho domovem. Čeká ho cesta k hledání odvahy.

25.

PÁ

20:45

Temná věž

USA

91

Roland Deschain, poslední z řádu rytířů, vede odvěkou bitvu s Walterem O‘Dimem, známým též jako Muž v černém.

26

SO

21:00

Barry Seal: Nebeský gauner

USA

114

CIA. Bílý dům. Pablo Escobar. Tyhle všechny vodil za nos. Životní energii mu dodá spolupráce s CIA.

27.

NE

20:45

Po strništi bos

ČR

111

Městečko, kde chlapec dosud trávil jen prázdniny, se nyní stává jeho domovem. Čeká ho cesta k hledání odvahy.

www.mesto-beroun.cz
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Volný čas
Dětský koutek Krteček
Sadová 731 (u KD Plzeňka), Beroun
www.koutek-krtecek.cz
Telefon: 605 386 10
email: petra.patricie@seznam.cz
Soukromé jesle pro děti od 6 měsíců,
chůva má maximálně 2 malé děti.
Školka pro děti od 2 let. Kapacita je
max. 12 dětí. Již probíhá zápis na docházku od září 2017/2018. Výuka
probíhá dle ŠVP. Kroužky pro školkové
děti: tvořivá dílna - kreslení, keramika
s pecí a zvířátková joga. Snažíme se
rozvíjet hrubou i jemnou motoriku.
Letos máme kroužky i pro školní děti:
Rybaření a Včelařství z vlastních úlů.
Produkty přímo od včelaře si můžete
objednat u nás. Přes celé léto stále
probíhají příměstské tábory v přírodě.
Dům dětí a mládeže Beroun
Telefon: 725 506 432
e-mail: ddmberoun@ddmberoun.cz
Dům dětí a mládeže Beroun je příspěvková organizace, která v průběhu školního roku nabízí keramické,
chemické, výtvarné, hudební, sportovní kroužky. počítačový kroužek
a modeláře. S výtvarnými, keramickými a chemickými semináři zajíždíme
do MŠ, ZŠ a školních družin. Každoročně o letních prázdninách pořádáme několik příměstských táborů.
Family Spinning Beroun
Lokomotiva Beroun, Tyršova 85
www.familyspin.cz
Telefon: 774 580 733
email: e.chlumska@gmail.com
Autorizované spinningové centrum
FAMILY SPINNING BEROUN Vás zve
do rodinného prostředí, kde na Vás
čeká 70ti minutová lekce spinningu
(60 minut spinning + 10 minut protažení) nebo lekce SPINBODY (spinning
+ posilování nebo zdravotní cvičení +
závěrečné protažení). Více na webu.
Flexy - bary + balanční čočky + míče
+ židle
Telefon: 608 885 182
email: marcela.bergerova@seznam.cz
sídlo Gymnázium, vchod ze dvora
Marcela Bergerová
Po 19:00 – 20:00. Kondičně - rehabilitační cvičení, zaměřené na hluboký stabilizační systém, předcházení
pádům a odblokování negativních
nálad. Používám FLEXY - BARY, velké
a malé míče, balanční čočky, židle,
popruhy.
Jazyková škola Hany Vavrečkové
www.jshv.cz
Telefon: 311 625 804
email: skola@jshv.cz
Vstupujeme do již 28. školního roku:
tradice – zkušenosti – reference! Letní
intenzivní týdenní kurzy (PO-PÁ dopoledne) pro děti a juniory. Naše tipy angličtina: opakování pro 1.- 2. třídu
(7.-11. 8.), konverzace s rodilým mluvčím 7.- 9. třída ZŠ (28. 8.- 1. 9.). Probíhají zápisy pro školní rok 2017/18
- kurzy pro děti od 4 let až po dospělé.
V Berouně, Hořovicích a Litni.

www.mesto-beroun.cz

Naše tipy pro děti, juniory a dospělé:
konverzační kurzy angličtiny s rodilým mluvčím a přípravné kurzy
ke cambridgeským zkouškám; přípravné kurzy k maturitě. Slevy 50%
v rámci akce „Chodí celá rodina!“.
Garantujeme max. 10 osob ve skupině! Zápisy denně v kanceláři nebo
tel. či emailem.
Kundalíni jóga - Pro zdraví a radost
www.lkstudanka.cz
Telefon: 777 216 096
email: kjberoun@gmail.com
Otevřené lekce kundalíni jógy
zaměřené na probuzení vitality
a radostného přístupu k životu. Postupné zvyšování náročnosti, osvojení základů meditace, dychu ohně,
pranajámy, jedinečností kundalíni
jógových prvků. Cílem je posílit tělo,
zvýšit vitalitu a plně prožívat život.
Vhodné i pro začátečníky. Každé
pondělí od 18:30 v podkrovním sále
TJ Sokol Beroun, Tyršova 510. Cena
za jednorázové vstupné: 180 Kč,
předplatné 160 Kč. Lekce trvá 90
minut. Podložku s sebou.
Městské školní hřiště Hlinky
Hřiště slouží berounským školákům
i široké veřejnosti. Hřiště prošlo
v roce 2013 rozsáhlou rekonstrukcí.
Díky tomu je nyní určeno pro lehkou atletiku, hokejbal, in-line hokej,
florbal, malou kopanou, házenou,
tenis, stolní tenis, basketbal, volejbal,
nohejbal i streetbal. Zařízení půjčuje
sportovní potřeby, poskytuje sportovcům zázemí - šatny s uzamykatelnými skříňkami, sprchy a nabízí i občerstvení. Díky osvětlení v areálu je
po předchozím objednání sportovat
i ve večerních hodinách. Rezervace:
311 740 153.
Move&Food
www.moveandfood.cz
Telefon: 731 575 531
email: annor@centrum.cz
Pokud sníte o vysportovaném a pevném těle, je pro vás řešením, unikátní permanentka „Bikiny“. V nabídce
jsou 2 balíčky cvičení (10 či 15
vstupů) včetně konzultace o výživě a dalšími bonusy. Více na webu.
Cvičení probíhá v soukromí v malém
počtu zákazníků - kapacita studia je
8 osob. Na lekce je nutné se předem
objednat.
Psycholog pro děti a dospělé
email:
novakova@psychologie-baobab.cz
Od konce září 2017 nabízím kurzy
pro rodiče „Výchova bez poražených“. Kurz bude zaměřený na řešení
konfliktů mezi rodiči a dětmi. Cílem
kurzu je získat inspiraci, dovednosti
a nástroje pro řešení konfliktů v komunikaci nejen v rodině. Jak mluvit,
aby děti poslouchaly? Jak čelit nepřijatelnému chování? Setkání bude
celkem 8 po 3 hodinách jedenkrát
týdně v pátek v podvečer nebo sobotu dopoledne.
Samaya, jógové studio pro setkávání
www.samaya.cz
Telefon: 605 583 469
email: michaela@samaya.cz

Upozorňujeme na probíhající zápisy
do kurzů od září. Rezervujte si místo
již o prázdninách, zbývá jich jen pár.
Nově otevíráme kurzy pro těhotné
ženy, ženy po porodu, jógu pro miminka, pro zdravá záda nebo např.
jógu pro těžké životní období (ztráta
někoho blízkého, ztráta zaměstnání,
anorexie, trauma, deprese aj.). Celá
podzimní nabídka je na webu v záložkách Kurzy a Rozvrh. I v srpnu jógujeme, lekce dle rozvrhu pro daný týden
na webu. Pravidelně si můžete dopřávat i profesionální masáže. V případě
nejasností volejte, rádi pomůžeme.
Sport Eden Beroun
Pod Homolkou 1482, Beroun,
www.sporteden.cz
Telefon: 724 774 353
email: info@sporteden.cz
Dětská golfová akademie: Určena je
dětem od 5 let. Účastníci mají volný
vstup na tréninkové plochy, putting
green a na driving range včetně míčků, jedenkrát nebo dvakrát týdně trénink s profesionálním trenérem a zapůjčení golfových holí zdarma. Cena
od 700 Kč/měsíc. Dětská tenisová
akademie: Zaměřena na děti a mládež
od 5 do 16 let. Tvoří ji oddíly babytenisu, minitenisu, mladších a starších
žáků a kadetů, které centrum reprezentují v soutěžích Českého tenisového svazu. Cena od 500Kč/měsíc.
Florbalový oddíl Sport Eden Beroun:
Florbalový oddíl má k dispozici multifunkční halu sportovního centra a zaměřuje se především na práci s dětmi
ve věku od 6 do 16 let, ale i na dospělé. Cena 500 Kč/měsíc.
Sportovní stadion 2. ZŠ a MŠ Beroun
Možnost pronájmu kurtů: tenis, softtenis, volejbal, nohejbal, basketbal,
malá kopaná, běžecká dráha, trampolína, boccia. Areál je v týdnu otevřen
od 15:00 do 21:00. Na sobotu či neděli
je nutno objednat se dopředu. Objednávka dopředu je možná i v týdnu. Kurt
bude potom určitě váš. Miniposilovna
také k dispozici. Možnost sprch, šaten.
Půjčujeme rakety, míče apod. Objednávky na 311 622 572, 702 071 312
po 15:00 nebo hriste@2zsberoun.cz.
Super kruháč
www.superkruhac.cz
Telefon: 777 132 578
email: michal@superkruhac.cz
Už jste vyzkoušeli čím dál oblíbenější
Super kruháč? Kruhový trénink pro
každého, kdo se chce cítit a vypadat super! Široká nabídka tréninků pro záčátečníky i pokročilé. Přátelská atmosféra
a super parta lidí. To musíš zkusit! První
vstup máš zdarma!
TJ Lokomotiva Beroun z. s.
www.lokomotivaberoun.cz.
Telefon: 311 626 950
email: info@lokomotivaberoun.cz
Otevřeno PO – PÁ 8:00 – 22:00,
SO a NE 8:00 – 20:00. Do 7. srpna
Sportcentrum zavřeno. Do 3. září
bude probíhat rekonstrukce posilovny. Trvale snížené ceny na slender
stoly a vacushape! Možnost platby
kartou. Přehledy oddílů a akcí pro
veřejnost na webu.

Okénko k sousedům

Tetín
Pokud o prázdninách hledáte
tip na zajímavý výlet v blízkosti
Berouna, rozhodně navštivte
sousední Tetín. Zde si totiž můžete prohlédnout místní pamětihodnosti s výkladem průvodce,
který vám odhalí zajímavosti
o tomto poutním místě. Pro objednání kontaktujte průvodce
na čísle: 723 005 648, nebo
e-mailem: j.civinova@volny.cz.

V letošním roce se také
můžete těšit na tradiční svatoludmilské poutě. Svátek sv.
Ludmily, který se slaví 16. září,
připadá v roce 2017 na sobotu.
Jednotlivé poutě budou probíhat na svatoludmilských místech, tedy i na Tetíně, o víkendu
15. – 17. září.

Kladno
Další z partnerských měst, které
spojuje sdružení Bohemia Centralis, zve v současné době na výstavu Kladenské dvorky: 35 let
poté. V prostorách Galerie Kladenského zámku se můžete těšit
na tvorbu Václava Frolíka, Jiřího
Hanke, Zdeňka Maniny, Viktora
Stříbrného a Františka Tomíka.
Těchto pět autorů kdysi vystavovalo na úvodních Kladenských
dvorcích a vy si s nimi nyní můžete společně zavzpomínat. Výstava trvá do 3. září 2017.

Rakovník
Na nádvoří Muzea T. G. M.
v Rakovníku si do konce prázdnin můžete vychutnat letní cyklus koncertů. V krásné atmosféře
na dvoře bývalého městského
paláce postaveného cisterciáckými mnichy z Plas vás čekají
Rakovnická nokturna. n
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Květa Makovská
v Městské galerii Beroun
O
Festival ZÁVODÍ již popáté

N

a levém břehu Berounky se
v sobotu 5. srpna uskuteční
další ročník hudebního festivalu,
který je zaměřený na rock, blues, folk a alternativní muziku.
A  na koho se tentokrát můžete
těšit? Hlavními hvězdami bude
i za oceánem známá alternativní
kapela Už jsme doma, dále Budoár staré dámy - brněnské (a už
pouze z jedné čtvrtiny dámské)
uskupení, jemuž se stala múzou
a inspirací pro název i některé
z textů babička zakládajícího dua.
Legenda českého undergroundu
The Plastic People of the Universe
zahraje v omlazené sestavě New
Generation, s triem bude hrát
klasik českého rockového písničkářství Oskar Petr a s Vladimírem

Javorským (a bandem) zahraje berounským posluchačům už známý
Mirek Kemel. Představí se plzeňská šansonová kapela Lakuna,
bluesoví rockeři Expedice Apalucha nebo charismatičtí písničkáři
Cermaque & Imme Candlewick.
Začátek festivalu bude ve 13 hodin opět patřit nejmenším divákům a zpívání s jejich oblíbenými
Tarbíky.
Součástí berounského festivalu, který se koná již popáté, budou i stánky s občerstvením. Jako
obvykle se návštěvníci mohou
těšit na nomádský stan s čajovnou, k ochutnání budou tradiční
i alternativní pochoutky pro masomilné i dietáře - a samozřejmě
pivo! Alena Šustrová n

Galerie Holandský dům vás zve

Zdeněk Radvan a Zdeněk Ledvina: Kudy chodí světlo

Č

lenové rakovnického fotoklubu Amfora se fotografii
věnují celý život, přestože Zdeněk
Ledvina je profesí automechanik
a Zdeněk Radvan je absolventem keramické školy v Bechyni.
Po odchodu do penze v mezích

www.mesto-beroun.cz

možností cestují a své fotografie
vystavují po domovech seniorů
a stacionářích, aby jejich obrázky
přispěly ke zlepšení nálady tam,
kde je to nejvíce zapotřebí. Díky
tomu jejich práce znají od loňského roku nejen obyvatelé berounského Penzionu pro seniory či návštěvníci akce Fotoblázinec přímo
berounský, ale také návštěvníci
kavárny Jiná káva, kde vystavovali
letos.
Fotografie vybrané pro výstavu v galerii Holandského domu
se nesnaží překvapit exotičností,
ale výběrem příhodné denní doby
a tedy světla vhodného pro fotografování. Oba autoři se shodují
na tom, že jejich fotografie mají
být především sdělením, které
si divák může porovnat s vlastní
zkušeností a které ho tak třeba
přivede i ke krátkému zamyšlení
o tom, že řadu věcí a jevů míjíme
mnohdy bez povšimnutí jen proto, že jsme je nezastihli ve správném světle a ve správné náladě.
Odtud tedy název výstavy Kudy
chodí světlo, která bude zahájena
v pondělí 14. srpna v 17 hodin
a potrvá do 26. srpna 2017. Alena Šustrová n

d počátku srpna až do 10.
září se mohou návštěvníci
MGB těšit na obrazy a keramiku
berounské výtvarnice Květy Makovské.
Květu
Makovskou
není potřeba obyvatelům Berouna
představovat.
Výtvarnici
znají nejen
z jejích četných výstav,
ale mohou
ji pravidelně potkávat
i na berounských hrnčířských trzích.
V roce 2003 při
této příležitosti
získala 1. místo v soutěži
o
zahradní
květinovou
plastiku.
Květa Makovská se celoživotně vzdělává.
Byla žákyní Ladislava Leitgebla
(malba), Václava Pence (metodika), Cyrila Boudy (grafika) a Františka Zedníčka (keramika a užitá
tvorba). I později absolvovala
kurzy krajinomalby a arteterapie,
Pracovala také v keramickém studiu u Jarmily Tyrnerové a Luďka

Skoblíka a zúčastnila se mezinárodního keramického sympozia
v Koněšíně.
V současné době se věnuje
svobodné tvorbě v širokém
spektru námětů a žánrů.
Za sebou má mnoho výstav v tuzemsku i v zahraničí. Účastnila se
mezinárodních plenérů
v Polsku, reprezentovala úspěšně Beroun
také v partnerském
německém Goslaru.
Rovněž v berounské
galerii se představila
několikrát se svými
keramickými
objekty i obrazy.
V keramice preferuje Květa
Makovská
keramickou
hlínu ostřenou šamotem. Její variace
květinových, figurálních
a zvířecích plastik jsou vhodné
do interiéru i exteriéru. V malbě
tíhne k olejomalbě a pastelu.
Její obrazy zachycují přírodu
zblízka, jakoby pod mikroskopem.
Vernisáž výstavy se koná
ve středu 9. srpna v 17 hodin. n

pohádkové čtvrtky v zahradě Muzea berounské keramiky
promenádní neděle na Náměstí Joachima Barranda
začátky v 18:00 není-li uvedeno jinak
občerstvení zajištěno
ZÁVODÍ – festival u řeky Berounky (Plastic People
5. 8. of the Universe, Už jsme doma, Mirek Kemel a kapela,
Lakuna, Oskar Petr trio a další 13:00 – 23:00
10. 8. Divadlo 100 opic - Medoušek a velká mrkvová záhada
13. 8. Ladybirds – dívčí country kapela z Jablonce nad Nisou
19. 8.

Bluegrass rande u Barranda – Tři v trávě, Blue Time,
Náhodná sešlost ad. začátek 17:00

24. 8. Studio Damúza - Z tajného deníku Smolíčka P.
27. 8. Neřež – folková legenda
13

Dračí lodě na Berounce začátkem září

F

itness Tyran Beroun s Českou
asociací dračích lodí pod záštitou města Beroun zve na 12. ročník
akce Berounský drak 2017. Akce se
bude konat ve dnech 1. a 2. září,
podle počtu posádek možná
i 3. září opět v prostředí berounského kempu.
Pokud se budete chtít ještě
do závodu dračích lodí sami aktivně zapojit, je potřeba poslat
co nejdříve závaznou přihlášku
na email: tyran@tyran.cz a napsat
také název týmu. Kapacita závodu
činí 40 týmů na sobotní závody

a zbývá už jen několik posledních
míst.
Závody v neděli by byly pouze
za předpokladu, že se registruje více než 50 týmů. Takže týmy
přihlášené v pořadí mezi 40. –
50. budou prozatím vedeny jako
náhradníci pro případ, že někdo
účast zruší, nebo nezaplatí včas
startovné!
Fakturace za startovné budou
organizátoři rozesílat začátkem
srpna, hotově se může platit
po domluvě na tel. 602 330 505
přímo ve Fitness Tyran v Berouně.

Upozornění pořadatelům akcí

Základní a aktuální informace najdete na nových stránkách
www.berounskydrak.cz a infor-

mace o dračích lodích na stránkách České asociace dračích lodí
www.dragonboat.cz. n

Berounský kemp nabízí
novou zábavu pro děti

D

o areálu berounského kempu se v červenci přestěhoval sportovně – zábavný areál
Sport Cirkus s nafukovacími
hrady, kárami a koloběžkami.
„V rámci zkušebního provozu,
zde budou každý čtvrtek od 16

hodin i dětské závody na kole či
odrážedle a v běhu,“ říká bývalý cyklistický olympionik Lubor
Tesař. Startovné ve sportovním
areálu Sport Cirkus je jednorázové a platí neomezeně po celý
den. n

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

Restaurant Day - ojedinělý
kulinární festival

V

mnoha českých městech
milovníci jídla opět otevřou
své jednodenní restaurace. Mezinárodní festival dočasných
restaurací s názvem Restaurant
Day umožňuje labužníkům si
na jeden den vyzkoušet roli kuchaře a hostit příchozí návštěvníky.
Nápad vznikl v roce 2011
v Helsinkách a rychle se rozšířil
do celého světa včetně Berouna.

V rámci celosvětového festivalu
Restaurant Day mohou nadšení
amatérští kuchaři servírovat své
domácí speciality v provizorních
stáncích na Zborovském nábřeží
v blízkosti Berounky - u bývalého autobusového nádraží.
Příchozí návštěvníci mohou
ochutnat zahraniční nebo rodinné speciality či sladké dezerty.
Přijďte si 20. srpna pochutnat! n

n Dne 24. června uspořádalo studio Samaya první berounský jógový
festival, a to ve spolupráci s dalšími studii a lektorkami z regionu. Krásný den plný jógy se konal v místní sokolovně, kde se vystřídalo téměř
70 účastníků. Společně tak oslavili Mezinárodní den jógy u příležitosti
letního slunovratu. Atmosféru podpořila vystoupení Yogabelly, veganské občerstvení a prodej jógového zboží. Pořadatelé věří, že v Berouně
tak vznikne nová tradice. www.jogovyfestival.cz. n
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Úspěch berounských atletů
na Světovém poháru

V

sobotu 24. června se v italském městečku Gagliano del
Capo konal Světový pohár v běhu
do vrchu. Do výběru České republiky byli nominováni tři zástupci
berounské atletiky: Simona Šamanová, Vojtěch Dryák a Ondřej
Hofmann. Tříčlenný dívčí tým
tvořila Barbora Havlíčková z Českých Budějovic, Simona Šamanová z Berouna a Bára Placatková
z Příbrami. Děvčatům se dařilo
skvěle, když Havlíčková doběhla
na druhém místě, Šamanová byla
osmá a Placatková devátá. Celkově závod dokončilo jen 48 děvčat
a hodnoceno bylo 13 týmů. Česká republika v celkovém součtu
umístění obsadila druhé místo.
Po
děvčatech
nastoupili
chlapci, které čekala ještě ná-

ročnější trať. Závod dokončilo
jen třináct týmů z původních
sedmnácti a z družstva České republiky se nejvýše umístil Borek
Požár na 18. místě. Vojtěch Dryák po kolizi a následném pádu
vyběhl do kopců až na posledním
místě, ale po statečném výkonu
doběhl na 28. místě, Ondřej Hofmann dokončil závod na 45. místě. Celkově obsadili osmé místo.
Berounská atletika byla zastoupena i na Mistrovství Evropy
v běhu do vrchu juniorek, které se
konalo 8. července ve slovinském
Kamniku. V týmu České republiky
běžela opět Simona Šamanová
i zkušená Bára Stýblová. Obě děvčata nastoupila i na Mistrovství
světa na konci července v italské
Premaně. n

Juniorští veslaři přivezli
z Mistrovství ČR v Račicích medaile

N

ejlepší čeští veslaři, od dorostenecké kategorie až po seniorskou kategorii, se sešli 30. 6. až
2.7. v Račicích, kde se uskutečnilo
mezinárodní mistrovství ČR.
Berounští veslaři si vedli dobře. Nejvýše dosáhli junioři Martin
Švestka, Jan Bouška a kormidelník
Tomáš Dvořák. Na dvojce s kormidelníkem si dojeli pro zlato. V této
disciplíně pak bronzovou medaili
získal Martin Brůžek ve společenství s břeclavským závodníkem Dominikem Kučerou a na kormidle
s berounskou Míšou Dvořákovou.
Společně pak obě posádky zasedly do čtyřky opět s kormidelníkem
Tomášem Dvořákem a vybojovaly
bronz. K další medaili byly nejblíž dorostenky. Majda Kindlová
s Terezou Lamprechtovou skončily
na čtvrtém místě. Obě pak zasedly do osmiveslice, kterou doplnila
naše děvčata Kačka Švestková
a Marie Hyttnerová a ve společenství s VK Smíchov dojely opět
kousek od medaile na čtvrtém

místě. Osmiveslici kormidlovala
Míša Dvořáková. Juniorky Bára
Nováková a Markéta Krompolcová
udávaly tempo osmiveslice ve společenství s děvčaty z Bohemians
a ČVK Praha a skončily páté. Skvělé výsledky byly i ve finále B, kde se
v silné konkurenci prosadili dorostenci Ted Machart a Michal Štorek
na dvojskifu. Dojeli na druhém
místě a třetí místo opět ve finále B
přidal Michal na skifu. Dorostenky
Kačka Švestková a Marie Hyttnerová na dvojskifu vybojovaly čtvrté
místo a na párové čtyřce společně
s Terezou Lamprechtovou a Rosálií
Machartovou skončily na pátém
místě. Společenství dorostenců
z Bohemians na čtyřce s kormidelníkem Dvořákem, ve složení Jakub
Roubal, Václav Doan a Adam Metyš dojelo také na druhém místě.
Neztratila se ani Anička Frdlíková
na skifu juniorek, která vesluje
necelý rok a postoupila z rozjížděk
do sobotních semifinálových bojů.
Jaroslav Sehnoutka n

Zlatá stonožka na Primátorkách

T

ak dneska Stonožka na vodu!
Tento povel můžete zaslechnout, pokud půjdete ve všední
den na procházku k Berounce
a budete poblíž Štulovny. Je to
18 m dlouhá, štíhlá veslice, 16 vesel, 8 veslujících a kormidelník.
Zkrátka stará známá osmiveslice
s názvem Berounka, kterou děti
na Stonožku „přejmenovaly“.
Je ale pro ně upravená na párovou a má tedy dvojnásob vesel.
Do závodní podoby přešla teprve
nedávno, jako jedna z kategorií
v pořadu Pražských Primátorek.
Určená je především pro mladší
žactvo, tedy 11 – 12 let. Na letošních Primátorkách unikla našim
žačkám a žáčkům zlatá medaile
o 0,9s!
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Český veslařský svaz vypsal
na Mistrovství ČR žactva tuto
disciplínu jako promo - vložený závod a zájem byl velký.
V kategorii mladšího žactva
startovalo celkem ve dvou
jízdách 8 posádek a naše berounská Stonožka vyhrála! Loď
skvěle vedla a kormidlovala
Míša Dvořáková.
Radost z jejího úspěchu dovršila další naše posádka žáků
– žaček starších (13-14letých),
kteří získali ve své jízdě na Stonožce bronz a kterou tentokrát
vedl a kormidloval Vláďa Patera.
Žáci/žačky mladší: Vojtěch
Radechovský, Štěpán Moravčík,
Filip Hobza, Matěj Smejkal, Adéla Bartáková, Markéta Forejto-

vá, Anna Goldmannová, Zuzana
Vabroušková a kormidelnice Michaela Dvořáková.
Žáci/žačky starší: Adam Možný, Matyáš Kotrč, Martin Jordán,

Matyáš Tůma, Tadeáš Hamouz,
Zuzana Matějková, Lubomíra
Forejtová, Nina Laubová a kormidelník Vladimír Patera. Růžena
Sehnoutková n
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SK Union – KDC Beroun připomene historii fotbalu

F

otbalový klub Union Beroun, který vznikl v roce 1924, má za sebou
pestrou historii, řadu změn ale i spojení klubů. Historii SK Union – KDC
Beroun si nyní budete moci připomenout na výstavě ve Státním okresním
archivu Beroun. Na výstavě nebudou chybět trofeje, artefakty a fotografie
Unionu – KDC Beroun. Vernisáž výstavy se koná 8. září v 16:30 hodin, o hudební doprovod se postará Vojta Hubinger, bývalý hráč klubu. Ve stejný
den se v pivovaru Berounský medvěd uskuteční od 18 hodin setkání hráčů,
funkcionářů, členů a příznivců klubu. A protože se jedná o fotbal, nesmí
chybět ani utkání. Opět 8. září, ale už v 15:15 hodin na menším fotbalovém
hřišti stadionu TJ Lokomotiva Beroun proti sobě nastoupí bývalí hráči SK
Union – SK Český lev. Historie SK Union – KDC Beroun najdete také ve sborníku Minulostí Berounska, který vyjde v posledním čtvrtletí letošního roku
a bude k dispozici v místních knihkupectvích. n

Družstvo atletů
na Gigantu v Jablonci

Úspěchy plavců LoBe
n Letní olympiáda dětí a mládeže
v Brně
Štěpán Palata: 1. místo – 100 m
motýlek, 100 m prsa, 200 m
prsa, 2. místo – 200 m volný způsob, 3. místo - 200 m polohový
závod
Jan Valečka: 2. místo – 200 m
motýlek
Tadeáš Neliba: 1. místo – 200 m
motýlek
Tomáš Míka: 3. místo – 200 m
polohový závod, 200 m prsa
Štafeta: Tadeáš Neliba (Beroun),
Michal Hájek (Nymburk), Jan Lizec (Hořovice) a Vincent Zelinka
(Kralupy) - 3. místo – 4x 50 m
polohový závod, Michal Hájek
(Nymburk), Jan Lizec (Hořovice),
Tomáš Míka ( Beroun) a Vincent
Zelenka ( Kralupy), 2. místo 4x50 m volný způsob
n Letní mistrovství ČR dorostu
Tomáš Ludvík: 1. místo - 400 m
polohový závod, 50 m, 100 m
a 200 m znak, 3. místo - 100
a 200 m znak a 400 m polohový
závod
Dušan Miko: 2. místo - 400 m
volný způsob, 3. místo - 800 m
volný způsob
David Ludvík: 2. místo – 200 m
znak
Štafeta: T. Ludvík, M. Slaboch, D.
Ludvík a D. Miko - 1. místo - 4 x
200 volný způsob, T. Ludvík, M.
Dřevínek, F. Zeman, D. Miko - 3.
místo - 4x 100 metrů polohový
závod, T. Ludvík, M. Slaboch , M.
Dřevínek a D. Miko - 3. místo - 4x
100 metrů volný způsob n

O

n Berounští plavci na Letním mistrovství ČR. n

víkendu 24. a 25. června se
v Jablonci nad Nisou konalo
Mistrovství České republiky dorostu a juniorů v atletice, takzvaný Gigant.
Berounskou atletiku zastupovalo sedm sportovců a nejlépe
se vedlo juniorce Báře Stýblové,
která vybojovala na trati 1500 m
v novém osobním rekordu stříbrnou medaili a na dvojnásobné
trati skončila na pátém místě.
Chodkyně Stella Sobotková

poprvé absolvovala trať 5000 m
chůze a závod dokončila na čtvrtém místě.
Dorostenec Jiří Sekyra sice
zaběhl na trati 400 m sedmý nejlepší čas. Na poloviční trati 200 m
si vylepšil své osobní maximum
a jeho čas stačil na konečné 14.
místo.

Skvělé výkony Tomáše Ludvíka
na Mistrovství Evropy juniorů v Izraeli

T

omáš Ludvík, svěřenec trenérů
Simony Pokorné a Vladimíra
Seemana se úspěšně účastnil Mistrovství Evropy juniorů v plavání
v izreaelské Netany. Ve znakové
dvoustovce nejprve v novém českém
dorosteneckém rekordu (2:00,01)
vyhrál rozplavby a nechal za sebou
všechny mladé elitní znakaře Evropy, následně v semifinále opět posunul český juniorský rekord na čas
1:59,80, čímž obsadil 3. postupové
místo do finále. Tímto časem se nejen kvalifikoval na srpnové juniorské mistrovství světa do amerického
Indianapolis, ale zaostal pouhé 3
desetiny sekundy za absolutním
národním rekordem a stal se teprve
druhým Čechem, kterému se podařilo zaplavat 200 m znak pod dvě
minuty. Ve finále měl Tomáš bohužel
čas o malinko pomalejší (2:00,47)
a obsadil skvělé, ač neoblíbené 4.
místo v Evropě. LoBe n

n Vytrvalkyně Bára Stýblová. n

Také dorostence Elišce Kordové unikl postup do finále o jediné
místo, skončila na trati 800 m
devátá. Na trati 400 m si v novém
osobním rekordu doběhla pro
dvanáctou příčku.
Ve větrné loterii si dálkař Vladimíř Kostič doskočil výkonem 584
cm pro celkovou dvanáctou příčku.
Juniorce Kateřině Sunkovské
se dařilo v hodu kladivem a mohla se radovat z nového osobního
rekordu, který stačil na jedenáctou příčku. V hodu oštěpem brala
desáté místo.
Čtvrtkařka Anita Žáková, která
se vrací po zranění a stačila na osmnácté místo. Jitka Šafránková n
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