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Krátce z radnice
n Beroun třídí nejlépe
Krajský úřad Středočeského
kraje ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s., vyhlásil výsledky již
XVI. ročníku soutěže obcí „My
třídíme nejlépe“. Beroun zvítězil
s výraznou bodovou převahou
před Příbramí a Vlašimí. V soutěži se hodnotí zejména výtěžnost jednotlivých komodit - papíru, plastů, skla či kovů, tzn.
kolik vytříděného odpadu připadá na 1 obyvatele za rok. Bonusové body získávají obce také za
dobrou dostupnost sběrné sítě
či třídění nápojových kartonů.
Za vítězství v soutěži získá Beroun 60 tisíc korun, které využije na další zvelebování kontejnerových stání v ulici Na Hrázi.
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Od příštího roku se mění
poplatek za likvidaci odpadu

B

erounští zastupitelé na svém
červnovém jednání schválili zvýšení poplatku za svoz komunálního
odpadu s platností od příštího roku,
a to na částku 1 000 Kč na osobu.
Nejde přitom o maximální možnou
výši, podle zákona je možné stano-

vit poplatek až 1 200 Kč. Jak jsme
již dříve informovali, důvodem
zvyšování poplatků je novela zákona o odpadech, která vstoupila v platnost letos v lednu. Ta
přinesla výrazné zvýšení poplatků
za skládkování komunálního od-

padu. Do roku 2030 musí Česká
republika recyklovat o třetinu více
odpadu než v současné době. Ve
stejném roce také začne platit úplný zákaz skládkování recyklovatelných odpadů.
pokračování na straně 3

n Dotace na zeleň
Do 16. srpna můžete podávat
žádosti o dotace na zeleň. Více
informací najdete na webových
stránkách www.mesto-beroun.cz
v záložce Město a úřad/dotace.
n Za psy a odpad
lze zaplatit do září
Obyvatelé Berouna mají možnost zaplatit poplatky za psy
a komunální odpad až do konce
září. Podle městské vyhlášky je
sice stanovena splatnost místních poplatků do 31. května,
město však v důsledku mimořádné situace poskytne na zaplacení
ještě další čtyři měsíce navíc.
Poplatky doporučujeme hradit
bezhotovostně bankovním převodem. Více na stránkách www.
mesto-beroun.cz.
n Dračí lodě na Berounce
Také v letošním roce se na Berounce uskuteční oblíbená akce
Berounský drak. Hlavní závody
a show pro diváky včetně bohatého doprovodného programu se
uskuteční v sobotu 4. září v kempu Na Hrázi. Chybět nebude ani
závod partnerských měst.
n Oprava chodníků
Společnost AVE CZ na základě
požadavků města Beroun opravuje v těchto měsících chodníky.
Nový povrch například získal
chodník u okresního soudu, na
Velkém sídlišti a v dalších městských lokalitách. n

www.mesto-beroun.cz

n Město Beroun má v letošním ročníku soutěže stavba roku dvě želízka v ohni. Přihlásili jsme totiž dva
projekty, a to rekonstrukci venkovního koupaliště na Velkém sídlišti a přístavbu závodské základní školy.
Odborná porota si obě místa prohlédla, nyní už musíme čekat na verdikt. Zda si odneseme některé z ocenění,
to se dozvíme v září. Připomeňme, že v minulosti jsme byli úspěšní například s rekonstrukcí mateřské školy
Na Homolce nebo přestavbou domu na Muzeum berounské keramiky. n

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM BEROUN POŘÁDÁ LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

POHÁDKOVÁNÍ A HRANÍ
V KEMPU NA HRÁZI

ÚTERÝ
31. SRPNA 2021
14:00 – 18:00

V BEROUNE
14:00

HRANÍ ZAHAJUJE MODERÁTOR
MAREK FOTTR
KREATIVNÍ DÍLNIČKA
MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ
MASKOT

15:00

POHÁDKA - BUDULÍNEK
MANDELINKA

17:00

INTERAKTIVNÍ POHÁDKA
- KUFR PLNÝ POHÁDEK

VST
UP
ZDA
RMA

WWW.MKCBEROUN.CZ
Vstupem na tuto akci souhlasíte
s pořízením foto či videozáznamu,
který může být zveřejněn na
webových stránkách, FB, Instagramu
a v tisku pro potřeby pořadatele.
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Kotlíkové dotace
n Nová zelená úsporám rozdělí
8,5 mld. Kč na výměnu zhruba
100 000 kotlů. Žádosti bude
možné zasílat od podzimu 2021
přes www.novazelenausporam.cz
a dotace bude činit až 50 % způsobilých výdajů. Za způsobilé jsou
považovány výměny kotlů realizované od 1. ledna 2021.
Pro domácnosti s nižším příjmem, jako jsou třeba samoživitelé nebo senioři, je alokována
částka 5,5 mld. Kč, což představuje přibližně 50 000 vyměněných
kotlů. Dotace bude v tomto případě 95% způsobilých výdajů. Příjem
žádostí bude probíhat přes krajské úřady od začátku roku 2022.
Více informací získáte na webových stránkách Státního fondu životního prostředí www.sfzp.cz. n

V participativním rozpočtu
budou lidé vybírat z devíti návrhů
T

aké v letošním roce budou
moci občané v rámci participativního rozpočtu rozhodovat,
do jakého projektu město investuje 1 milion korun. Do konce
června mohli zastupitelé odevzdat své návrhy, jejichž autory
jsou sami nebo je získali na základě podnětů svých voličů. Letos
se sešlo celkem devět projektů.
Který z nich se bude realizovat,
o tom rozhodnou občané v hlasování, které bude spuštěno v září.
Které návrhy zastupitelé předložili a které budou bojovat o přízeň občanů?
4 Obří vzduchové trampolíny
v kempu Na Hrázi a v Hlinkách

Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Zkontrolujte si zápisy o svých nemovitostech, abyste o ně nepřišli

N

edostatečně
identifikovaného vlastníka má nemovitost
buď v případě, že nemá v katastru
nemovitostí zapsaného žádného
vlastníka (tj. není zapsána na žádný list vlastnictví), nebo vlastníka
v katastru sice zapsaného má, ale
zápis neumožňuje jeho dostatečnou
identifikaci. Velkou většinu těchto
nemovitostí tvoří pozemky. Zejména
se jedná o ornou půdu a také o cesty, lesní pozemky či travní porosty.
V seznamech lze nalézt také rodinné
a bytové domy, chaty nebo garáže.
Většina zápisů tohoto druhu
pramení ze situace před rokem
1989, kdy se katastr nemovitostí
neudržoval řádně a v určitém období dokonce nebyl veden vůbec.
Pokud se nepřihlásí vlastník nemovitosti nejpozději do 31. 12. 2023,
uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem, a tento majetek
přejde na stát.

Ranní plavání
n Provozovatel venkovního koupaliště na Velkém sídlišti ve spolupráci s městem Beroun a VaK
Beroun připravil na letošní sezónu speciální nabídku pro milovníky plavání. Ti si mohou po celé
prázdniny každé úterý a čtvrtek
od 7:00 do 9:00 přijít zaplavat za
jednotné vstupné 30 korun.
Otevření areálu je závislé na příznivém počasí. Využijte volného
dne a přijďte si ráno zasportovat.
Pro ostatní návštěvníky připomínáme, že běžná provozní doba
koupaliště je každý den od 10:00
do 19:00. n

www.mesto-beroun.cz

ÚZSVM ve spolupráci s Českým
úřadem zeměměřickým a katastrálním dvakrát ročně zveřejňuje seznam těchto nedostatečně identifikovaných vlastníků, jehož aktuální
verzi naleznete na www.uzsvm.cz.
Zároveň zde najdete také odpovědi
na nejčastější dotazy týkající se dohledávání nemovitostí s nejasnými
vlastníky. Potřebné informace obsahuje také brožura Nedostatečně
identifikovaní vlastníci, v níž se dozvíte, jak si sami můžete ověřit, zda
vám nebo vašim předkům nepatří
nějaká nemovitost, o níž jste neměli doposud tušení.
Stáhnout si ji můžete na tomto
odkaze: https://www.uzsvm.cz/prilohy/brozura_NIV.pdf n

n Starostka Soňa Chalupová a místostarosta Michal Mišina při otevírání
obálek návrhů na patricipativní rozpočet.

4 Instalace chytrých mobilních
WC na vybraná místa setkávání
většího počtu obyvatel
4 Revitalizace parku u Zábranského kostela včetně opravy zdi
a úpravy okolí domku hrobníka
4 Výsadba aleje stromů podél
cyklostezky sv. Ludmily z Berouna
na Tetín
4 Rozšíření plochy pro volnočasové aktivity v okolí dopravního
hřiště
4 Bezpečné přechody u všech
škol a školek v Berouně

4 Psí hřiště resp. psí park ve
vhodné lokalitě
4 Rozšíření prostoru U Štiky
o malé lanové centrum pro děti
a stolky s lavicemi
4 Regenerace lesoparku Městská
hora
Participativní rozpočet měl
v Berouně premiéru v loňském
roce. Občané vybírali z šesti návrhů, největší počet hlasů dostalo
workoutové hřiště. Jeho výstavba
v lokalitě Na Štulovně právě probíhá. n

Uzavírka Bezručovy ulice
má trvat do konce prázdnin

P

rávě pokračuje druhá etapa rekonstrukce Bezručovy ulice. V současné době opět platí omezení pro řidiče, část ulice je neprůjezdná.
Uzavírka se týká části ulice Bezručova od křižovatky s ulicí Drašarova
až zhruba po křižovatku s ulicí V Hlinkách. Objízdná trasa vede ulicí
Okružní, Pod Studánkou a Nerudova. Uzavírka potrvá do 31. srpna. n

Tornádo a silné
bouřky: pomohlo
i město Beroun

V

edení města Beroun od začátku
sleduje situaci v postižených
obcích na Hodonínsku a Lounsku,
kde vesnice zpustošilo tornádo
nebo silné bouřky. Protože okamžitá
pomoc je nejúčinnější, ihned jsme
na webových stránkách města zveřejnili transparentní účty charitativních organizací, přes které mohli
občané zasílat finanční podporu.
A pozadu nezůstala ani Rada města
Beroun. Pro Hodonínsko schválila
finanční dar ve výši 20 tisíc korun,
což je nejvyšší možný příspěvek,
který může rada bez zastupitelstva
předat. Pro obce Stebno a Blatno na
Lounsku radní schválili dar ve výši
10 tisíc korun. n

n Část Bezručovy ulice je kvůli rekonstrukci uzavřená.

První Turistické noviny Berounska
n Destinační agentura Berounsko
vydala první číslo turistických novin. Zajímavosti se tam dočtou
i obyvatelé města. Turistické noviny jsou k dostání například v informačním centru. Zde také zakoupíte Návštěvnickou kartu, kde
na vás čeká řada slev a výhod. n
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Starostka kontrolovala činnost společnosti AVE CZ

S

K

tarostka Soňa Chalupová se dohodla s jednatelem společnosti AVE
CZ Janem Fadljevičem na kontrolách jejich činnosti. Jedna z takových
kontrol se uskutečnila v červenci, kdy se zaměřili především na zelené
plochy a kontejnerová stání. Při kontrolách starostka vychází především
z podnětů veřejnosti. Jedním z často diskutovaných témat je sekání trávy,
které se podle domluveného harmonogramu koná jednou za měsíc. n

ontrolovala se i čistota kontejnerových stání. Jak se ale ukázalo, pokud
u kontejnerů byl nepořádek, byli na vině bohužel naši občané. Jedním
z příkladů je ulice Zahořanská, kde u téměř prázdného kontejneru na plasty
byl vedle odhozen pytel s plastovými odpadky. Jak nás upozornila jedna z
místních obyvatelek, nejedná se o ojedinělý případ. Lidé přijedou, vyhodí
pytel z auta a odjíždí pryč, aniž by dali odpad do správného kontejneru. n

Z

U

ajímá vás, kde končí posekaná tráva? Ptali jsme se Jana
Fadljeviče, který nám vysvětlil,
že jej pracovníci AVE odvážejí
do Stašova do speciálního kompostéru. Při sekání se během
jedné směny otočí sběrné auto
s plným kontejnerem až sedmkrát. Kontrolní cesta tentokrát
žádné zásadní problémy neukázala. Přesto ale vyvstalo několik

Informace
n Pravidelné informace
z radnice do e-mailu
Chcete dostávat aktuální
informace z radnice, aniž byste
museli hlídat webové stránky
města www.mesto-beroun.cz?
Jednou z možností je registrace
vašeho e-mailu, kterou provedete přímo na našich webových
stránkách. Do vašeho e-mailu
vám pak zašleme všechna aktuální sdělení.
n Aplikace V Obraze
Další možností, jak vám neunikne žádná podstatná informace z aktualit, kultury nebo třeba
úřední desky, je stažení aplikace
V Obraze. Na vašem chytrém telefonu se pak zobrazí nejnovější
příspěvky a vy budete vědět, co
se v našem městě děje. n

www.mesto-beroun.cz

věcí k řešení. Jedním z nich jsou
nádoby na tetrapaky, které jsou
v některých lokalitách rychle zaplněné. n

kontejnerových stání se pravidelně objevuje i bioodpad, především
prořezané větve nebo odpad ze zahrádek. Připomínáme, že Berouňané
k těmto účelům mohou využívat sběrný Ekodvůr ve Viničné ulici, který je pro
naše občany zdarma. Zároveň je možné domluvit odvoz přímo s AVE CZ. n

Od příštího roku  se mění
poplatek za likvidaci odpadu
dokončení ze strany 1
Snížení skládkování na minimum je celoevropský trend a má
hlavní společný cíl: maximálně
recyklovat. Beroun sice patří v
třídění recyklovatelného odpadu
mezi nejlepší v republice, i tak má
v tomto směru pořád rezervy. Až
41 % komunálního odpadu stále
tvoří bioodpad. Přitom likvidace
1 tuny bioodpadu je nejen třikrát
levnější, ale zároveň se při jeho
důsledném třídění sníží množství
směsného odpadu ukládaného
na skládky. Pro Beroun je to cesta,
jak udržet stanovený limit levného
skládkovného, který je v současnosti 200 kg na obyvatele, ale v
průběhu let se bude dále snižovat.
Za systém shromažďování a svozu
směsného odpadu město doplácí
14 milionů Kč ročně. V této částce
je zahrnuto například rozšiřování
a modernizace kontejnerových

stání a zavádění nových možností
třídění.
Již v příštím roce mohou obyvatelé rodinné zástavby zdarma
získat nádoby na třídění plastu
a papíru, které budou zařazeny
do pravidelných svozových tras.
Současně bude možné v rámci
kontejnerových stání odkládat do
speciálních nádob použité jedlé
oleje a tuky.
V letošním roce se nabídka třídění odpadu rozšířila o oranžové nádoby na nápojový karton o objemu
240 litrů. Občané si tuto novinku
rychle oblíbili a nádoby se rychle
zaplňují. Částečně i z toho důvodu, že obaly nejsou před uložením
dostatečně „sešlápnuté“. Pokud se
vám stane, že je oranžová popelnice
ve vašem okolí plná, můžete karton
odložit do kontejneru určeného na
plasty. Rozhodně není řešením odkládat kartony na zem. n

n Stalo se vám, že byla nádoba na
kartony plná? Neházejte obaly na
zem, ale využijte kontejner na plasty. Neuděláte chybu.
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Okénko zastupitelů
Adaptační plán na klimatickou změnu – připraví se
i Beroun na čerpání z Národního Plánu Obnovy?

B
Zloděj ukradl dětem z mateřinky oblíbenou houpačku

Z

ávěr školního roku v Mateřské škole Sluníčko ve Vančurově ulici
skončil pro děti bohužel smutně. Neznámý pachatel jim totiž ukradl
ze zahrady jejich oblíbenou houpačku. Jak se ukazuje, zloději se fakt
neštítí ničeho, ani okrást děti!
Ředitelka mateřské školy okamžitě informovala Policii ČR, která krádež
nyní vyšetřuje. My se ale obracíme s prosbou o pomoc na vás, milí
občané. Pokud jste byli svědky podezřelého jednání v okolí školky a můžete policistům pomoci při dopadení pachatele, obraťte se se svými
informacemi na linku 158. Děkujeme a doufejme, že se podobných nepříjemných překvapení již nedočkáme. n

Za zápisníku městské policie
n Berounskou ve-

řejnost stejně jako
představitele města pohoršil nepovolený ohňostroj,
který narušil noční
klid jedné červnové půlnoci. Hlídka
městské policie našla místo, odkud
byl ohňostroj vypálen. Protože došlo k porušení veřejného pořádku
a Obecně závazné vyhlášky k zabezpečení veřejného pořádku, bude
se celou věcí dále zabývat Odbor
správní a obecní živnostenský úřad
Městského úřadu Beroun. Pořádání
ohňostrojů po 22. hodině je v Berouně zakázáno a nepovolují se žádné
výjimky kromě silvestrovské noci.

Porušením této vyhlášky se dotyčný
vystavuje několikatisícové pokutě.
n Po druhé hodině ranní hlídka
městské policie zpozorovala vozidlo,
které nejelo zcela předpisově. Strážníci auto zastavili a jejich předpoklad se potvrdil. Řidič nadýchal 1,81
promile alkoholu. Na místě byl muži
odebrán řidičský průkaz a případ
dál řeší Policie ČR.
n Při pravidelné kontrole města
strážníci uviděli muže, který ležel na
kapotě vozidla. Kapota byla promáčklá, ale muž městské policie tvrdil,
že majitelem vozu je on. Strážníci ale
zjistili, že vozidlo má jiného majitele a na místo přivolali státní policii,
která si případ převzala. n

V berounské čistírně odpadních vod hořelo

V

neděli 18. července v nočních hodinách zasahovali berounští profesionální hasiči a dobrovolní hasiči obcí Chyňava a Králův Dvůr u požáru technologického domku v areálu čistírny odpadních vod v Berouně.
V této budově se nacházel i hlavní elektrický rozvaděč.
Škodu vyčíslil vyšetřovatel na dva miliony korun, stejnou částkou i uchráněné hodnoty, zraněn nebyl nikdo. Příčinou vzniku požáru byla technická
závada na jednom z dmychadel.
Díky skvělé práci provozních zaměstnanců VaK Beroun se podařilo čistírnu již odpoledne zprovoznit. Čistírna teď poběží v nouzovém režimu, dokud
nebude nahrazena zničená technologie. n

ěhem letní dovolené jsme s rodinou jako mnozí jiní zamířili do Chorvatska. Asi
nikdy mě nepřestane fascinovat, kdo a kdy postavil ony kamenné zdi podél
pozemků. Prameny se různí, podle jedněch již za Říma a Byzance, ale intenzivní
zemědělství a odlesnění vedlo ke smývání půdy do moře a tím ostrovy přestaly
poskytovat dostatek potravin, lidé odešli. Podle druhých lidé odcházeli až ve
20. století do měst na pevninu, do Itálie, nebo rovnou za oceán.
Osobně si myslím, že vývoj probíhal ve vlnách na různých ostrovech jinak. Ekologický i ekonomický rozměr měl na různých místech různou váhu.
Přesto pro mě kamenné zdi mnohde uprostřed téměř pouštní krajiny zůstávají
varováním, že i my bychom se měli lépe starat o to, co se děje s krajinou kolem nás.
V tomto ohledu není bez zajímavosti Národní Plán Obnovy (NPO), který byl koncem května národní vládou schválen a odeslán do EU. Zde má být štědře podpořen
(195 miliard Kč) z Evropského fondu obnovy po Covid (Resiliation and Recovery
Fund). Investice na obnovu ekonomik dle požadavků EU mají jít primárně na adaptaci na změny klimatu.
V rámci těchto investic lze (v Berouně) investovat do obnovy infrastruktury jako
například zásobování vodou (Zdejcina, Hostim, Beroun), kanalizace (Zavadilka, Jarov), čistění odpadních vod (kapacita ČOV), zadržování vody v krajině (protipovodňová prevence), energetické úspory (veřejné budovy - vytápění, chlazení), ale i doprava
a odpadové hospodářství. Poměrově k obyvatelstvu představuje NPO pro Beroun
cca 400 milionů Kč.
Budu nadále usilovat, abychom jako město Beroun zpracovali Adaptační plán
na klimatickou změnu. Věřím, že tento dokument by nám výrazně pomohl právě při
čerpání podpory na jednotlivé projekty (např. jen zpracovaný projekt kanalizace na
Zavadilce se již dva roky odkládá pro nedostatek financí).
Rada města na můj podnět, který podpořila i komise životního prostředí, reagovala
prostým „Bereme na vědomí“. Co to znamená? Co bude dalším krokem Rady města?
Užívejte léto, Adam Voldán, Beroun Sobě n

Vysvětlení k příspěvku zastupitele Adama Voldána

Z

astupitel Adam Voldán předložil návrh – pořízení Adaptační strategie města na změnu klimatu 31. května. Rada města se jím zabývala ihned na
následujícím jednání, tedy 9. června. Uvedený návrh, tak jak byl předložen, ale
byl neúplný. Rada města tedy rozhodla v souladu s bolem 3.4 Jednacího řádu
zastupitelstva města nezařadit zmíněný volný návrh na červnové jednání zastupitelstva, a to z důvodu nutnosti přípravy podkladů. Projednání tohoto návrhu
bylo proto přesunuto až na program nejblíže následujícího zasedání zastupitelstva. Zároveň Rada města uložila starostce zajistit projednání návrhu v komisi
životního prostředí, dopravy a školské. To zastupitel Adam Voldán ví, protože
jeho návrh již projednala komise životního prostředí, které je sám členem.
Na návrhu pana Voldána se tedy od té doby pracuje a on by se to dozvěděl,
pokud by se zeptal přímo vedení města. K vypracování Adaptační strategie je třeba
konstatovat, že město Beroun má v současné chvíli zpracováno devět dokumentů,
jejichž obsah má více či méně zahrnovat i Adaptační strategie. Je proto potřeba
řádně návrh připravit, a to i ve vztahu k těmto již přijatým dokumentům, jako
jsou například Strategický plán rozvoje města, Akční plán zlepšení kvality ovzduší,
Ekologická studia a další.
Michal Mišina, místostarosta n

Deskovky a společenské hry na Závodí festu

K

nihovna se opět zúčastní s doprovodným programem oblíbeného
multižánrového festivalu Závodí fest. Těšit se můžete na široký výběr
deskových a společenských her pro děti i dospělé. Chcete-li najít inspiraci,
naučit se pravidla či se jen pobavit, hledejte stánek s nápisem Knihovna! n

www.mesto-beroun.cz
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Muzeum Českého krasu se chystá
na stěhování sbírek do nového depozitáře

M

uzeum Českého krasu dokončuje nový depozitář na
berounském sídlišti. Jedná se o nemovitost v ulici S. K. Neumanna,
která byla již dříve v majetku kraje.
Sloužila např. jako školské poradenské zařízení a před převodem
do správy muzea nebyla plně využívána. Objekt prošel komplexní
rekonstrukcí, při které byly ponechány pouze nosné zdi a část podlah a krovů.
Po uvedení do provozu v něm
bude uschováno přes 100 tisíc
sbírkových předmětů. Historické
předměty jsou dosud neefektivně
uloženy v sedmi různých objektech
ve třech městech v nevyhovujících
prostorách, které obtížně plní nároky na klimatické podmínky pro
uchování sbírek. Aktuálně byly
v budově dokončeny stavební práce
a instalace technologií a úložného

mobiliáře. Součástí nového depozitáře bude i moderní digitalizační
pracoviště a badatelna. Celkové náklady projektu, který je spolufinancován z prostředků Integrovaného
regionálního operačního progra-

mu, státního rozpočtu a Středočeského kraje, činí přes 65 mil. Kč.
Nyní se muzeum chystá na organizačně nelehké stěhování veškerých sbírek, jejich třídění a evidence. Vlastimil Kerl n

Dejte vědět v dotazníku, jak jste spokojeni
s ovzduším v České republice

V

současné chvíli probíhá veřejná
konzultace ke stavu ochrany
ovzduší v České republice, kterou
připravilo Ministerstvo životního
prostředí ČR.
Předmětem veřejné konzultace
je široká škála oblastí zájmu od
vytápění domácností, přes průmysl
a energetiku, dopravu, až po výkon
státní správy a roli EU v ochraně
ovzduší. Veřejná konzultace, resp.
její výsledky, budou použity jako

Blokové čištění ulic
n 4. 8. Palouček, U Židovského hřbitova, Kollárova (po ul. Jungmannova)
n 5. 8. Slavašovská, K. Čapka
n 11. 8. U Archivu, Na Dražkách, Pod
Homolkou
n 12. 8. Branislavova + parkoviště
(křižovatka s ul. Bezručovou), Tyršova
I (po nábř. U Sokolovny) + 1/2 parkoviště
n 18. 8. Tyršova II (od ul. Nábř. U Sokolovny - do Tovární), 2. 1/2 parkoviště v Tyršově
n 19. 8. Husova, Prokopa Holého,
Barrandova, Hájka z Libočan, Horymírova, Steinerova
n 25. 8. Želivského, Žižkova, 1/2
Jeronýmova, Miličova, Sladkovského,
chodníky Husova
n 26. 8. 1/2 Jeronýmova, Jakubova,
Chelčického, Roháče z Dubé, Rokycanova, Bořivojova, Pod Jarovem, chodníky Cajthamlova n
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jeden z podkladů pro komplexní
novelu zákona o ochraně ovzduší
a v dlouhodobém výhledu též pro
určení směřování ochrany ovzduší
v České republice v nadcházejících

letech. Veřejná konzultace probíhá
do 15. srpna a zapojit se můžete
i vy. Odkaz na dotazník najdete na
stránkách MŽP nebo města Beroun
v záložce Aktuality. n

Jubilea
n Dne 10. srpna oslaví náš tatínek,
dědeček a pradědeček pan Vratislav
Beruška krásné 80. narozeniny.
Hodně zdraví a pohody do dalších
let přejí děti a vnoučata s rodinami.
n Krásné 90. narozeniny oslaví
16. srpna paní Helena Paterová.
Přejeme hodně štěstí a zdraví.
n Stejné životní jubileum, tedy 90 let,
bude 23. srpna slavit také Soňa Davidová. I jí přejeme hodně štěstí a zdraví
do dalších let.
n Dne 23. srpna oslaví 85. narozeniny paní Bohuslava Kolowratová.
Přejeme jí, aby jí životní elán a optimismus vydržel do dalších let.
n Poslední srpnový den oslaví 70. narozeniny paní Jaroslava Malá. Přejeme
krásné výročí.
n Vše nejlepší k osmdesátinám
Václava Paura a hodně zdraví přeje manželka, dcera Andrea a syn
René.
n Aničce Hříbalové přejeme celá
rodina ke krásným 92. narozeninám hodně zdravíčka a společných
chvil s kamarádkami z T.G.M.
n Ke všem gratulantům se přidávají představitelé města Beroun
a také Klub důchodců Beroun.

Vzpomínka
n Dne 1. srpna 2021 uplynulo pět
let, kdy nás navždy opustila drahá
maminka, milá manželka, přítelkyně
a kamarádka, paní Dagmar Krejčí.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Praha a Středočeský kraj objednají
nové vlaky také na Berounsko
P
raha a Středočeský kraj se
dohodly na objednání nových
20 elektrických a 10 motorových
jednotek na linky S6 a S7 do Berouna včetně linky S75 z Berouna přes Křivoklát do Rakovníka
a pro železniční tratě z Prahy do
Kralup nad Vltavou včetně pokračování do Ústeckého kraje.
Část nových RegioPanterů
nahradí dnešní soupravy se
staršími patrovými vozy tažené
klasickými lokomotivami na lince
S7 do Berouna. Dále 10 nových
motorových jednotek RegioShark
bude jezdit od roku 2023 na tratích z Prahy přes Rudnou do Berouna (linka S6) a návazně přes
Křivoklát do Rakovníka (linka
S75).
S ohledem na nutné dovybavení vlaků novým evropským
zabezpečovacím zařízením ETCS,
plánovaný přechod ze stejno-

směrné na střídavou elektrickou
napájecí soustavu, elektrizaci
dalších tratí, očekávaný nárůst
počtu cestujících, budování nových záchytných parkovišť P+R
u středočeských nádraží i plánované nové železniční spojení na
ruzyňské letiště, je už nyní potřeba vytvořit plán další obnovy
vozového parku v horizontu dalších 10 let. Proto se Praha a Středočeský kraj dohodly na nutnosti
pořízení nových velkokapacitních
dvoupodlažních
čtyřvozových
elektrických jednotek s kapacitou cca 400 míst pro nejvytíženější linku S7 z Prahy do Berouna
a také pro nové železniční spojení na letiště Václava Havla včetně
modernizované trati do Kladna.
Tyto jednotky, dosud nejkapacitnější v historii, budou ve špičkových časech spřahovány do dvou
s kapacitou až 800 míst a bude

pro ně potřeba upravit nástupiště na délku 220 metrů.
Závěrem dodejme, že se připravuje elektrizace zbylých neelektrifikovaných tratí mimo jiné
z Prahy do Berouna přes Rudnou. n

Zubní pohotovost
n 1. 8. MUDr. Martin Fiala, Beroun,
Holandská 123, tel.: 728 961 496
n 7. a 8. 8. MUDr. Daniel Fanta, Beroun, Holandská 123, tel.:
728 961 496
n 14. a 15. 8. MUDr. Petra Davidová, Beroun, Tř. Pol. vězňů 40, tel.:
775 595 704
n 21. a 22. 8. MUDr. Anita Hanáčková, Komárov, Buzulucká 480,
tel.: 734 583 076
n 28. a 29. 8. MUDr. Jan Joukl,
Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.:
728 349 403
Pohotovost je od 8:00 - 11:00
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Kam na berounská sportoviště?

V minulém vydání Radničního listu jsme vám představili dětská hřiště v našem městě. V našem prázdninovém seriálu pokračujeme i nyní
v srpnu a tentokrát vám přinášíme přehled berounských městských sportovišť včetně možnosti využití. V plánu je pro příští období také
rekonstrukce nebo vylepšení některých sportovních prostranství.

Aquapark Tipsport Laguna Beroun

Dětské dopravní hřiště Beroun - Závodí

Lokalita: Na Ostrově 900, 26601 Beroun

Lokalita: ulice Na Hrázi v sousedství kempu

Sportovní využití: plavecké sporty, fitness tělocv. sál, posilovna, kulturistika

Sportovní využití: kola, koloběžky, odrážedla apod.

Hřiště - Košťálkova

Hřiště Litava

Lokalita: ulice Košťálkova

Lokalita: u Mateřské školy Tovární

Sportovní využití: fotbal, míčové hry

Sportovní využití: malá kopaná, míčové hry

In-line dráha Beroun - Závodí

Venkovní koupaliště

Lokalita: Zborovského nábřeží

Lokalita: ulice Karla Čapka

Sportovní využití: kolečkové brusle

Sportovní využití: plavecké sporty, rekreační sporty, ostatní

www.mesto-beroun.cz
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Skatepark Beroun

Víceúčelové hřiště Vorel

Lokalita: U nádraží

Lokalita: ulice Chmelenská

Sportovní využití: extrémní sporty (především skateboarding, kolečkové
brusle, bmx a další)

Sportovní využití: basketbal, tenis, atletika, hokejbal, fotbal, házená,
pozemní hokej, florbal, volejbal

Víceúčelové městské hřiště Beroun - Hlinky

Zimní stadion Beroun

Lokalita: V Hlinkách 1548

Lokalita: Na Ostrově 900

Sportovní využití: basketbal, tenis, atletika, hokejbal, fotbal, házená, pozemní hokej, florbal, volejbal

Sportovní využití: lední hokej, krasobruslení

www.berounskymedved.cz
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Seriál Radničního listu…

Co se děje s vytříděným odpadem – 6. díl kovy
Výkup kovů má v České republice dlouholetou tradici. Jeho hlavním cílem je zpětné získání materiálu pro jeho další využití. V domácnostech se nejčastěji setkáváme s kovy v podobě jednorázových obalů. Nápojové plechovky, hliníkové tácky, alobal, nádobí, železářské zboží
apod. Pro tento druh odpadu jsou určeny šedé nádoby na drobné kovy. Jejich obsah se pak sváží do Kovošrotu Majer k dalšímu využití.
Co patří do šedých nádob
Do kontejnerů na kovy patří
drobnější kovový odpad, který lze
skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů
a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka od jogurtů, obaly
od tavených sýrů a čokolád, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské
sponky. V případě plechovek je
důležité je před vhozením sešlápnou, aby zbytečně nezabíraly místo.
Nádoby na kov se sváží jednou za
měsíc, ve vybraných lokalitách pak
1x za 14 dní.
Co nepatří do šedých nádob
Do nádob určených pro sběr
kovů na ulici nepatří plechovky od
barev, baterie a domácí spotřebiče
a jiná vysloužilá zařízení složená
z více materiálů. Neházíme do nich
ani tlakové nádoby od kosmetiky
(deodoranty, pěny na holení) tzv. aerosoly. Jednak jsou pod tlakem a při
lisování mohou explodovat, ale navíc obsahují plastová tlačítka a hadičky a někdy i zbytky nebezpečných

látek. Tyto druhy odpadů se třídí ve
sběrných dvorech samostatně.
Kam s elektrospotřebiči
a znečištěnými kovovými obaly
Vysloužilé
elektrospotřebiče
spadají do kategorie zvané elektroodpad a o jejich demontáž se
starají odborné firmy řízené sběrnými systémy. V Berouně je možné
odložit drobné elektrospotřebiče
do červených kontejnerů k tomu
určených. Pokud je chcete odevzdat
do sběrného dvora nebo elektroprodejny, počítejte s tím, že musí
být kompletní.
Objemnější železný a kovový
odpad jako jsou rámy jízdních kol,
kočárků, trakařů, plechy, kryty,
roury, hrnce, vany, okapy, kovové
konstrukce, traverzy či armatury
je možné odevzdat ve sběrných
surovinách nebo ve sběrném
dvoře v areálu AVE. Tam můžeme
odnést i kovy, které nevezmou ve
výkupnách druhotných surovin.
Jako např. obaly od nebezpečných
výrobků - sprejů, barev nebo laků.
Drahé kovy
z vyřazené elektroniky
Recyklace drahých kovů zdaleka
neuspokojuje poptávku. Možná to
bude překvapující zjištění, ale jen
v Česku je roční poptávka po zhruba
10 tunách zlata, 150 tunách stříbra,
8 tunách platiny a třeba 4 tunách palladia. Je samozřejmé, že tyto drahé
kovy nespotřebuje jen šperkařský
průmysl. Velkou spotřebu těchto
drahých kovů má i elektrotechnický
průmysl, automobilový průmysl,
chemický průmysl, sklářství, lékařství a mincovnictví. No a odkud že se
všechen ten recyklovaný drahý kov
bere? Velké množství drahých kovů
je ukryto v elektrospotřebičích. Ať
už se jedná o vinutí motorů, tištěné
spoje, kabely či různé lišty. Nemálo
drahých kovů obsahují i vyřazené
počítače, televizory, LED displeje či
mobilní telefony.

n Kontejner na kovové odpady.
4 Recyklační symboly kovů poznáme podle znaku trojúhelníku
se šipkami, číselným označením
v rozmezí 40 – 49 a příslušnou
písmennou zkratkou. Obaly ze
železa jsou označeny 40 FE, obaly
z hliníku 41 ALU a čísla 42 – 49
patří ostatním kovům.
4 Recyklací železného šrotu šetříme 75 % energie, 90 % primárních zdrojů a 40 % vody.
4 Výkupní cena železa se pohybuje kolem 3 Kč za kilogram, za
hliník dostaneme zhruba 10 Kč.
4 Výkupem drahých kovů se zabývá především firma Safina. Přes
tuto společnost projde zhruba

65 % objemu veškerých recyklovaných drahých kovů v ČR.
Kde najdete
kontejner na elektrozařízení
n Košťálkova
n Tyršova – proti PČR
n Třída Míru u parkoviště Penny
n Wagnerovo náměstí
n Na Náhonu
n Na Hrázi
n Pražská – Na Vlašťovce
n Hostímská u dálničního mostu
n Jarov – náves
n Hostim
n Zdejcina
mapa: www.asekol.cz/sberna-mista

Co možná nevíte…
n Ve sběrném dvoře v areálu AVE
ve Viničné ulici zbývají ještě poslední sady k třídění odpadu, které
si zde zájemci mohou vyzvednout.
Vedle tašek na plasty, sklo a papír
je součástí sady i taška na kovy.

www.mesto-beroun.cz

4 V roce 2020 jsme v Berouně vytřídili 1058 t kovu, největší množství – 1006 t - pochází ze sběren.
4 Ve městě je rozmístěných 46 šedých nádob na drobné kovy a 11 kontejnerů na drobná elektrozařízení.
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Červenec v Berouně fotograficky

Dechovka U Hvězdy

Také o letošních prázdninách se milovníci dechovky dočkali svého pravidelného setkání v prostoru U Hvězdy. Výborná atmosféra a kapely, se
kterými si diváci mohli zanotovat známé písničky, to byl recept na příjemně strávenou neděli na Velkém sídlišti. Akci připravilo Městské kulturní
centrum Beroun ve spolupráci s městem. Foto Alena Šustrová.

n Nádherné kroje zpěváků kapely Skaláci.

n Vystoupila i kapela Věnovanka.

Pocta Mistru Janu Husovi

Pohádková zahrada

Ještě než se děti rozutekly za prázdninovými dobrodružstvími, tak
se na Husově náměstí uskutečnil vzpomínkový akt na Mistra Jana Husa.
I tentokrát kromě představitelů města a církví nechyběli školáci, kteří
se dozvěděli zase něco více o české historii.

V červenci pokračovaly pohádkové čtvrtky v zahradě Muzea berounské keramiky. Kouzlo například předvedl divadelní spolek Lokvar. Na
pohádky se můžete těšit i v srpnu, program najdete v kulturním kalendáři na str. 10. Foto Alena Šustrová.

n Pocta Mistru Janu Husovi je berounskou tradicí.

n Děti v zahradě Muzea berounské keramiky byly svědky Kouzla.

Hrnčířské a řemeslné trhy podruhé
Letos poprvé se kvůli pandemii koronaviru musely Hrnčířské a řemeslné trhy konat ve dvou termínech, a to v červnu a pak v červenci. Stánkaři byli
rozděleni do svou skupin, aby byla dodržena vládní opatření. Nakonec toto řešení ale prodejci i návštěvníci města uvítali a mohli se z rukodělné
práce těšit mimořádně i začátkem prázdnin.

n Druhé kolo Hrnčířských a řemeslných trhů.

www.mesto-beroun.cz

n Milovníci ručně vyráběných předmětů se už mohou těšit na podzim.
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Kulturní a společenský kalendář 8/2021
3.

MHF Talichův Beroun
ÚT

18:30

Muzeum berounské keramiky

Archeologicko-geologická exkurze Koněprusy
ČT
5.

9:30

Koněprusy

Hrátky za muzejními vrátky
ČT

9:00

6.

18:00

Muzeum berounské keramiky

Summer fest
PÁ

17:00

7.

9.
11.

Muzejní geolog představí geopark a svůj obor.

Muzeum Českého krasu

Závodífest
SO

8.

9:00
15:00

Dnes již tradiční letní pohodový a multižánrový festival u Berounky.
Více na str. 16.

Levý břeh Berounky

Kámen, nůžky, papír
NE

14:00

Výtvarný workshop s akademickou malířkou Lucií Crocro.

Muzeum Českého krasu

Václav Šesták & Matěj Antonín Šesták
PO

Holandský dům

V galerii budou do 28. 8. vystavovat své obrazy otec Václav a syn Matěj
Antonín Šesták. Více na str. 17.

Městská galerie Beroun

Výstava umělkyň a umělců z německého partnerského města Goslaru.
Více na str. 17.

Oživení
ST

Berounská šestka
SO
14.

9:30

Nám. Joachima Barranda

Jarmark v geoparku
SO

9:00

15.
19.
20.
22.
24.
25.
26.
27.

14:30

Speciální prohlídka města pro děti – pohádky, pověsti, zajímavosti.
Více str. 18.

Muzeum Českého krasu

Simon & Garfunkel Tribute CZ
NE

18:00

Nám. Joachima Barranda

Paul Simon a Art Garfunkel jsou američtí populární hudebníci známí pod
společným jménem Simon & Garfunkel.

Muzeum berounské keramiky

Další představení věnované těm nejmenším v rámci Berounského kulturního léta.

Kolotoč pohádek
ČT

18:00

Odpoledne s netopýry
PÁ

14:00

Muzeum Českého krasu

Ukázky živých netopýrů, povídání a projekce o netopýrech, dětská dílnička.

18:00

Nám. Joachima Barranda

Další koncert v rámci Berounského kulturního léta, tentokrát se můžete
těšit na balkánské rytmy.

Sarraf
NE

Jitka Vrbová a pěvecký sbor Bonbon
ÚT

18:00

Nám. Joachima Barranda

Krok za krokem Berounem pro děti
ST

9:30
9:00

Akce pro děti a rodiče.

Muzeum Českého krasu

Projekt W
PÁ

18:00

Nám. Joachima Barranda

Exkurze se sběrem zkamenělin
28.

SO

10:30
9:30

Nám. Joachima Barranda

Den s geologem
29.

NE

9:00
15:00

n Výstavy

Nám. Joachima Barranda

n Hudba, plesy

Tradiční berounská dechovka zahraje pro dobrou náladu.
Muzejní geolog představí geopark a svůj obor.

Muzeum Českého krasu

Bluegras rande u Barranda
NE

Na náměstí Joachima Barranda můžete prožít další zajímavý podvečer.
Muzejní geolog pomůže se sběrem zkamenělin.

Koněprusy

Berounská šestka
SO

Program plný swingu, country a trampských písní. Více str. 18.
Speciální prohlídka města pro děti – pohádky, pověsti, zajímavosti.
Více str. 18.

Muzeum Českého krasu

Hrátky za muzejními vrátky
ČT

Vystoupení tradiční berounské dechovky.
Trh s originálními rukodělnými výrobky.

Muzeum Českého krasu

Krok za krokem Berounem pro děti
SO

Další pohádku pro děti přiveze Divadlo 100 opic.
Čeká na vás bezvadná jízda rockovou historií. Více na str. 16.

Kemp Na Hrázi

Den s geologem
SO

Jeskyně a lomy pohledem archeologa a geologa, sraz na zastávce v Koněprusích. Pořádá MČK. Více na str. 18.
Tvořivý program pro rodiny s dětmi, akce se koná do 16:00.

Muzeum Českého krasu

Pes a drak - pohádka
ČT

Doprovodná hudební akce Talichova Berouna v zahradě Muzea berounské keramiky.

Tři v trávě, Bluetime, Náhodná sešlost, Kaluwajt, Corbel Brothers.

n Přednášky

n Muzea

n Ostatní akce

Pokračující výstavy: David Cajthaml - obrazy, keramika, hudba (Muzeum berounské keramiky, výstava potrvá do 17. srpna), Mrtví jdou za sluncem
(Muzeum Českého krasu, výstava trvá do 14. listopadu), Jan Rynda (Městská galerie Beroun, výstava trvá do 7. srpna)

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

začátek

název

čas

popis

1.

NE

21:00 Zkrať to, zlato

AUS

95

Když se Teddy probudí ráno po vlastní svatbě, zjistí, že minuty najednou plynou jako roky.

2.

PO

21:00 Expedice: Džungle

USA

127

Film Džungle, inspirovaný slavnou atrakcí v zábavním parku Disneyland, je
dobrodružnou výpravou do amazonské džungle.

3.

ÚT

21:00 Ubal a zmiz

ČR

99

Dva kamarádi, Mireček a Vilém se živí pěstováním trávy a dostanou nabídku,
která se neodmítá. Prodat veškeré zásoby trávy za jednu noc.

4.

ST

21:00 Luca

USA

96

Prosluněná dobrodružství prožívá Luca se svým nejlepším kamarádem, avšak
jejich veselí ohrožuje přísně střežené tajemství, neboť oba jsou ve skutečnosti vodní příšeráci.

5.

ČT

21:00

USA

88

Úniková hra: Turnaj šampiónů je pokračováním divácky úspěšného psychologického thrilleru Úniková hra.

6.

PÁ

21:00 Vyšehrad: Seryjál

ČR

85

Tvůrci projektu Vyšehrad si váží všech fanoušků původního onlinového seriálu, a tak se rozhodli jim zkrátit čas při čekání na jeho filmové pokračování.

7.

SO

21:00

ČR

118

Čtyři kamarádi ve středním věku si přiznají, že nežijí tak, jak si představovali.
A rozhodnou se vyřešit svou krizi provokativní hrou a plněním odvážných úkolů.

8.

NE

21:00 Divoký Spirit

USA

89

Když byla Lucky Prescottová malá, její mamince se stala nehoda. Holčička
se proto odstěhovala ke starostlivé tetě Coře, kde potká mustanga Spirita.

9.

PO

21:00

USA

117

Osobní strážce plánuje klidný odpočinek a odjíždí na prázdniny k moři. Tam
se však během vteřiny ocitne uprostřed divoké přestřelky.

10.

ÚT

21:00 Expedice: Džungle

USA

127 Viz 2. 8.

11.

ST

21:00

Králíček Petr bere
do zaječích

USA/
AUS

94

Ve filmu Králíček Petr bere do zaječích se vrací roztomilý a všemi oblíbený
králičí lump Petr.

12.

ČT

21:00 Muž se zaječíma ušima

ČR

104

Josef (Miroslav Krobot) je spisovatel, který jednoho dne získá nečekanou
schopnost – mimořádný sluch v podobě zaječích uší.

13.

PÁ

21:00 Luca

USA

96

Viz 4. 8.

14.

SO

21:00 Ubal a zmiz

ČR

99

Viz 3. 8.

15.

NE

21:00

ČR

118 Viz 7. 8.

16.

PO

21:00 Matky

ČR

95

Mohl by to být film o ženách v nejlepších letech, které jsou elegantní, sebevědomé, chytré, užívají si a probírají spolu chlapy, vztahy a sex.

17.

ÚT

21:00 Smrt ve tmě 2

USA

90

Pokračování úspěšného hororu se odehrává několik let od násilného vniknutí
do domu, kde Norman Nordstrom žije v tichém ústraní, dokud ho nedostihnou vlastní hříchy z minulosti.

18.

ST

21:00 Voyager – Vesmírná mise

USA

108

V roce 2063 Zemi sužují nemoci a sucho. Šanci na záchranu lidstva vidí vědci
v kolonizaci jedné vzdálené planety.

19.

ČT

21:00 Večírek

ČR

90

Na večírku se postupně scházejí bývalí spolužáci. Toto setkání by se pravděpodobně neslo v duchu lehkého škorpení a nostalgických vzpomínek.

22.

NE

20:45 Večírek

ČR

90

Viz 19. 8.

23.

PO

20:45 Luca

USA

96

Viz 4. 8.

24.

ÚT

20:45

ČR

118 Viz 7. 8.

25.

ST

20:45 Matky

ČR

95

Viz 16. 8.

27.

PÁ

20:45 Zátopek

ČR

130

Australský rekordman Ron Clarke přijíždí v pohnutém roce 1968 do Prahy za
legendárním běžcem Emilem Zátopkem, jehož bezmezně obdivuje.

29.

NE

20:45 Zátopek

ČR

130 Viz 27. 8.

30.

PO

20:45

ČR

118 Viz 7. 8.

31.

ÚT

20:45 Zátopek

ČR

130 Viz 27. 8.

!

Úniková hra:
Turnaj šampionů

Prvok, Šampon, Tečka
a Karel

Zabijákova žena
& bodyguard

Prvok, Šampon, Tečka
a Karel

Prvok, Šampon, Tečka
a Karel

Prvok, Šampon, Tečka
a Karel

UPOZORNĚNÍ:
Změna programu vyhrazena. Doporučujeme před návštěvou letního kina ověřit program na webových stránkách
www.kinoberoun.cz, kde se dozvíte i případná epidemiologická opatření vztahující se k návštěvě kina.
Prodej vstupenek 1 hodinu před začátkem představení.

www.mesto-beroun.cz
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OPEN AIR KONCERT

MÁ VLAST

ČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
A JAN TALICH
K VÝROČÍ 1100 LET OD ÚMRTÍ SV. LUDMILY

17. 9.

Husovo nám.
Beroun

20:00

www.mesto-beroun.cz

VSTUP
ZDARMA
DOPROVODNÁ
AKCE
MHF TALICHŮV
BEROUN
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Za přírodními krásami Berounska…

L

Vyhlídky na Beroun

éto a prázdniny vybízejí k výletům do přírody. Člověka
většinou nejvíce lákají místa s dalekými výhledy do krajiny. V samotném okolí Berouna je spoustu
takových míst. Svoji polohou je
tato oblast k tomu přímo předurčena. Město se nachází v kotlině
vytvořené erozivní činností dvou
řek, Berounky a především Litavky. Kolem něj se rozprostírá krásná členitá krajina Křivoklátska
a Českého krasu, které se právě
tady setkávají. Je zde řada míst
odkud je hezký výhled na přírodní
scenérie, ale i na samotné město
Beroun. Samozřejmě, že nejhezčí
pohledy poskytují rozhledny. Jednu z nich máme přímo v samotném Berouně, kde na Městské
hoře je již od roku 1936 otevřena přes 13 m vysoká rozhledna
postavená jako nadzemní část
vodojemu. Putování na rozhledny
ale většinou spojujeme s vycházkou do přírody. Uprostřed lesa
na kopci Děd (492 m) se nachází
pro Berouňáky nejbližší a nejvíce
navštěvovaná. Tato 12 m vysoká
kamenná stavba připomínající
hradní věž byla v roce 1898 vystavěna Klubem českých turistů
ve spolupráci se Spolkem pro
okrášlení města. Je zajímavé, že
od záměru ji vybudovat do jejího
slavnostního otevření neuplynul
tehdy ani celý rok. V blízkosti Berouna můžeme navštívit ještě dvě
rozhledny. U nedaleké Lhotky se
nachází technicky zajímavá rozhledna vybudovaná jako součást
čtyřiceti pětimetrové komunikační věže. Je odtud pěkný výhled do
Českého krasu, na křivoklátské

lesy a Brdy. Při dobré viditelnosti
můžeme spatřit i České středohoří, Krkonoše a Krušné hory. Daleký výhled je i z dřevěné rozhledny
Máminka na Krušné hoře (609 m)
u Hudlic. Za jasného počasí je vidět Klínovec, Ještěd nebo Šumava. Hezké vyhlídky do berounské
kotliny a okolí jsou také z buližníkových skalních útvarů, výrazně
vystupujících nad okolní terén.
Někdy je označujeme jako kamýky. Patří k nim dobře přístupná Hudlická skála, Obecní skála
na Svaté a nedaleká Vraní skála
(536 m), místo oblíbené zakladateli Sokola Jindřichem Fügnerem
a Miroslavem Tyršem.
Ne všem dovoluje zdraví šplhat po skalách nebo šlapat schody na rozhlednu. Někdo zase trpí
závratí. Neznamená to ovšem
být v takovém případě ochuzen
o pěkné výhledy do krajiny. Kolem Berouna je řada míst na úbočí kopců odkud se lze kochat pohledy na toto město a jeho okolí.
Nejbližší taková vyhlídka je U Studánky v blízkosti kaple Bolestné
Panny Marie. Hezké výhledy jsou
i v nezalesněných částech nad
Lišticí, jihovýchodně od města.
Především se jedná o úbočí kopce
Herinky (440 m) nebo nad silnicí u výhledu do údolí Berounky
Na Čihadle. Jsou také místa, kde
můžeme obdivovat vzácné a chráněné rostliny Českého krasu na
pozadí berounských paneláků. To
jsou třeba louky v blízkosti lomu
Chlum u Srbska. Výčet vyhlídek
na Beroun by byl samozřejmě
mnohem větší a každý si určitě
najde tu svou. Emil Šnajdauf n

n Výhled na Beroun od studánky.

n Rozhledna na Dědu patří mezi
nejstarší v Čechách.

n Chráněný hlaváček jarní s berounskými Hlinkami v pozadí.

n Úchvatný výhled z buližníkové Vraní skály.

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 našimi čtenáři. Budeme rádi, pokud ji zašlete na e-mail kttm@muberoun.cz. Třeba
zrovna vy znáte pověst, která se k nám ještě nedonesla. Děkujeme. A nyní už k samotné pověsti. Pojďme se tedy společně ponořit do dob dávno minulých.
Kdo ví, kolik je v příběhu pravdy a kolik z toho je vypravěčský um, který příběh přikrášlil a ten se pak předával dál…

Srpnová návštěva Karla IV. v Berouně po císařské korunovaci
Mezi Berouňáky se po generace tradují pověsti o tom, jak Karel VI. miloval naše město a dokonce jej s láskou nazýval Verona mea. Zamířil sem
i v srpnu krátce poté, kdy se stal císařem. Vznik jména Beroun podle dostupných informací má skutečně základ v italském městě Verona. Toto
pojmenování získalo za vlády Přemysla Otakara II. Tento název byl vytvořen podle italského města Verony, známého u nás pod německou podobou Bern nebo Beronia. Proč bylo toto severoitalské jméno přeneseno do Čech, není doposud jasné. Postupně se jméno vyvíjelo do podob Berona
(doložená r. 1360), Berún (1434) a nakonec Beroun (1558 u Berauna, 1854 již novým pravopisem psáno Beroun).
Jak to bylo se vztahem Karla IV. k Berounu? Podle odborných edic dobových kronik karlovských i pozdějších a odborné literatury Karel IV. vzápětí po císařské korunovaci byl českými pány a preláty, kteří mu vyjeli naproti, uvítán skutečně v královském městě Berouně v blíže neznámém
dni srpna 1355. To je však jediná historicky doložitelná skutečnost. Údajně s tím spojený výraz Verona mea, resp. vřelý vztah k Berounu, se pouze
ústně traduje. Není jistě vyloučen, protože panovník si město, v němž byl přivítán po korunovaci, jistě pamatoval v této souvislosti v dobrém. Výrazy na dobových listinách však nevyjadřují ani tak oblibu města, jako spíše majetkoprávní vztah – šlo o město královské, proto tedy „moje/mea“.
(S pomocí Jiřího Topinky, vedoucího oddělení SOkA Beroun) n

www.mesto-beroun.cz
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Fenomén jménem paddleboard
ovládne opět Beroun

J

iž podruhé se na začátku srpna,
o víkendu 7. a 8. 8., vydají paddleboardisté na řeku Berounku,
aby změřili své síly, získali nové
zkušenosti, a hlavně si užili víkend
plný zábavy a aktivního odpočinku. Co je paddleboard neboli SUP
(Stand Up Paddle), jsme se zeptali
hlavních organizátorů akce PADDLEBOARD FEST BEROUN trenéra
Petra Šírera a Anny Horáčkové.

ROUN (součást Českého poháru
paddleboardingu), kde si pod
vedením zkušených instruktorů
můžete paddleboard vyzkoušet,
poradit se, otestovat různé typy
paddleboardů, případně se zúčastnit závodů, které se pojedou
ve dvou disciplínách, a to Technical Race (jízda mezi bójkami)
a Long Distance (vytrvalostní závod). Veškeré vybavení bude na
místě k zapůjčení, stačí vám jen
plavky a nadšení zkusit něco nového. Hlavní cenou je zapůjčení vozu
Škoda od společnosti DRUPOL autodružstvo. n
PROGRAM:
Sobota 7. 8. 2021
9:00 - 10:30
Prezence a registrace
10:45
Výklad trati závodu Technical Race
11:00
Start závodu Technical Race
15:45
Výklad trati závodu Long Distance
16:00
Start závodu Long Distance

n Paddleboardy se staly v posledních letech velice populární. V čem je hlavní přínos tohoto
sportu?
Jedná se o bezpečný sport
vhodný pro všechny věkové generace. Zvládne ho dítě i člověk
v důchodovém věku. Jedná se tedy
o zábavu, kterou si může užít celá
rodina. Současně jde o komplexní pohyb, který posiluje ramena,
záda, břišní svaly, hluboký stabilizační systém i nohy, zlepšuje otužilost a potažmo imunitu těla.

19:00
Vyhlášení obou závodů
20:00
Večerní program
Neděle 8. 8. 2021
9:00 - 15:00
Volné jízdy s možností vyzkoušení paddleboardů
Doprovodný program pro celou
rodinu
Soutěže pro děti i dospělé

5. ročník Běhu pro Charitu Beroun

S

rdečně zveme dospělé i děti na 5. ročník charitativního běhu, který
se bude konat ve čtvrtek 9. 9. na Husově náměstí v Berouně. Odpoledne bude věnované především dětem. Soutěže nám pomohou připravit,
stejně jako vloni, studentky ze SPgŠ Beroun. Za splněné disciplíny si pak
děti zaskáčou na nafukovacím hradě. Kolem 16. hodiny odstartujeme
z Husova náměstí dětský/rodinný běh podél řeky Berounky. Soutěžní
běh, tentokráte rozdělený na kategorie muže a ženy, bude tradičně odstartován v 18 hodin z dolní části Husova náměstí. Ani letos nebude
chybět cvičení se Super Kruháčem, vystoupení malých mažoretek Berounských hvězdiček, malování na obličej či prodejní stánek charitativní
šicí dílny. Přijďte si zaběhat, zacvičit, podpořit dobrou věc a užít si hezké
odpoledne. Výtěžek běhu bude věnován terénní pečovatelské službě Charity Beroun. Těšíme se na vás! Charita Beroun n

Taneční centrum R.A.K. startuje 30. sezónu

P

okud ještě Taneční centrum
R.A.K. neznáte, dovolte nám se
představit. Rodinná atmosféra, radost z pohybu, silné zážitky, cenné
zkušenosti a mnohdy i celoživotní
přátelství či láska. Taneční centrum
vzniklo roku 1992 v Berouně a od té
doby se ze dvou zakládajících členů
v malé tělocvičně rozrostlo na více
než 1400 tanečníků a další čtyři
školy v různých městech. Věnujeme
se široké škále tanečních stylů, ze
kterých si u nás tanečníci mohou
vybrat. Jedná se o show dance,
disco dance, street dance, break
dance, balet, jazz dance a kromě
tanečních hodin vedeme i lekce akrobacie a gymnastiky.
Jak takový rok v Tanečním centru R.A.K. vypadá? Nejprve nás

čeká zápis, který se letos bude
konat 1. – 3. 9. v každé z poboček
naší školy. Jelikož se pravidelně
účastníme mnoha soutěží včetně
mistrovství světa, většinu roku věnujeme pilování techniky a přípravě choreografie. Každá skupina po
medaili touží a když při vyhlášení
výsledků slyší právě své jméno, je
to pocit k nezaplacení.
Celý náš rok ale není jen o soutěžích. Pořádáme také vlastní akce,
jako například různé víkendové
workshopy s trenéry z jiných tanečních škol, street dance battly,
besídky, soustředění na stavbu
choreografií nebo příměstské tábory, ale nejoblíbenější je rozhodně letní soustředění.
Viktorie Kobásková n

n Odkud paddleboard pochází?
SUP se začal využívat při výuce
surfingu na Havaji. Aktuálně se
jedná o nejrychleji se rozvíjející
boardový sport. V Česku se objevil
zhruba před deseti lety. Paddleboarding se dá provozovat na rybníku, jezeře, moři i řece. Jezdí se
po klidné hladině, ale i v peřejích
či na mořských vlnách. Záleží jen
na vás a vašich zkušenostech. Tvar
a velikost prkna se pak liší podle
disciplíny, kterou si vyberete.
n Kde si zájemci mohou paddleboard vyzkoušet?
Ideální příležitostí je již zmíněná
akce PADDLEBOARD FEST BE-
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LETNÍ POZVÁNKY

MĚSTO BEROUN A MĚSTO KRÁLŮV DVŮR POŘÁDAJÍ

11.9.2021
15:00—23:00

BEROUN
AUTOKEMP NA HRÁZI
areál otevřen od 13:00

HARLEY-DAVIDSON SCÉNA

15:00 Burma Jones
16:45 Doctor P.P.
18:30 Elvis
20:15 Milan Peroutka & Perutě
22:00 Vypsaná Fixa

VSTUP 200 KČ
www.mesto-beroun.cz

FORD AMB PRAHA SCÉNA
16:00
U.H.R.
a
17:45
19:30
a

21:15

Buster Nixon

DĚTI DO 15 LET MAJÍ VSTUP ZDARMA
MODERUJE: ZDENEK VRBA, ZVUK: JARDA STEJSKAL

16

Oživení

D

ne 11. srpna začíná v Městské
galerii Beroun výstava umělkyň a umělců z německého partnerského města Goslar.
1. předseda BBK Harz, Thomas Velte k tomu napsal:
Právě pro umělkyně a umělce, kteří pracují většinou sami
ve svých ateliérech a dílnách,
jsou pravidelná setkání s lidmi
důležitá. Setkání, která také
v Německu na základě opatření kvůli coronaviru byla možná
jen velmi omezeně. O to více
se těší dnes umělkyně a umělci
z Goslaru a okolí, že se smějí
představit se svou výstavou Oživení v Duslově vile v Berouně.
Kromě toho máme v roce 2021
dva důvody k radosti: již 30 let
existuje partnerství měst mezi
Berounem a Goslarem a před 75
lety byl v Goslaru založen BBK
Harz. Tenkrát, v roce 1946, šlo
umělcům především o to, aby si
zajistili zásobování materiálem,
a také dnes jsou hospodářské
a sociální zájmy důležitým úkolem BBK.
Umělkyně a umělci BBK Harz
mají radost, že mohou přijmout
pozvání do Berouna na výstavu,
která ukáže pestrou rozmanitost
jejich prací.
Všichni se jistě těšíme, čím
nás výtvarníci z partnerského
města překvapí. Výstavu je možno
zhlédnout do 12. září.
Thomas Velte n

n Goslarští umělci vystaví svá díla od 11. srpna do 12. září v berounské Městské galerii v Duslově vile.

Oblíbené informační centrum roku 2021

A

sociace turistických informačních center České
republiky vyhlašuje anketu
o nejoblíbenější turistické informační centrum letošního
roku. Anketa bude probíhat do
31. srpna formou hlasování na
stránkách www.kampocesku.cz.
Informace o anketě budou zveřejněny také na webu asociace
www.aticcr.cz s přímým linkem
do hlasování.
Hlas je možné poslat jednomu z více než 460 certifikovaných turistických informačních center, tedy takovému,
které máte v oblibě, které vám
pomohlo či příjemně překvapilo. Podpořit tak můžete také
naše berounské infoncentrum.

V anketě bude vylosováno
14 hlasujících, kteří budou za
svůj hlas odměněni hodnotnou
cenou od cestovní kanceláře
ATIS. n

Knihovnička
v zahradě muzea

M

uzeum berounské keramiky
připravilo pro návštěvníky
prázdninovou novinku. V zahradě
muzea totiž najdete knihovničku
pro veřejnost. Funguje standardně
jako knihobudka, lidé si zde mohou knihu vypůjčit, nechat nebo
vyměnit za jinou. n

Václav Šesták & Matěj Antonín Šesták: Otec a syn potřetí

V

galerii Holandského domu
budou (potřetí společně, jak
napovídá název výstavy) od 9.
do 28. 8. vystavovat své obrazy
otec Václav a syn Matěj Antonín
Šesták.
Václav Šesták se malování
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věnuje od dětství, které prožil
v kraji Brd. Jejich krajina ho očarovala, tvoří tak velkou část námětů jeho obrazů (ne nadarmo
bývá označován jako malíř Podbrdska). Inspirací jsou mu také
umělci světového formátu (Jakub

Schikaneder, Julius Mařák, Antonín Chittussi, Claude Oscar Monet a další). „Mám rád tvorbu,
která je čitelná, pozitivní, vyvěrá
z ní krása a energie,“ říká tento
muž, který ve svém životě prošel
mnoha profesemi a kromě České
republiky vystavoval i v Rakousku.
Matěj Antonín Šesták se,
stejně jako jeho otec, malování věnuje od dětství, kdy kreslil a maloval na vše, co bylo po
ruce. Navštěvoval ZŠ a ZUŠ v Hořovicích, v září nastoupí do 4.
ročníku střední soukromé uměleckoprůmyslové školy Zámeček
v Plzni. Na rozdíl od svého otce
se nejvíce věnuje portrétům a detailům. Okouzluje ho žánr fantasy ve výtvarném umění i mimo
něj, což se odráží i v jeho tvorbě.
Na výstavě můžete vidět jeho
studijní práce, reprodukce závě-

rečných klauzur z 1. a 2. ročníku,
originál plenéry, studie tužkou,
ilustrace i malby.
Výstava bude otevřena od
pondělí 9. srpna již od 9. hodiny
ranní. (aš) n

Předprodej vstupenek
Aktuální prodej vstupenek v MIC
Beroun na Husově náměstí
n 28. 8. ARAKAIN; koncert; Letní
kino Beroun; 18:00; 395 Kč
n 26. 9. VE DVOU SE TO LÉPE; Divadlo Spejbla a Hurvínka PRO DOSPĚLÉ; KD Plzeňka; 18:00; 390 Kč
n 3. 10. TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ;
začátečníci 17:30, pokročilí 19:15,
8 lekcí, cena za pár 3 500 Kč
Informace o novinkách Vám můžeme zasílat e-mailem. Stačí zaslat žádost o zasílání na mic@
mkcberoun.cz. n

17

Tetínské farmářské trhy - dožínky

P

řijďte v sobotu 28. 8. od 9:00
do 15:00 navštívit druhé Tetínské farmářské trhy na Koledníku
u Tetína! V krásném malebném
prostředí uprostřed neporušené
přírody. Přijďte prožít příjemný
den a oslavme společně Dožínky.
Zajistíme celodenní dětský
program, živou hudbu, různé
stánky s občerstvením a s regionálními produkty. Průběžně bude

Poznejte Beroun
s průvodcem muzea

Ch

cete se seznámit s Klepáčkem, skřítkem z nejznámější berounské pověsti? Objevit
kamenické značky na Pražské bráně nebo zkameněliny na portálu
Jenštejnského domu? Zjistit, proč
se Beroun jmenuje Beroun, jak
a kým byl založen, kdy byl dobyt,
jaké osobnosti zde žily? Muzeum
Českého krasu vás zve na komentovanou procházku městem s názvem Krok za krokem Berounem.
Zkušený průvodce vám při ní

Nová provozovna
n V Kostelní ulici najdete oblíbený
obchůdek s květinami a dekorací.
Mnozí z vás možná ale netuší, že
v zahradě na vás čeká příjemné
posezení například u lahodné kávy,
domácí limonády nebo čerstvého
zákusku. Nová kavárna nabízí příjemné místo k odpočinku přímo
v centru města a rozhodně stojí za
návštěvu. n

odhalí i málo známé skutečnosti
z dějin našeho královského města.
Turistům přiblíží Beroun a jeho
příběhy, místním ukáže město
tak, jak ho neznají! Nečeká Vás
záplava dat, ale spíše střípky toho
nejzajímavějšího z bohatých dějin
Berouna. Nabízíme také speciální
dětskou prohlídku se zaměřením
na berounské pověsti, strašidla
a záhady. Procházka se odehrává
v historickém centru města, neujdete více než 1 km. Předpokládaná délka trvání cca 1,5 hodiny.
Termíny:
Krok za krokem Berounem pro
děti - 14. a 25. 8. od 9:30
Krok za krokem Berounem pro
dospělé - 14. 8. od 14:00
Komentované prohlídky lze
nyní také na přání objednat v libovolném termínu, podrobnosti
najdete na muzeum-beroun.cz.
(mčk) n

Nová dětská ordinace

D

ětská lékařka MUDr. Sylva
Šebková oznamuje, že od
září 2021 bude otevřena nová
dětská ordinace v Litni (13 km
od Berouna) a je možné registrovat nové pacienty. n

vyhlášena tombola. Neváhejte,
vezměte rodinu a přijďte podpořit
naše místní farmáře a prodejce. Již
nyní se na vás těšíme!
Pokud nám to vládní opatření
nedovolí, přizpůsobíme náš koncept nebo odložíme naše farmářské trhy na jindy. Sledujte proto
náš web a facebook, kde budou
případné změny zveřejněny. Více
na www.trhytetin.cz. (bv) n

Bonbon zve na své koncerty
n Jitka Vrbová a pěvecký sbor Bonbon v úterý 24. srpna v 18:00 na
Barrandově náměstí. Hudební doprovod skupina Niagara Radima Linharta. V programu vystoupí Jitka Vrbová se svým swingovým, country
a trampským repertoárem. Písněmi stejného žánru přispěje berounský
pěvecký sbor Bonbon. Finále koncertu bude patřit společnému provedení
známých trampských písní v podání Jitky Vrbové, sboru Bonbon a skupiny Niagara. Sbor diriguje Bohumila Vokáčová. Koncert se uskuteční ve
spolupráci s Městským kulturním centrem Beroun a za finanční podpory
města Beroun.
n Další vystoupení pěveckého sboru Bonbon na letní scéně na Barrandově náměstí se uskuteční v neděli 5. září v 16:00. Sólistou koncertu bude
gospelový a jazzový zpěvák Lee Andrew Davison. Klavírní doprovod Radim
Linhart. Program bude sestaven převážně z gospelů a spirituálů. Sbor diriguje Bohumila Vokáčová. Koncert se uskuteční ve spolupráci s MKC Beroun
a za finanční podpory města Beroun. (bv) n

Prázdniny si děti užívají na plný plyn

D

ěti z Berouna – Závodí a jejich kamarádi z blízkého okolí se vydali
s pionýrskou skupinou Beroun – Závodí na letní tábor. Ten se již 40
let koná na řece Střele. Tábor, kam jezdili i rodiče dětí, kteří v tradici letních táborů pokračují. V letošním roce se na 1. běhu v Nebřezinech u Plas
konaly jedny z unikátních sportovních her. Nejprve si sportovci vyráběli
dresy a vlajky, následně „štafetové kolíky, luky a šípy“ a stavěli olympijskou
vesnici. Zapojili se též do mezi táborové soutěže „Ukliďme svět“. Sesbírali
odpadky v okruhu 5 km v celkové váze 100 kg. Hlavně ale malí táborníci
mezi sebou soutěžili a bavili se. A o tom tábor má být! Květa Hrbáčková n

Archeologicko-geologická exkurze do Koněprus

M

uzeum Českého krasu vás zve
na netradiční komentovanou
vycházku po okolí Koněprus. Ta se
uskuteční 5. srpna, sraz v 9:30 na
zastávce autobusu Koněprusy. Muzejní odborníci vám při ní představí
tuto známou lokalitu pohledem
archeologa a geologa. Zavedou
vás na někdejší hradiště na Kotýzu
a do lomu Kobyla. Řeknou vám,
jak příroda ovlivňovala a ovlivňuje
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chování lidí, proč se naši předkové
v dávných dobách usazovali právě
v okolí Koněprus. Dozvíte se, jak to
v pravěku bylo s využíváním jeskyní
a proč a jak vznikly jeskyně právě
v oblasti Českého krasu. V lomu
Kobyla pak uvidíte, jak rychle si
příroda dokáže vzít zpět to, co jí
člověk při těžbě vápence vyrval.
Předpokládaná délka vycházky cca
6 km, doba trvání 3 hodiny. (mčk) n
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Ve Zlíně padaly osobní
rekordy jako zralé maliny

N

a vrcholné akci české atletiky
tedy MČR dospělých ve Zlíně
bylo nabito. Ve snaze splnit limity na LOH v Tokiu startovaly při
této téměř poslední příležitosti
snad všechny české hvězdy a ve
startovních listinách se to jmény
reprezentantů jen hemžilo. Již
dlouho se na MČR nesešla tak
silná konkurence. O to víc těší,
že se zástupci berounské atletiky
rozhodně neztratili.
Prosadila se především děvčata z běžecké skupiny trenéra
Luboše Dryáka. Zkušená Bára
Stýblová se blýskla na stýplu
a doběhla si pro bronzovou medaili. Neuvěřitelnými výkony se
prezentovala obrovská naděje
české atletiky dorostenka Adéla
Steinsová. Ta nejprve postoupila

na trati 800 m v novém osobním
rekordu do nedělní finále a tam
dokázala svůj výkon nejen zopakovat, ale ještě stlačit čas, čímž
splnila limit na ME juniorů. V těsném doběhu obsadila páté místo.
Také Anita Žáková předvedla
na trati 1500 m vynikající výkon v podobě osobního rekordu
a skvělého šestého místa.
Osobním rekordem se blýskla
i čtvrtá členka skupiny dorostenka Tereza Placatková. Na osmistovce ubrala další vteřinu a výborný čas stačil na čtrnácté místo.
Jediným mužským zástupcem
Lokomotivy Beroun byl při zranění Ondřeje Škrlanda čtvrtkař
Adam Sudek, který v celkovém
pořadí skončil šestnáctý.
Jitka Šafránková n

Fight Night Beroun byl dnem plným sportu

P

oslední červnovou sobotu
se uskutečnil v berounském
kempu Na Hrázi den plný bojových
sportů. Už před polednem začal
program Amatérskou ligou, na níž
nechyběl osobně i reprezentační
trenér MMA a stále aktivní zápasník
Petr „Monster“ Kníže. Liga amatérů
navnadila diváky na večerní galavečer nazvaný Fight Night Beroun,
na němž byla k vidění kromě MMA
i Sanda, K1 nebo exhibiční box. Berounští diváci připravili bojovníkům
pěknou atmosféru, do varu je dosta-

ly zejména zápasy domácích borců.
Jedním z vrcholů večera byl zápas
MMA berounského šestnáctiletého
mladíka Tomáše Holečka, který nečekaně porazil 3:0 na body o dvanáct let staršího Jana Beneše. Cenu
za vítěze zápasu převzal Tomáš
Holeček z rukou legendy české MMA
scény Karlose „Terminátora“ Vémoly,
jenž se přijel podívat na své potenciální nástupce. Galavečer zakončil
hlavní souboj dne v sandě do 70 kg
mezi Kamilem Káninským a Martinem Hurtem. (dh) n

David Ludvík se stal juniorským
mistrem ČR v plavání na 10 km

V

n Bára Stýblová (vpravo) na stupních vítězů.

Atletické peklo na kladenském Sletišti

V

opravdu pekelných podmínkách se konalo na kladenském stadionu Na Sletišti MČR
dorostu a juniorů v atletice. Nejvíce si rozpálenou plochu stadionu „užili“ běžci na dlouhé tratě,
v případě berounské Lokomotivy
to byly především běžkyně.
Úmorné vedro ale nezastavilo dorostenku Adélu Steinsovou,

která s přehledem ovládla trať
na 1500 m. Na stupně vítězů ji
doprovodila Tereza Placatková,
která doběhla druhá a navíc
přidala i bronz za trať 3000 m
(10:28,12). S horkem i soupeři statečně bojovali také další
reprezentanti berounské Lokomotivy, na stupně vítězů to však
tentokrát nestačilo. (jš) n

malebné krajině Železných
hor se v Sečské přehradě na
Chrudimsku uskutečnilo 26. 6. Mistrovství ČR v dálkovém plavání na
10 km. K této nejprestižnější vytrvalecké trati se sjelo na 81 kvalifikovaných plavců napříč celou
republikou, mezi nimiž měla dvojí
zastoupení i Lokomotiva Beroun,
kterou reprezentovali starší dorostenci David Ludvík a Tadeáš
Neliba. Oba borci se představili
v tom nejlepším světle a ukázali,
že na východ Čech nepřijeli jen na
výlet. Tadeáš Neliba obsadil v dorostenecké kategorii pěkné 5. místo
a v celkovém umístění bez rozdílu
věku mu patřila 9. příčka. Ovšem

historický průlom pro berounské
plavání se podařil Davidu Ludvíkovi (vpravo), ten se stal v dorostenecké kategorii Mistrem ČR, ale
co víc, v celkovém pořadí obsadil
3. místo a stal se tak prvním berounským plavcem, který v MČR
na této olympijské distanci obsadil pódiové umístění mezi dospělými. Plavcům patří zasloužená
gratulace. Nyní můžeme Davidovi
držet palce, aby byl vybraný do reprezentačního družstva, které pojede na Mistrovství Evropy juniorů
(Paříž) a Mistrovství světa juniorů
(Seychely) a reprezentoval tak Českou republiku, město Beroun a TJ
Lokomotivu Beroun. LoBe n

Jan Loužecký vybojoval postup na Mistrovství ČR

V

e dnech 12.–14. 6. se konal v Neratovicích krajský přebor žactva v tenisu. Docela velkého úspěchu dosáhl Jan
Loužecký, příslušník tenisového oddílu
TJ Lokomotiva Beroun (na snímku vlevo). Umístil se na 2. místě a postoupil na
mistrovství České republiky starších žáků,
které se bude konat ve Valašském Meziříčí.
Přejeme Janovi Loužeckému úspěch také
na mistrovství ČR a děkujeme za dobrou
reprezentaci našeho oddílu. (lf) n
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L’Etape Czech Republic by Tour de France míří do Česka

Beroun bude hostit sprinterskou prémii
a největší fanouškovskou zónu

N

ejslavnější závod světa Tour de
France není potřeba představovat. Legendární událost mohou
letos zažít fanoušci i přímo v Česku,
a to díky závodu L’Etape by Tour de
France. Cílem těchto akcí, které se
konají po celém světě, je přiblížit
amatérským cyklistům jedinečnou

atmosféru etapy slavného závodu
a umožnit jim závodit po vzoru slavných cyklistických šampiónů.
Česká etapa je naplánována na
sobotu 28. srpna a účastníci do ní
vystartují z pražského Strahova ve
dvou vlnách. Dvě plánované trasy
projíždí skrz cyklisticky oblíbené

Bratři Nevelöšovi bodovali v anketě Jachtař roku

L

etošní vyhlášení ankety Jachtař
roku nemohlo proběhnout na tradičním Galavečeru českého jachtingu,
ale odvysílala jej televize Sport 5. Své
zástupce zde měl i Beroun, a to díky
bratrům Nevelöšovým, kteří sice v našem městě žijí, ale startují za SK Štětí.
V absolutním pořadí ankety Jachtař
roku skončila nadějná juniorská posádka bratrů Nevelöšových na druhém
místě. Tibor a Adam Nevelöšovi navíc
přidali vítězství mezi juniory. Kromě
29eru oba závodí také na windsurfech
Techno 293 a iQFoil a ve všech třídách
dosahují vynikajících výsledků. Jen tak
dál. (jn) n

lokality Křivoklátska, Berounska
a Českého krasu. Cíl je opět u Strahovského stadionu. Jede se po běžných komunikacích, jež budou na
nezbytně nutnou dobu uzavřeny
běžnému provozu.
Závodníci, kterých je do závodu
přihlášeno přes 1500, přijedou do
Berouna od Hýskova, pokračovat
budou ulicemi U Přívozu a Na Hrázi, kde bude umístěna sprinterská
prémie o tradiční zelený dres. Přes
Zborovské nábřeží a Václavské náměstí se dále dostanou do ulice
Hostímská, odkud budou pokračovat přes Lištický kopec do Hostimi
a dále směrem na Bubovice.
Stejně jako slovutná francouzská předloha není jenom o závodění, ale také o oblastech, kterými se
projíždí a celkové atmosféře, která
je nefalšovanou oslavou cyklistiky,
nebude taková ani česká L’Etape
by Tour de France. Město Beroun
je oficiálním partnerským městem
závodu a na jeho území vyroste
také největší fanouškovská zóna,
situovaná u finiše sprinterské prémie vedle autokempu a dětského
dopravního hřiště. Svým programem bude zaměřená zejména na
rodiny s dětmi. V plánu jsou dovednostní cyklistické soutěže, výroba
památečních odznaků, oblíbené
malování na obličej a spousta dalších atrakcí. Všichni bez rozdílu
věku si pak budou moci vyzkoušet
flotilu nejrůznějších kuriózních kol.
Program se uskuteční od 10:00 do
15:00 a je pro všechny zdarma.
Více informací o celé akci je
k dispozici na oficiálních stránkách
závodu www.letape.cz. n

Závody OCR již běží téměř v normálním
režimu a závodí se u nás i v zahraničí

B

ára Stejskalová již také naplno závodí, i když byly některé
důležité závody přesunuty nebo
zrušeny. V květnu se zúčastnila
několika závodů v České republice a odváží pěkná úmístění
i stupně vítězů v ženách: 2. místo ženy 30 - 39 let Gladiator race
v bahnitých Milovicích, kde byly

extrémní podmínky, 4. místo do
35 let kopcovitý Excalibur race.
Na konci května závodila v sobotu
i v neděli opět na Gladiator race
v Šiklově mlýně a odváží si prvenství na dlouhé trati 12km 30 - 39
let a celkové 2. místo v ženách, na
kratší trati 6km pak 2. místo 30 39 let a celkové 8. místo. (bs) n

n Mistryně ČR dorostenek na dvojce bez komidelníka Alexandra Laubová s Adélou Bartákovou

Veslařky vybojovaly
titul mistryň ČR

N

a Mistrovství ČR dorostu, juniorů a seniorů měli berounští
veslaři zastoupení v 21 závodnících. Náš klub závodil v 18 disciplínách, dorostenci závodí na 1500 m
a ostatní na 2000 m.
Velkým a krásným překvapením
byla posádka sestavena jen z ročníkově mladších závodníků. Kluci v sestavě
Matěj Smejkal, Jan Landa, Vojtěch Kopačka a Jaroslav Čech s kormidelnicí
Alexandrou Laubovou zajeli skvělý
závod a dojeli na 6. místě. Ve finále
juniorů na dvojce s kormidelníkem
dojeli Simon Hejda s Matyášem Tůmou a na kormidle Nina Laubová na
5. místě. Stejnou příčku obsadili Štěpán Moravčík s Filipem Hobzou na
dvojce „bez“ dorostenců a ve stejné
disciplíně juniorek dojely Zuzana Matějková a Luba Forejtová na 4. místě.
Čtvrté místo na čtyřce „bez“ žen dojela
ve společenstvím Beroun, ČVK Praha
a Slavie Praha i Tereza Lamprechtová.
Ale největších úspěchů dosáhly naše
dorostenky na čtyřce bez kormidelníka. Ve složení veslovod Alexandra
Laubová, Markéta Forejtová, Adéla
Bartáková a Anna Pavlásková si dojely pro bronzové medaile. Největší radost celému našemu klubu a hlavně
samy sobě udělaly naše dorostenky
na dvojce „bez“. Naprosto úžasným
a suveréním způsobem, když po startu od 250 m začaly soupeřkám odjíždět a nakonec vyhrály o 5 vteřin zlaté
medaile a staly se Mistryněmi ČR.
Senzace! Vynikající zprávou na konec
celého Mistrovství ČR byla nominace
A. Laubové, A. Bartákové, Štěpána
Moravčíka, Filipa Hobzy a Matěje
Smejkala na dorostenecké mezistátní
utkání Olympic Hopes Regata, které
se uskuteční v Třeboni 20. srpna. Super! Růžena Sehnoutková n
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