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Prázdniny se ve školách využily k stavebním úpravám

O

teřince se kompletně vyměnily
rozvody vody, odpadu, topení
a elektřiny včetně svítidel. Další
stavební úpravy čekají mateřskou školu v příštím roce, kdy
zároveň oslaví 50 let své existence.

Stavební práce se nevyhnuly
ani Mateřské škole Vrchlického
na Závodí, kde by se měla v průběhu září dokončit přístavba
budovy za zhruba 1,3 milionu
korun. Nový prostor bude využit
jako zázemí pro učitelky, které
zde zatím chybělo.
V Mateřské škole Sluníčko se
v srpnu vyměnilo topení včetně
rozvodů. Tato akce si z městského
rozpočtu vyžádala investici, která
nepřesáhla 250 tisíc korun. V další etapě se v MŠ Sluníčko vymění
kotle. V současné době se zpracovává projektová dokumentace.
Nezapomíná se ale ani na školáky. Nejvýraznější změny zazna-

m

menají děti v ZŠ na Wagnerově
náměstí, kde stavební firma
o prázdninách vyměnila část
oken. I tato investice odčerpala z městského rozpočtu zatím
částku do 250 tisíc korun. V další
etapě, která by se měla uskutečnit ještě letos, se dokončí výměna
zbývajících oken.
Ve 2. ZŠ a MŠ v Preislerově
ulici se instalovaly nové přívody
nízkého napětí pro podružné rozváděče ve všech pavilonech školy
a školáci získají i nové veřejné
osvětlení v areálu školy. Celkové
náklady se pohybují kolem 750
tisíc korun včetně DPH.
dokončení na straně 2
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prázdninách se v berounských mateřských a základních školách nezahálelo.
Nejzásadnější investici si v letních měsících vyžádala Mateřská škola Pod Homolkou, a to
ve výši 5,2 milionu korun. V ma-

n Přístavba Mateřské školy v Berouně - Závodí. n

Anketa k venkovnímu plaveckému bazénu

V

průběhu srpna měli berounští občané možnost
v krátké anketě vyjádřit svůj názor na další existenci venkovního
plaveckého bazénu na Velkém
sídlišti. Anketa se setkala s překvapivě velkým zájmem veřejnosti. Přišlo celkem 995 převážně

kladných odpovědí, které nyní
zpracováváme. Výsledky ankety
poslouží zastupitelům na zářijovém jednání zastupitelstva, kde
se o budoucnosti venkovního bazénu bude jednat. Všem, kteří se
ankety zúčastnili, touto cestou
děkujeme. n

Informujeme o kauze skládka Lištice

O

současném stavu kauzy
skládka Lištice a krocích,
které město Beroun v celé zá-

Pozvánka
n Berounští zastupitelé se sejdou na svém pravidelném veřejném zasedání ve středu 13. září
od 15 hodin v Kulturním domě
Plzeňka. Program zastupitelstva
najdete na webových stránkách
města www.mesto-beroun.cz. n

www.mesto-beroun.cz

ležitosti podniká, jste se mohli
dočíst v srpnovém Radničním
listu. Na tento článek reagovali někteří berounští občané
a projevili zájem o celé znění
zpracované Analýzy rizik. Tu
nyní najdete na webových stránkách města Beroun společně se
záznamem z jednání o Analýze
rizik s Českou inspekcí životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí. Více na www.
mesto-beroun.cz. n

n Do berounských základních škol usedne v září celkem 252
prvňáčků. Aby tak důležitou životní změnu noví školáci zvládli s úsměvem na rtech, připravilo pro ně město Beroun dárek.
Všichni prvňáčci dostanou speciální berounské omalovánky,
jejichž titulní stránku vám nyní představujeme. Přejeme nejen
prvňáčkům, ale všem žákům a studentům úspěšný školní rok
2017/2018. n
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Prázdniny se ve školách využily k stavebním úpravám
pokračování ze strany 1
Na školáky Jungmannovy základní školy čekají největší změny před budovou. Jak jste si již
v Radničním listu mohli přečíst,
s výstavbou propojovacího chodníku v ulici Plzeňská se myslelo
i na bezpečný přechod školáků
přes silnici a před budovou školy
byl instalován nový semafor.
„Nově vzniklé dopravní úpravy
před naší školou vítáme a věříme,
že i berounská veřejnost bude tuto
změnu akceptovat. V první řadě
je nutné si uvědomit, že zajištění
bezpečnosti dětí při stále stoupajícím provozu je největší prioritou.
Všichni si budeme muset na novou situaci trochu zvyknout a naším prvořadým úkolem bude tuto

n Starosta Ivan Kůs v srpnu sledoval, jak pokračuje stavba nového chodníku a instalace semaforů na Plzeňské ulici. Foto Pavel Paluska n

změnu naučit vnímat naše žáky.
Myslím, že i rodiče uvítají možnost
většího prostoru pro krátkodobé zastavení před budovou školy
a bezpečné vystoupení a přejití
vozovky na světelném přechodu,“
řekl ředitel Jungmannovy základní
školy Ivan Souček.
Děti ze ZŠ Komenského na berounském Závodí se velkých změn
dočkají až v dalším období. Beroun
se totiž připravuje na přístavbu této
školy. Dne 29. srpna skončila lhůta
pro podání námitek k výběrovému
řízení na zpracování projektové dokumentace. Pokud by nebyly podány námitky, bude uzavřena smlouva
s vybraným dodavatelem. Beroun
na tuto stavbu bude hledat vhodné
dotační tituly, které by pomohly s financováním přístavby. n

Na německého ministra zahraničních věcí Beroun zapůsobil

S

n Rekonstrukce školky Pod Homolkou se o prázdninách nevyhnula ani zásahu do zahrady. n

tarosta Berouna Ivan Kůs
obdržel děkovný dopis od německého ministra zahraničních
věcí Sigmara Gabriela, který navštívil město 24. června. V dopise
poděkoval za pohostinnost. Pro
Sigmara Gabriela byl podle jeho
slov velkým zážitkem zápis do zlaté
knihy Berouna, a to právě v roce
20. výročí podpisu Česko – německé deklarace.
„Velmi na mne zapůsobila

diskuze se studenty Gymnázia Joachima Barranda o budoucnosti
Evropské unie. Zcela výjimečným
zážitkem pak byla samozřejmě soutěž Grand Prix ve skateboardingu.

Na návštěvu Berouna budu velmi
rád vzpomínat a přeji všem občanům vašeho města všechno nejlepší do budoucnosti,“ uvedl v dopise
ministr zahraničních věcí SRN. n

Stromy v kempu Na Hrázi
zkontroloval dendrolog

K

emp Na Hrázi by se měl lépe
využít pro veřejnost. Takový je
záměr města a už v červenci se sem
přestěhoval sportovně – zábavný
areál Sport cirkus s nafukovacími
hrady, kárami a koloběžkami.
„V kempu Na Hrázi připravujeme rozšíření ploch pro sport a volnočasové aktivity. Protože se zde
zvýší pohyb lidí, zadali jsme dendrologický průzkum, abychom zjistili,

Výzva
n Ke 100. výročí založení Československé republiky připravuje
město Beroun publikaci a kalendář. Hledáme proto staré fotografie z období let 1914 až 1924. Přinést je můžete osobně na odbor
školství a volnočasových aktivit
po předchozí domluvě na tel.
čísle: 311 654 243, případně je
naskenované posílejte e-mailem:
kultura1@muberoun.cz. Děkujeme za spolupráci. n

www.mesto-beroun.cz

v jaké kondici jsou stromy v kempu,“
uvedl místostarosta Michal Mišina.
Dendrologický průzkum prokázal, že některé stromy jsou ve špatném stavu a musí být odstraněny,
další budou ošetřeny. To je případ
i vrby v blízkosti recepce (na snímku). V letošním roce se pokácí v prostoru kempu osm stromů, dalších
sedm čeká převážně bezpečnostní
a zdravotní řez. Důvodem kácení je
infekce kmene stromu.
V následující etapě, která je plánována na jaro příštího roku, budou ošetřené a v případě nutnosti
pokácené další stromy. Pokácené
stromy nahradí nová výsadba. n

Kronika Berouna
uzavřela další kapitolu
K

ronikářka Berouna Marie
Kopřivová přinesla starostovi Ivanu Kůsovi k podpisu
kroniku města s konečnými záznamy za rok 2016. Stejně jako
v předchozích letech i tentokrát
úvodní stránka patří originální
kresbě jednoho z berounským
malířů. Již potřetí za sebou se
o tuto milou úlohu postaral
Karel Souček. V minulosti první
stranu daného roku umělecky
ztvárnili také Jiří Kahoun a Viktor Žabinský. Motivem každé-

ho obrazu je Beroun. Kronika
s údaji za posledních pět let je
nyní uložena ve Státním okresním archivu v Berouně, kde si ji
po domluvě může prohlédnout
každý zájemce. Vystavena bude
také při Dnech evropského dědictví přímo v budově radnice,
kde bude přítomna i Marie
Kopřivová. Ta převzala úlohu
kronikářky města po svém zesnulém manželovi Jiřím Kopřivovi a této práci se věnuje
od roku 2011. n
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n Místostarosta Michal Mišina kontroluje průběh oprav mostu na Zavadilku.

n Oprava mostu u Venediku. n

Dva berounské mosty v rukou stavbařů

F

irma, která od června zajišťuje
rekonstrukci mostu na Zavadilku, na kontrolním dnu 23. srpna
připustila, že zvažuje žádost o prodloužení uzavírky mostu o zhruba deset dní. Důvodem je využití
technologie pokládky asfaltového
povrchu na celém tělese mostu najednou, tedy bez částečné uzavírky
a kyvadlově řízeného provozu od 3.
října, jak se původně předpokládalo. V případě tohoto řešení se most
otevře pro dopravu 15. října.
Dopravní obslužnost oblasti
za mostem nyní zajišťuje kyvadlová doprava, pro kterou byla
v blízkosti mostu zřízena náhradní zastávka. Obyvatelé Zavadilky

a Jarova také ve velké míře využili
bezplatné čipové karty pro parkování na parkovišti P+R u autobusového nádraží. Po skončení akce
vrátí nepoškozenou kartu v pokladně v přízemí budovy radnice
a dostanou zpět zálohu. Termín
pro vracení karet bude zveřejněn v říjnovém Radničním listu
a na webu města.

Oprava mostu u Venediku
Oprava mostu přes pravé rameno Berounky u hotelu Venedik
vrcholí, dokončena by měla být
v první polovině září. Most si nakonec vyžádal zásadnější rekonstrukci, než se původně předpokládalo.

„Při odstraňování poškozeného betonu v rámci sanace mostní
konstrukce se ukázalo, že nosná
výztuž je vlivem koroze narušená
i v místech, kde beton nevykazoval vnější známky poškození,“
uvedl místostarosta Michal Mišina.
Proto byl objednán stavebně
technický průzkum mostu a následně dopracována i projektová
dokumentace. „Ukázalo se, že
oprava mostu bude vyžadovat zásadnější opravy, které jsou důležité
i ze statického hlediska,“ upozornil
Mišina. Kromě plánované sanace
se navíc musela doplnit i korozí poškozená výztuž.

Z cyklostezky do Srbska zmizí kameny
B

ěhem měsíce září proběhnou na cyklostezce do Srbska práce na odstranění kamenů v úseku od osady V Kozle.
„O  přesném termínu budeme
informovat na našich webových

stránkách a v denním tisku, záleží na dohodě s realizační firmou.
Mělo by se ale jednat o zhruba
týden,“ uvedl místostarosta Michal Mišina. Přestože je cyklostezka od loňského roku uzavře-

na, lidé ji i přes zákaz využívají.
V době sanačních prací však nebudou lidé na cyklostezku puštěni vzhledem k vysokému riziku
pádu kamenů při jejich odstraňování. n

Železobetonový most pochází
z roku 1913 a původně byl určen
i pro automobilovou dopravu. Nyní
slouží jako lávka pro pěší. Protože
se most nachází v památkové zóně,
musí být stavba průběžně projednávána se zástupci Národního památkového ústavu. n

Informace z radnice
n Chcete vědět více o dění v Berouně? Rádi byste byli včas informováni například o odstávce
elektrického proudu? Zajímají
vás novinky z berounské radnice? Vše můžete mít pohodlně
v elektronické zprávě. Stačí zaregistrovat svou e-mailovou adresu
pro rozesílání novinek a už vám
žádná podstatná zpráva neuteče!
Registraci můžete provést buď
přímo na webových stránkách
www.mesto-beroun.cz nebo vaši
e-mailovou adresu zašlete na:
kttm@muberoun.cz. n

Sjednocení dotací na kulturu a sport

O

dotace na sport a kulturu
budou letos zájemci žádat
v jednom termínu. Rada města
na svém zasedání 16. srpna
vzala na vědomí informaci vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit ke sjednocení
časového harmonogramu dotačního programu na poskytnutí dotací pro kulturu a sport
na rok 2018.
Dle předběžného harmonogramu budou dotační programy
projednány v září 2017 v jednotlivých komisích a v říjnu budou
předloženy ke schválení radě
města. Vyhlášení programů je
plánováno na listopad s mož-

www.mesto-beroun.cz

ností podání žádostí do poloviny
prosince a vyhodnocení žádostí
pak na leden 2018. V únoru budou návrh na rozdělení dotací
projednávat radní a zastupitelé
mají tento bod na programu
na svém prvním jednání v roce
2018, kdy jim budou dotace
předloženy ke schválení.
Důvodem této změny je
provázání dotačních programů s Rámcovými pravidly pro
poskytování dotací a také s rozpočtem města a připravovanou
Koncepcí kultury a sportu. Oba
dokumenty budou schvalovány
na prosincovém jednání zastupitelstva města. n

Foto: Adam
Bielmacz

R

edakci Radničního listu poslal čtenář fotku jednoho z berounských medvědů s dopisem: Vážená redakce, při svých toulkách
po Berouně jsem se zastavil podívat na medvídky a jednoho z našich chlupáčků jsem zastihl při dopolední svačince. Bylo nadmíru
zajímavé sledovat, jak se „ lítá“ šelma obratně vyhýbá ohradníku
a očesává místní javor. S pozdravem váš věrný čtenář. n
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

beroun 9. - 10. září 2017

Kulturní program
sobota 9. září 2017

Další probíhající akce a výstavy

09:00 BEROUŇAČKA (Husovo nám., pódium)
11:00 BIG BAND VZ (Husovo nám., pódium)
13:00 FANFÁRY zahájení Dnů evropského dědictví
(Husovo nám., balkon radnice)
14:00 VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ SOUTĚŽE HRNČÍŘŮ
(Husovo nám., pódium)
14:30 ŠVAJNERAJ (Husovo nám., pódium)
16:00 ŠVAJNERAJ (Husovo nám., vinný koutek)
16:45 KLEC (Husovo nám., pódium)
18:00 KLEC (Husovo nám., vinný koutek)

neděle 10. září 2017

09:00 BEROUŇAČKA (Husovo nám., pódium)
10:30 HRÁDECKÝ BIG BAND (Husovo nám., pódium)
11:45 PAVEL TABÁSEK A PARTYJA
(Husovo nám., pódium)
13:10 PAVEL TABÁSEK A PARTYJA
(Husovo nám., vinný koutek)
14:00 MARCEL FLEMR A BAND
(Husovo nám., pódium)
15:00 PAVEL TABÁSEK A PARTYJA
(Husovo nám., vinný koutek)
16:00 MARCEL FLEMR A BAND
(Husovo nám., vinný koutek)

 Berounská radnice
Atrium – výstava dětských výtvarných prací
Výstava starostenského řetězu, Výstava kroniky města
 Pražská brána
Výstava Katedry fotografie FAMU
– Krajina děsná v širé pustině
 Galerie Holandský dům
JINÁ… Fotografie Aleny Šustrové
(so + ne 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00)
 Městská galerie Beroun (Duslova vila)
Výstava Květa Makovská – Kouzla přírody
– keramické objekty a obrazy (so + ne 9:00 – 17:00)
 Muzeum berounské keramiky
Vernisáž výstavy keramiky Evy Roučky
za doprovodu hudby POKOJOVÉ DUO (so od 18:00)
Tvůrčí dílny - točení na hrnčířském kruhu
(so 11:00 – 15:00)
 Státní okresní archiv
Výstava SK Union Beroun,
Sportovní příběh z let 1924–2007 (so + ne 9:00 – 17:00)
 Muzeum Českého krasu
Geopark Barrandien (venkovní expozice)
- řemeslné trhy
Jenštejnský dům - výstava Kája Saudek – Tajemství
Zlatého koně
 Náměstí Joachima Barranda
Rambajs Fest 2017
– program pro děti i dospělé (so 10:30 – 18:00)

Změna programu vyhrazena.

Berounské památky jsou přístupné 9. a 10. září 2017 v těchto časech:
BEROUNSKÁ
RADNICE

PLZEŇSKÁ PRAŽSKÁ
BRÁNA
BRÁNA

JENŠTEJNSKÝ DUSLOVA
DŮM
VILA

KOSTEL
SV. JAKUBA

ZÁBRANSKÝ
KOSTEL

KAPLE
BOLESTNÉ
PANNY MARIE

ROZHLEDNA
NA MĚSTSKÉ
HOŘE

9. 9.: 9:00-12:00, 12:30-17:00
10. 9.: 9:00-12:00, 12:30-17:00

9. 9.: 8:00-18:00
10. 9.: 9:00-17:00

9. 9.: 8:00-18:00
10. 9.: 9:00-17:00

9. 9.: 8:00-12:00, 12:30-15:00
10. 9.: 12:30-17:00

9. 9.: 9:00-12:00, 13:00-17:00
10. 9.: 13:00-17:00

9. 9.: 9:00-12:00, 13:00-17:00
10. 9.: 9:00-12:00, 13:00-17:00

9. 9.: 9:00-19:00
10. 9.: 9:00-19:00

9. 9.: 9:00-12:00, 12:30-17:00
10. 9.: 9:00-12:00, 12:30-17:00

9. 9.: 9:00-17:00
10. 9.: 9:00-17:00

Na Hrnčířské trhy přijede 300 keramiků

J

iž 21. ročník Hrnčířských trhů,
které se uskuteční v rámci oslav
Dnů evropského dědictví v sobotu 9.
a v neděli 10. září, nabídne návštěvníkům výrobky 300 keramiků a hrnčířů z České republiky i ze zahraničí.

„Všichni jsou autory své keramiky a hlavně dodržují původní technologii výroby. Ruční práce, kvalitní
funkce užitkové keramiky, krásný
tvar a dekor starodávné, léty prověřené tvary keramiky našich babiček

n Tradiční polská keramika s modrou a hnědou dekorací se začala vyrábět v Boleslawieci již ve středověku a za tu dobu si získala celosvětové
renomé. Boleslawieckou keramiku si budete mít možnost prohlédnout
a zakoupit i na letošních hrnčířských trzích. Z partnerského města Brzeg
přijede Beata Wozniak (snímek vlevo), Bednarczyk Slavek a Anastasia Łukawska (snímek vpravo), která bude mít svůj stánek přímo před
radnicí hned vedle charitativního stánku partnerského města Goslar. n

Vstupenky na Talichův Beroun
zakoupíte od 11. září

M

ezinárodní hudební festival
Talichův Beroun také v letošním roce začne prologem, a to v neděli 8. října v 19:30 hodin v kostele
sv. Jakuba v Berouně. Ostatních
šest koncertů bude letos doplněno
o epilog s Janem Talichem. Všechny koncerty se tradičně uskuteční
v Kulturním domě Plzeňka, jako
první se 10. října divákům představíMusica Florea. Ani v letošním
roce nebudou chybět doprovodné
akce, které se již staly nedílnou
součástí festivalu. Žáci a studen-

ti spolupracujících škol se vydají
do Rudolfina, v Kulturním domě
Plzeňka a v prostorách Obchodní
akademie a SPgŠ „na půdě“ se
uskuteční workshop pro studenty
se členy Sdružení hlubokých žesťů
České filharmonie.
Zájemci o hudební festival
Talichův Beroun si mohou koupit
abonentku na všechny koncerty
nebo vstupenku na jednotlivé
dny. Vstupenky budou k prodeji
od 11. září v Městském informačním centru. n

Talichův

BEROUN

2017

a prababiček. Keramika lidová, či
ještě starší, zakuřované vázy inspirované dobou Keltů, přes moderní
keramiku, po designový porcelán
a současnou autorskou tvorbu.
Zkrátka každý si tu jistě najde svůj
styl, ať již do paneláku, rodinného
domu ale i do zahrady,“ říká pořadatel Hrnčířských trhů Vladimír
Izbický.
Hrnčířské trhy v Berouně jsou
proslavené i v zahraničí, a tak se
i tentokrát na Husově náměstí
a v přilehlých uličkách představí 30
zahraničních vystavovatelů z Evropy,
kteří budou prezentovat kulturu své
země. I letos to bude nejpočetnější
skupina z Maďarska, Slovenska,
Polska, ale i z Německa, Bulharska
a Rumunska.
Na trávníku uprostřed Husova
náměstí budou opět vystavena keramická díla, přihlášená do soutěže
„Zahradní keramika“. Na hlavním
podiu budou v sobotu ve 14 hodin
oceněni vítězové. Soutěžní práce
bude hodnotit osmičlenná odborná
porota.
„Stále neoblíbenější první sobotní den trhů opět uzavřeme vernisáží

v Muzeu berounské keramiky, a to
od 18:00 hodin s hudbou geniálního piana a saxofonu Pokojového
dua. Výstava bude opět věhlasného
jména. Tentokrát své dílo představí
designérka a sochařka Eva Roučka,“
dodal Vladimír Izbický. n

Organizátor trhů Vladimír Izbický

Upozornění pro motoristy
n Husovo náměstí bude od pátku 8. září od 17 hodin do neděle 10. září
do 18 hodin pro dopravu zcela uzavřeno. Obyvatelé a majitelé nemovitostí
na Husově náměstí mohou parkovat na všech okolních parkovištích určených pro modrou zónu I.
Pro návštěvníky trhů je opět mimořádně zajištěno bezplatné parkování
na travnaté ploše na Závodí u bývalého autobusového nádraží a parkoviště
P+R u vlakového nádraží. „Budeme rádi, když řidiči místo poplatku přispějí
dobročinným organizacím, které se zde budou prezentovat,“ podotkl Vladimír Izbický. Více na www. hrncirsketrhy.cz. n
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Okénko partnerských měst

Goslar postihla povodeň

N

ěmecké partnerské město Goslar se na konci července ocitlo pod
vodou. Povodeň se dostala i do historického centra.
Starosta Ivan Kůs poslal vedení Goslaru dopis i s nabídkou pomoci.
„Chtěl bych Vám vyjádřit politování a účast nad touto živelní událostí.
S velkou vodou máme mnoho zkušeností. Něco podobného jsme zažili již několikrát, naposledy před 15 lety a poté znovu v menší míře.
Za každou nabízenou pomoc, včetně vašeho města, jsme tenkrát byli
velice vděčni. Chtěl bych Vám proto za město Beroun nabídnout pomoc, ať už materiální nebo finanční. Sdělte mi, prosím, zda pomoc
potřebujete a v jakém rozsahu,“
napsal v dopise Ivan Kůs. Vedení
Goslaru si nabídky Berouna váží,
pomoc ale nakonec nevyužilo.
Přesto rada města navrhla zastupitelům souhlasit se zasláním částky 1000 Eur. Stejný obnos věnoval Goslar Berounu při
povodních v roce 2002. n

Ohlédnutí účastníků Cyklotour 2017

N

a začátku prázdnin se uskutečnilo Cyklotour 2017, dvoutýdenní mládežnické setkání žáků
a studentů z Berouna a Goslaru.
Jak tuto zkušenost s odstupem
času hodnotí samotní účastníci?
Zuzana Klikarová: I když jsem se
o akci dozvěděla pouze 3 dny předem, hned jsem se rozhodla, že určitě pojedu. Zaprvé jsem si řekla,
že tato jedinečná možnost se objeví
málokdy. A zadruhé to pro mě byla
výzva, jelikož nejsem úplně sportovní typ. Na kole jsem jezdila vždy
okolo 30 km, nikdy jsem nejezdila
celodenní cyklovýlety.
Po absolvování nádherných
14 dní jsem
nelitovala
svého rozhodnutí. Kdybych
mohla, hned
bych si výlet
zopakovala.
Hlavně kvůli
skvělým lidem,
které
jsem
během
cesty
měla možnost
poznat a to
platí i pro německou část
výpravy. I když mezi námi někdy
byly jazykové bariéry, vždy se dá
vše nějak vyřešit. Každodenní
trasy jsme si plánovali sami, což
bylo výborné. Mohli jsme si sami
určovat, kolik kilometrů ten den
pojedeme a kde budeme zastavovat. A když jsem třeba nemohla,
nebyl problém zastavit kdekoliv,
když to bylo možné. Sami jsme si
také plánovali, jak bude vypadat
večerní program. To mně přišlo
asi nejlepší, že jsme nebyli do niče-
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ho tlačeni, jak už to bývá na ostatních akcích. Také se mi líbilo, že to
nebyl pouze cyklovýlet, ale i výlet
s poznáváním měst, německých
i českých. Navštívili jsme muzea,
hrady, pouť, aquapark, jezdili
jsme na lodích atd.
Nejvíce bych chtěla poděkovat
paní Haně Tučkové a mým novým
kamarádům Petrovi a Tondovi, kteří mě v cestě podporovali a pomáhali mi. Děkuji za tuto příležitost,
na kterou budu vzpomínat celý
život a pokud bude „druhý“ ročník
této cyklotour, určitě se zúčastním.
Petr Klíma: Tato akce spojila
snad všechny aktivity, které mám
rád. Jezdili jsme na kolech, poznali

novou krajinu jak Čech, tak Německa, mluvili cizími jazyky a našli nové přátele. Po večerech jsme
hráli karetní hry, deskové hry, stolní tenis a jiné sporty. Všichni z nás
si jistě odnesli mnoho zážitků, hezké vzpomínky a řadu zkušeností,
za které vděčíme především Hance, Martinovi a Joshuovi. Doporučil bych všem kamarádům, kteří
se věnují jízdě na kole, mají rádi
dobrý kolektiv vrstevníků a milují
dobrodružství. n

Mladíci ničili veřejné osvětlení
n V poslední době
docházelo k ničení
majetku v parku
v blízkosti bývalého autobusového
nádraží na berounském Závodí. Před časem zde
zatím neznámý pachatel ukradl
lípu, v poslední době se zase někdo zaměřil na ničení veřejného
osvětlení. Městská policie se proto
na tuto lokalitu začala více soustředit. Do parku strážníci vyjížděli i 5.
srpna, a to na oznámení, že zde
parta mladíků ničí lampy. Na místě
sice už partu výtržníků nezastihli,
ale dostali od svědků popis. Díky
městskému kamerovému systému
se podařilo podezřelou skupinku
mladíků odhalit na jiném místě,
kam strážníci ihned vyjeli. Přivolali
také Policii ČR, která partu mladíků
i celý případ převzala k dalšímu
šetření.
n Městskou policii kontaktovala
19. července v odpoledních hodinách matka s tím, že její dcera si
na Městské hoře udělala řezné poranění. Zranění nebylo tak vážné,
aby bylo potřeba volat záchrannou
službu. Nicméně matka s dcerou
nebyly místní, neznaly Beroun
a nevěděly, kde vyhledat lékařskou
pomoc. Hlídka proto převezla maminku s jejím dítětem na ošetření
do berounské nemocnice.
n Strážníci pomohli i v dalším případě, který se stal 30. července,
tentokrát dopoledne. Na městskou
policii se telefonicky obrátil invalidní důchodce z Domova seniorů TGM
Beroun. Vydal se na procházku pod
tenisové kurty na svém elektrickém
vozíku, tam mu ale přestal fungovat.
Strážníkům se na místě nepodařilo
elektrický vozík zprovoznit. Kvůli
vysokým teplotám, které ten den panovaly, i s ohledem na věk strážníci
důchodce naložili do služebního
vozidla a odvezli do Domova seniorů
TGM. Další strážník mezitím vozík
odvezl na služebnu, kde ho připojili
na nabíječku a následně kontaktovali pracovníky domova seniorů, aby si
vozík vyzvedli.
n Městské policii se nevyhýbají
ani kuriózní případy. Paní z Bezručovy ulice se 21. července obrátila
na strážníky s prosbou o pomoc,
protože jí do bytu vlétl netopýr. Ti
netopýra odchytli a venku opět vypustili na svobodu.
n Všechny případy ale rozhodně
nejsou tak úsměvné. V nočních hodinách 9. srpna zazvonil na služebně městské policie telefon, který ale
někdo ihned položil. Zjistilo se, že
hovor pochází z berounské čerpací

stanice OMV a na místo pro jistotu
vyjela hlídka. Strážníci zjistili, že
obsluha čerpací stanice skutečně
volala, a to kvůli podezřelému mladíkovi, který byl prý evidentně pod
vlivem alkoholu nebo drog a choval
se podezřele. Než na něj ale mohla
obsluha telefonicky upozornit, mladík nasedl do mercedesu a odjel.
Strážníci nakonec dezorientovaného
mladíka, který byl pod vlivem těžkých drog, dopadli a předali k dalšímu šetření Policii ČR. n

Měření rychlosti
radarem

Z

ačátkem srpna probíhalo
další měření radarem na
několika berounských úsecích
např. na třídě Míru a v Jungmannově ulici. Strážníci zaznamenali 13 případů překročení
nejvyšší povolené rychlosti,
nejvíce to bylo o 23 km/hod.
Největší udělená pokuta byla ve
výši 1 500 korun, na místě přitom může městská policie udělit
pokutu až 2 500 korun. Dodržování rychlosti budou strážníci
kontrolovat i v září. n

Městské vyhlášky
lidé porušují
nejčastěji v létě

N

ěkolik set přestupků za porušení městské vyhlášky řeší
během roku berounští strážníci.
Nejvíce případů se přitom vztahuje k vyhlášce o zákazu konzumace alkoholických nápojů
na veřejném prostranství, která
je platná od roku 2008. Stanovuje, kde se alkohol nesmí na veřejnosti pít.
Počet případů porušování
městských vyhlášek se zvyšuje
s příchodem teplých měsíců.
Zatímco například v lednu strážníci řešili 35 těchto přestupků,
v červnu jich bylo 158, v červenci 143. Od začátku roku zatím
městská policie eviduje 709 případů porušení městské vyhlášky.
„Nejproblematičtější lokalitou je okolí Plzeňské brány a samotné centrum Berouna. Právě
v těchto místech neustále řešíme
s osobami bez přístřeší porušování vyhlášky zakazující pití alkoholu na veřejném prostranství,“
konstatoval velitel berounských
strážníků Alexandr Scherber. n

6

n V srpnu byla v ulici Palackého instalovaná výstava připomínající
15 let od ničivých povodní. Na sedmi panelech si můžete připomenout, co tento živel dokázal v Berouně způsobit za škody, ale dozvíte
se také o protipovodňových opatřeních, které nyní mají město a jeho
obyvatele před povodní chránit. Výstava bude na pěší zóně k vidění
ještě v září. n

n Do 10. září 2017 si mohou návštěvníci Městské galerie Beroun prohlédnout obrazy a keramiku Květy Makovské. Tuto výtvarnici Berouňané znají
nejen z jejích četných výstav, ale mohou ji pravidelně potkávat i na berounských Hrnčířských trzích. V keramice preferuje 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. n

Festival Závodí měl úspěch

L

etní festival Závodí, který
pořádá Městské kulturní
centrum, se uskutečnil 5. srpna
tradičně na levém břehu Berounky. Bezmála tisícovce návštěvníků od odpoledních do nočních
hodin zahráli například Mirek
Kemel, Oskar Petr s Vladimírem
Javorským, kapely Už jsme doma,
Budoár staré dámy a další. Zlatým
hřebem pak byl koncert legendár-

ní skupiny The Plastic People of
the Universe. Jak z reakcí diváků
bylo zřejmé, festival měl úspěch.
„Děkuji za Závodí fest. Moje přání
vidět doma hrát v Berouně naživo
PPU a Už jsme doma se splnilo!
Ostatní kapely také bezvadné,
například skupiny Expedice Apalucha a Budoár staré dámy jsem
viděl prvně a moc se mi líbily.
Takže za mě hudební dramaturgie
bezvadná a moc si přeji, aby tento
festival napevno zapustil své kořeny hluboko do země a nikdy neuvadl,“ zní jedna z reakcí na adresu
festivalu a jeho pořadatelů.
A  slovy chvály nešetřili ani samotní účinkující. „Děkujeme za pozvání a za tu spoustu vaší práce.
Fakt je to moc hezkej festival,“ napsal organizátorům například Mirek Kemel. Foto: Alena Šustrová n

n Berounské kulturní léto BEKULE 2017 nabídlo i letos řadu zajímavých
koncertů, divadelních představení pro děti a příjemných setkání, které
navštívilo již 1870 lidí. V srpnu se například v zahradě Muzea berounské
keramiky děti bavily s pohádkou O Medouškovi. Na pódiu na Náměstí
Joachima Barranda se zase představila dívčí country kapela Ladybirds
a další. Foto: Alena Šustrová n

n Galerie Holandský dům v srpnu představila fotografie Zdeňka Radvana
a Zdeňka Ledviny. Členové rakovnického fotoklubu Amfora se fotografii věnují celý život. Výstava Kudy chodí světlo měla návštěvníky galerie podnítit
ke krátkému zamyšlení, že řadu věcí a jevů míjíme denně bez povšimnutí jen
kvůli tomu, že jsme je nezastihli v tom správném světle. Foto: Pavel Paluska. n
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Z usnesení Rady města Beroun dne 19. 7. 2017
RM souhlasí s uzavřením Veřejnoprávních smluv o poskytnutí stipendia z rozpočtu města na zájmové volnočasové aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin
ve městě Beroun mezi městem Beroun jako poskytovatelem finančního příspěvku
a žadatelům – zákonným zástupcům dětí - o finanční příspěvky.
RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků - stipendií na zájmové volnočasové
aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin ve městě Beroun pro období září až
prosinec 2017 žadatelům - zákonným zástupcům těchto dětí.

RM schvaluje s platností od 1. 8. 2017 ceny placeného stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích v členění do vymezených oblastí města, v upraveném znění.
RM ukládá místostarostovi Ing. Mišinovi předložit radě města komplexní hodnocení systému parkování ve městě, včetně účinnosti schválených cenových
úprav.

RM bere na vědomí zápis č. 3/2017 ze zasedání komise pro prevenci kriminality,
konaného dne 20. 6. 2017.

RM povoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování hostinských zařízení
a hudebních produkcí podle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011 k zajištění veřejného pořádku, v platném znění, pro provozovnu Metro Club Beroun, V Hlinkách 1513 a veřejné hudební produkce v této provozovně na dny pátek a sobota
do 04.00 hod. následujícího dne do 31. 12. 2017.

RM upravuje nájemné v Domově penzionu pro důchodce Beroun na částku 30,Kč/m2 u stávajících nájemních smluv, a na částku 35,- Kč/m2 u nájemních smluv
uzavíraných po 1. 1. 2018.

Z usnesení Rady města Beroun dne 16. 8. 2017

RM schvaluje Zásady hospodaření s byty zvláštního určení v Berouně v předloženém znění.

RM doporučuje ZM schválit Rozbor hospodaření města Beroun k 30. 6. 2017
v předloženém znění.

RM rozhoduje o převedení 12 bytů v budově Na Klášteře 10, kterých je město
Beroun výlučným vlastníkem, do gesce odboru majetku a investic.

RM doporučuje ZM schválit Návrh rozpočtového opatření města Beroun č. 4
na rok 2017 v předloženém znění.

RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic Ing. Urešovi předložit radě
města návrh na převod 12 bytových jednotek v budově Na Klášteře 10, Beroun
- Centrum, které jsou v majetku města, do gesce odboru majetku a investic. Návrh zpracovat v součinnosti s právním oddělením kanceláře tajemníka a odborem
sociálních věcí a zdravotnictví tak, aby také obsahoval harmonogram postupu
a věcné a právní souvislosti umožňující efektivní využívání tohoto majetku.

RM souhlasí s použitím finančních prostředků z rezervního fondu Domova penzionu pro důchodce Beroun, Na Parkáně 111 ve výši 1 419 491,- Kč.

RM souhlasí s poskytnutím dotace z rozpočtu města na rok 2017 těmto žadatelům:
1) Centru Na Verandě Beroun, z.ú. ve výši 22 000,- Kč na vybavení Domova pro seniory.
2) Lince bezpečí, z.s., ve výši 15 000,- Kč na pokrytí provozu Linky bezpečí, krizové
linky pro děti a mladé lidi
3) Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. Berounský spolek nedoslýchavých, p.s. ve výši 15 000,- Kč na provozní náklady a činnost pobočného spolku
4) Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.,krajská organizace Středočeského kraje p.s. ve výši 8 000,- Kč na počítačový kurz zejména pro seniory
5) Centru sociálních a zdravotních služeb města Příbram ve výši 10 000,- Kč
na částečnou úhradu provozu protialkoholní záchytné stanice v Příbrami. Tato
částka bude zapracována do rozpočtového opatření č. 4, které bude předloženo v září zastupitelstvu města ke schválení. Vyplacení dotace bude možné až
po schválení rozpočtového opatření zastupitelstvem.

RM a starosta města souhlasí s poskytnutím Záštity starosty města Beroun nad
akcí „Berounský drak 2017“, která se uskuteční ve dnech 1. - 3. 9. 2017 v areálu
kempu v Berouně, s poskytnutím finanční dotace organizátorovi akce panu Pavlu
Vránovi ve výši 40.000,- Kč na akci a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
o jejím poskytnutí.

RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace mezi městem Beroun a výše uvedenými žadateli.

RM bere na vědomí „Zprávu o použití dotací na sportovní činnost v roce 2016“
poskytnutých z rozpočtu města Beroun a doporučuje ZM přijmout obdobné usnesení.

RM a starosta města souhlasí s poskytnutím Záštity starosty města Beroun nad
akcí „27. ročník mezinárodní soutěže film a video FISAIC“, jejímž pořadatelem
je ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁRŮ a která se uskuteční v termínu 19. - 23.
10. 2017 v Berouně.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o předání a ochraně datových sad mezi městem Beroun a Středočeským krajem v předloženém znění a ukládá vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje zajistit podpis smlouvy oběma
smluvními stranami.

RM bere na vědomí Zápis č. 03/2017 z jednání komise zdravotnictví a sociálních
věcí, konaného dne 19. 6. 2017 a Zápis č. 5/2017 ze zasedání kontrolního výboru,
konaného dne 26. 6. 2017.

RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zprostředkování burzovních komoditních obchodů mezi městem Beroun a společností FIN-servis, a.s.,
se sídlem Kladno, v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru hospodářské správy zajištění uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o zprostředkování burzovních komoditních obchodů

RM a starosta města souhlasí s poskytnutím Záštity starosty města Beroun nad
akcí „HRAJEME PRO ŽIVOT“, jejímž pořadatelem je Pivoine rouge s. r. o. a která se
uskuteční dne 23. 9. 2017 v Berouně.

RM vydává Nařízení č. 5/2017, kterým se vydává tržní řád, v předloženém znění
a ukládá vedoucímu odboru správního a OŽÚ zveřejnit toto nařízení na úřední
desce MěÚ Beroun.

RM bere na vědomí informaci vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
ke sjednocení časového harmonogramu dotačního programu na poskytnutí dotací pro kulturu a sport na rok 2018.

RM vydává Nařízení č. 6/2017, kterým se mění Nařízení č. 5/2011 o vymezení oblastí placeného stání motorových vozidel, ve znění nařízení č. 8/2011, č.
10/2011, č. 2/2012 a č. 5/2016, v předloženém znění.

RM souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 40.000,- Kč od Středočeského kraje
za 2. místo v soutěži „My třídíme nejlépe a s uzavřením darovací smlouvy.

RM souhlasí se zveřejněním záměru prodat pozemek st. 105/4 v k.ú. Beroun.

RM doporučuje ZM nesouhlasit s výkupem pozemku p.č. 907/126 v k.ú. Beroun
od soukromého vlastníka.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města pronajmout část pozemku p.č. 580/4
v k.ú. Beroun o výměře cca 28 m2 podle předloženého zákresu.
RM souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku p.č. 868/1- ostatní
plocha, jiná plocha v obci a k.ú. Beroun o výměře cca 60 m2 podle předloženého
zákresu.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu energetického zařízení ev. č. 0008/2010/NAJ/MM ze dne 23. 9. 2010, ve znění
následně uzavřeného dodatku č. 3 - č. 0311/2016/NAJ/OMI ze dne 8. 8. 2016
na pronájem elektrifikační soustavy v areálu bývalých „starých kasáren“ v Berouně (podzemních silnoproudých elektrorozvodů) se společností ENERGO KD s.r.o.
Předmětem dodatku č. 4 je prodloužení doby nájmu o dva roky, tj. do 31. 8. 2019.
RM souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 519 v k.ú. Hostim u Berouna,
za účelem natáčení dne 9. 8. 2017 a s uzavřením smlouvy o nájmu mezi městem
Beroun jako pronajímatelem a společností FILM HUNTERS s.r.o. jako nájemcem,
za cenu 20.000,-Kč/lokalita/den, za podmínky složení kauce ve výši 100.000,- Kč.
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RM doporučuje ZM nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 262/6 v k.ú. Jarov
u Berouna.
RM doporučuje ZM nesouhlasit s prodejem
1225/16, oba v k.ú. Beroun.

pozemků p.č. 2312/4 a p.č.

RM doporučuje ZM souhlasit s prodejem pozemku p.č. 25/9 v k.ú. Jarov
u Berouna (odděleného z p.č. 25/1) soukromým žadatelům za celkovou
kupní cenu 44.250,- Kč a náklady spojené s prodejem.
RM ruší své usnesení č. 627/2015 ze dne 25. 11. 2015.
RM doporučuje ZM zrušit své usnesení č. 96/2015 ze dne 16. 12. 2015
a souhlasit s prodejem pozemku p.č. 234/4 v k.ú. Zdejcina do podílového
spoluvlastnictví soukromým žadatelům za celkovou kupní cenu 68.250,Kč.
RM doporučuje ZM souhlasit s prodejem pozemku p.č. 234/3 v k.ú. Zdejcina soukromému žadateli za celkovou kupní cenu 97.630,- Kč a se zrušením věcného břemene chůze a jízdy, za účelem přístupu a příjezdu /24
hodin denně/, které bylo zapsáno ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 225
v k.ú. Beroun k tíži pozemků města p.č. 234/5, p.č. 234/6 v k.ú. Zdejcina.
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RM doporučuje ZM souhlasit s bezúplatným převodem pozemku p.č. 1148/17
v k.ú. Beroun z vlastnictví ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Beroun za dohodnutých podmínek.
RM souhlasí s výpůjčkou části pozemku p.č. 2261/17 v k.ú. Beroun o výměře
1 m2 soukromému žadateli na dobu určitou 10 let, s tříměsíční výpovědní
dobou za účelem obnovy anglického dvorku a instalace lehkého odvětrávacího
roštu s nadstavbovou pochozí konstrukcí a ukládá vedoucímu odboru majetku
a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 580/4 v k.ú. Beroun o výměře 28 m2 soukromému žadateli za cenu 20,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou,
s šestiměsíční výpovědní dobou a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic
zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu energetického zařízení ze dne 23. 9. 2010, ve znění následně uzavřeného dodatku č. 3 ze dne 8.
8. 2016 na pronájem elektrifikační soustavy v areálu bývalých „starých kasáren“
v Berouně (podzemních silnoproudých elektrorozvodů) se společností ENERGO
KD s.r.o. v předloženém znění. Předmětem dodatku č. 4 je prodloužení doby
nájmu o dva roky, tj. do 31. 8. 2019. RM zároveň ukládá vedoucímu odboru
majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s pronájmem části pozemků p.č. 9/1, p.č. 9/2, p.č. 2306/15 a st.
1879/1 v k.ú Beroun za účelem natáčení dne 3. 9. 2017 a s uzavřením smlouvy
o nájmu mezi městem Beroun jako pronajímatelem a společností NEW WAWE location s.r.o. jako nájemcem, za cenu 20.000,- Kč/lokalita/den. RM zároveň ukládá
vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 2306/10 v k.ú. Beroun za účelem
natáčení dne 24. 9. 2017 a s uzavřením smlouvy o nájmu mezi městem Beroun
jako pronajímatelem a společností Finders production s.r.o. jako nájemcem,
za cenu 20.000,- Kč/ lokalita/den. RM zároveň ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k dohodě o dočasném užívání pozemku
ze dne 31. 8. 2005, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 11. 2014, mezi městem Beroun jako půjčitelem a Oddílem kopané Endeco Zdejcina, z.s. jako vypůjčitelem,
v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění
realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu „Loděnice ř.km
1,790-2,001 Hostim - oprava LB a PB zdi“ na pozemcích p.č. 967/1, p.č.
121, p.č. 115/2 a p.č. 176, vše v k.ú. Hostim u Berouna mezi městem Beroun a Povodím Vltavy, státní podnik, Závod Berounka v předloženém znění
a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto
usnesení.
RM souhlasí s uzavřením plánovací smlouvy na stavbu - „Vybudování dvou rodinných domů v ulici Nad Strání“ mezi městem Beroun a soukromými vlastníky
v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění
realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí se zveřejněním záměru prodat pozemky v k.ú. Beroun st. 3230/2,
st. 5512/2, p.č. 2517/1, p.č. 2517/2, p.č. 2516/1, p.č. 2516/2, st. 5946/2.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města o budoucí směně části pozemků p.č.
1125/14, p.č. 1125/23, p.č. 1125/24 a p.č. 1125/25, vše v k.ú. Beroun, a o budoucí
výpůjčce části pozemku p.č. 1125/13 v k.ú. Beroun s následným prodejem v případě
jeho nabytí do vlastnictví města Beroun, podle předloženého zákresu. RM zároveň
ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM schvaluje předložené zadávací podmínky veřejné zakázky „Stavební úpravy
ulice Bezručova - 1. etapa - Beroun“ a jmenuje hodnotící komisi a její náhradníky pro posouzení a hodnocení nabídek pro výše uvedenou zakázku, která bude
plnit funkci komise pro otevírání obálek. RM zároveň ukládá vedoucímu odboru
majetku a investic zajištění plnění tohoto usnesení.
RM schvaluje předložené zadávací podmínky veřejné zakázky „REKONSTRUKCE
ULICE KOLLÁROVA V BEROUNĚ“ a jmenuje hodnotící komisi a její náhradníky
pro posouzení a hodnocení nabídek pro výše uvedenou zakázku, která bude
plnit funkci komise pro otevírání obálek. RM zároveň ukládá vedoucímu odboru
majetku a investic zajištění plnění tohoto usnesení.
RM doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím finančního daru ve výši 1 000,EUR partnerskému městu Goslar na likvidaci škod způsobených povodní.
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.
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V Lublani odhalí pamětní
desku Václava Talicha

J

iž v příštím roce bude ve Slovinsku odhalena pamětní deska
Václavu Talichovi. Ta bude umístěna ve foyer sálu Union v Lublani,
který je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších koncertních sálů ve Slovinsku.
„V době, kdy Václav Talich zahájil svou uměleckou dráhu, to
byl největší sál ve městě. Právě
zde provedl Talich se Slovinskou
filharmonií i s dalšími tělesy nejvíce koncertů. Slavnostní odhalení
pamětní desky je plánováno na 19.
dubna 2018 a bude součástí 33.
ročníku mezinárodního festivalu
a vědeckého sympozia Slovinské
hudební dny,“ vysvětlil Peter Kuhar, který se velkou měrou zasloužil
o současnou propagaci Václava
Talicha a města Beroun ve Slovinsku.

ně návrh v průběhu několika let
projednával, až myšlenku konečně
organizačně i finančně podpořil,“
dodal Peter Kuhar.
Ve slovinských městech v současné době navíc stále můžete
najít putovní výstavu, která je věnována Berounu, Českému krasu
a Václavu Talichovi. Výstavu mohli
zájemci zhlédnout v sedmi měs-

Talich vedl slovinský
orchestr i operu

n Peter Kuhar společně s manželkou Lenkou. n

Václav Talich byl se Slovinskem
velmi úzce spjat. Působil v Lublani
v letech 1908–1912 a vtiskl zdejšímu hudebnímu životu nesmazatelnou pečeť. „Hudební, respektive filharmonická tradice města
Lublaň má sice více než třistaletou
historii, avšak orchestr pod tímto názvem byl založen až v roce
1908, v této podobě působil čtyři
roky a jeho založení inicioval právě Václav Talich, který až do roku
1912 orchestr formoval a vedl.
V téže době byl také uměleckým
ředitelem a dirigentem lublaňské
Opery, která tehdy nesla název
Zemské divadlo. Dne 31. března
1912 uskutečnil ve Velkém sále
hotelu Union závěrečný koncert
a v srpnu 1912 pak Lublaň opustil,“ připomněli historické souvislosti manželé Peter Kuhar a Lenka
Kuhar Daňhelová.
Právě Peter Kuhar si všiml, že
o Talichově působení ve Slovinsku nejsou kromě nejužších slovinských muzikologických kruhů
žádné stopy. „Proto jsem jménem
spolku Stranou předložil současnému starostovi Berouna Ivanu
Kůsovi, potažmo Městskému
úřadu Beroun, aby byla vytvořena pamětní deska Václava Talicha
ve Slovinsku. S jeho podporou
jsem pak oslovil několik institucí
v Lublani, mezi jinými také Hudební matici, která Talicha v roce
1908 do Lublaně pozvala. Odbor
kultury Magistrátu města Lubla-

tech a další budou následovat.
„Plánujeme výstavu představit ještě například v Univerzitní knihovně v Mariboru. Výstava je společným projektem města Beroun,
Muzea Českého krasu a spolku
Stranou,“ upřesnil Peter Kuhar.
Prvního slavnostního zahájení
výstavy se jako čestní hosté města Nová Gorica účastnili tehdejší
místostarostové Berouna, Ivan
Kůs a Patrik Brodan. „Akce měla
velkou odezvu v médiích, stejně
jako následující výstavy. Takže byl
Beroun ve Slovinsku velice často
zmiňován - určitě nepřeháním,
když řeknu, že vedle našich velkoměst je Beroun jedno z nejznámějších českých měst ve Slovinsku,“
dodal závěrem Peter Kuhar. n

Talichův pobyt v Lublani
n 15. července 1908: Hudební
matice (Glasbena matica Ljubljana)
na doporučení Josefa Suka a Vítězslava Nováka zvolila Václava Talicha
dirigentem Spolkové kapely (Društvene godbe). Talichovi bylo v té
době dvacet pět let.
n 3. července 1910: Talichova svatba v Lublani, za ženu si vzal pianistku Vidu Prelesnik (1886-1976).
n 31. března 1912: Talich provedl
ve velkém sále hotelu Union závěrečný koncert. V srpnu 1912 opustil
Slovinsko.
n V letech svého lublaňského angažmá provedl Talich s různými
soubory včetně slovinské filharmonie téměř 300 vystoupení.
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n Kapela Berouňačka při jednom ze svých koncertů. Foto Alena Šustrová n

Vladimír Mužík žije dechovkou
Berouňačka, Berounská šestka, Berounský žesťový kvintet. Všechna tato tři hudební tělesa nespojuje jen Beroun v názvu, ale mají ještě
jednoho společného jmenovatele. Je jím Vladimír Mužík, který je kapelníkem Berouňačky, zároveň i vedoucím a zakladatelem Berounské šestky i Berounského žesťového kvintetu, obě kapely letos slaví 25 let své existence.

P

ro Vladimíra Mužíka je hudba a především dechovka vlastně celý život. Už šedesát let se věnuje muzice, konkrétně hře na křídlovku, trubku, sólovému zpěvu a občas se
pouští také do psaní textů písní. Letos je to už
čtyřicet let, kdy začal zastávat pozici kapelníka v různých hudebních tělesech napříč celým
okresem Beroun.

částí řady kulturních i vzpomínkových akcí.
V minulosti hrála tradiční koncerty v centru města vždy ve středu a v sobotu. I nyní si
můžete v letních měsících zanotovat společně
s Berouňačkou, ale už jen o sobotách. „S ohledem na omezené finanční prostředky jsme
museli počet koncertů snížit,“ dodal s lítostí
kapelník Berouňačky.

Berouňačka

Berounská šestka

Přesto je jeho jméno nejvíce spojeno právě s dechovou hudbou Berouňačka, ve které
působí od roku 1974, tedy pět let po vzniku
kapely. Zde už 43 let hraje první křídlovku.
Jak sám Vladimír Mužík s úsměvem dodává,
v současné době je nejstarší první křídlovkář
v celém regionu.
V Berouňačce je šestým kapelníkem v pořadí. „Každý z mých předchůdců byl na svém
postu až do své smrti. Současně tímto způsobem odcházeli i běžní hudebníci. Tak se počet
tělesa z původních 35 lidí zmenšil do dnešní
podoby, kdy s Berouňačkou vystupuje zhruba
16 lidí,“ uvedl v rozhovoru pro Radniční list
Vladimír Mužík.
V současné době je jediným muzikantem,
který v kapele hraje a přitom bydlí v Berouně. „Ostatní hudebníci a zpěváci jsou z blízkého okolí, například z Hořovic, Zdic, Prahy. Ale také s Berouňačkou hrají muzikanti
z Mariánských Lázní nebo Karlových Varů.
Z těchto důvodů je složitá komunikace mezi
hudebníky i náročná doprava. Přesto se snažím kapelu udržet pohromadě, k čemuž mě
nutí svědomí a tradice dechové hudby v Berouně,“ dodal Vladimír Mužík.
Berouňačka je s městem neodmyslitelně
spojená a za roky své existence se stala sou-

Kde nenajde uplatnění velké hudební těleso,
kterým Berouňačka je, tam se může prosadit Berounská šestka. To byl také důvod, proč se před
čtvrt stoletím Vladimír Mužík rozhodl tuto kapelu založit. Berounská šestka vystupuje ve složení
šesti muzikantů a dvou zpěváků a koncertuje
jak na Husově náměstí, tak i například v domovech důchodců a v okolních obcích. „V minulých
letech jsme propagovali město Beroun například
při našem vystoupení v Českém rozhlase Plzeň,
na festivalu dechové hudby a dokonce i ve Švýcarsku, kam jsme byli pozváni na hostování,“
konstatoval Vladimír Mužík.

www.mesto-beroun.cz

generace se tomuto žánru příliš nevěnuje, má
Vladimír Mužík obavy o další existenci všech
třech zmíněných hudebních těles. Především
pak o Berouňačku, která je jednou z nejstarších
dosud hrajících kapel v regionu.
Snad se najde i v budoucnu dost nadšených
muzikantů, kteří budou v této tradici pokračovat. Že dechová hudba v Berouně může mít
zdatné následovníky, dokazuje v posledních
letech kapela Oddechovka Základní umělecké školy Václava Talicha. Tu vám představíme
v příštím vydání Radličního listu. n

Berounský žesťový kvintet
Čtvrt století své existence letos slaví i Berounský žesťový kvintet. „Ten jsem založil v roce
1992 za účelem hraní při různých pietních
aktech, kladení věnců, vysvěcení památných
míst nebo hraní různých famfár. Náš kvintet se
uplatňuje i při hraní vánočních koled a církevních akcí,“ vysvětlil náplň činnosti Berounského žesťového kvintetu jeho vedoucí.

Co bude dál?
S ohledem na fakt, že muzikantů zaměřujících se na dechovou hudbu ubývá a mladší

n Kapelník Vladimír Mužík.
Foto Alena Šustrová n
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Memorandum chce efektivnější využití
železniční dopravy na trati Praha - Beroun

S

polečné memorandum ministerstva dopravy, Svazku obcí
Region Dolní Berounka a Středočeského kraje chce docílit snížení hluku
ze současné a budoucí nákladní železniční dopravy, rekonstrukce a optimalizace trati č. 171 Praha-Beroun
pro příměstskou dopravu a vymístění dálkové dopravy mimo údolí řeky
Berounky. Rada kraje obsah memoranda projednala na svém jednání
3. srpna 2017, zastupitelé o něm
budou rozhodovat v září.
Je zapotřebí investovat do železniční infrastruktury tak, aby mohla
být co nejlépe využívána plnohodnotně pro městskou a příměstskou
železnici. To umožní zkracování
intervalů, potřebné kapacitní posílení přetížených úseků a zavádění
nových rychlých spojení. Jedině tak
bude železnice fungovat jako plnohodnotná páteř společného IDS Prahy a Středočeského kraje.
Proto patří k důležitým cílům
memoranda podpořit dílčí rekonstrukci trati v nejkritičtějších mís-

tech trati č. 171 Praha–Beroun a přispět k co nejrychlejšímu zahájení
realizace projektu optimalizace této
trati, který připravuje Správa železniční dopravní cesty.
Rekonstrukce trati by měla být
podle memoranda citlivá k povaze
a vzhledu dotčené obydlené a přírodní oblasti. Místo hlukových stěn
by měl být hluk redukován jinými
technologiemi a také snížen přímo
u zdroje.
Memorandum chce podpořit
i maximální využití dotačních programů z evropských či národních
fondů na modernizaci brzdných
systémů nákladních železničních
vozů. To by umožnilo postupné
vyřazení vozů s litinovými špalíky,
což by pomohlo k vyřešení dalšího
problému, tedy hluku způsobeného
nákladní železniční dopravou. Další
cestou, jak snížit hluk, je zavedení
motivačního systému plateb za využití „tichých“ nákladních vozů.
Podle memoranda by se měly problémy s hlučností nákladní vlakové

dopravy vyřešit do roku 2025. Dále
by mělo dojít k vymístění dálkové
dopravy mimo údolí řeky Berounky.
Přímé železniční propojení Prahy
a Berouna/Hořovic, vedené mimo
údolí Berounky, bude využito pro
dálkovou nákladní i osobní dopravu
a stane se součástí celoevropské páteřní železniční sítě.
V budoucnu by pak stávající
tratě Praha Smíchov – Beroun měly
být přednostně využívány pro příměstskou dopravu. Memorandum
by mělo přispět k potřebné úpravě
infrastruktury. n

Blokové čištění ulic
n 6. 9. – Bezručova, Nerudova,
Ve Vilách
n 7. 9. - Družstevní, Dukelská,
V Hlinkách, V Zahradách
n 13. 9. - Na Tržišti, Štěpánkova,
Zvonařova – sever
n 14. 9. - Ve Svahu, Košťálkova,
Bratří Nejedlých
n 20. 9. - K Dubu, Nad Paloučkem, Vinařská
n 21. 9. – Palouček, U Židovského hřbitova, Kollárova – sever
n 27. 9. – Slavašovská, K.Čapka
n 29. 9. – U Archivu, Pod Homolkou

Žádost o sociální dotace podávejte v září

Z

ájemci o dotace v sociálně
– zdravotní oblasti na rok
2018 ve městě Beroun mohou
své žádosti podávat do 30. září
2017. Řádně vyplněné žádosti
lze odevzdat osobně v podatelně
Městského úřadu Beroun nebo
poslat poštou. Formulář a Obecně závazné zásady poskytování finančních příspěvků jsou k dispozici na webových stránkách města

v sekci „Dotace“ nebo „Sociální
služby“. Další informace i formulář můžete získat také přímo
na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Pod Kaplankou 21 (dveře č. 102, Zuzana Zelenková, tel.
311 630 252 nebo Mgr. Iva Ludvíková tel. 311 630 263). Žádostem
podaným po tomto termínu bude
možné vyhovět jen z případných
rezerv rozpočtu města.

Babybox se zprovozní v říjnu

B

eroun byl jedním z posledních velkých středočeských
měst, kde chyběl babybox. To se
ale brzy změní. Nainstalován bude
na budově Dětského domova
a mateřské školy speciální v ulici
Mládeže. Slavnostní zprovoznění
je naplánováno na 19. října.
Podle statistik bylo k 7. srpnu
do babyboxů v České republice
odloženo 158 dětí, z toho 90 hol-

čiček a 68 chlapečků. Nejčastěji je
využíván babybox v Hloubětíně,
kde už zachránil 25 miminek.
Na pomyslném druhém místě je
Brno, Nemocnice Milosrdných
bratří s 16 novorozeňaty. Ale
i v sousedních městech, kde již
babyboxy fungují, našly své uplatnění. Například v Kladně bylo tímto způsobem odloženo již 7 dětí,
v Příbrami 3 miminka. n

Lidé vytřídili přes 600 tun odpadu

O

byvatelé Berouna za druhé čtvrtletí letošního roku vytřídili přes
656 tun odpadu. Největší podíl na tomto čísle mají kovy, a to 287
tun. V období od 1. dubna do 31. června Berouňané dále ekologicky vytřídili 181 tun papíru, 105 tun skla, téměř 81 tun plastu a přes 1 tunu
nápojových kartonů. Za zpětný odběr a využití odpadů tak Beroun získá
za uvedené období přes 712 tisíc korun. Tato částka je zpět použita
v oblasti odpadového hospodářství. n
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Kurzy sebeobrany pro oběti a veřejnost

K

omise pro prevenci kriminality se v návaznosti na projekt
Společně proti domácímu násilí
zaměřila na kurzy sebeobrany.
Na loňské kurzy pro studenty
gymnázia jako první v letošním
roce navázala sebeobrana pro
pracovnice odboru sociálních věcí
a zdravotnictví městského úřadu,
které si tak budou jistější během
jednání s klienty i při šetření v terénu. Dalších 10 lekcí pod vedením lektora Krav Magy Jana Koláře
bylo určeno pro seniory, ohrožené

vzhledem k různý omezením, která s sebou zvyšující se věk přináší.
Kromě prvků sebeobrany tak byl
kurz zaměřen na posílení kondice,
zpevnění svalů, zlepšení pohyblivosti a hbitosti. Další kurz bude
připraven pro oběti domácího
násilí a širší veřejnost. Pro bližší
informace o kurzu sebeobrany,
plně hrazeném městem Beroun,
kontaktujte manažerku prevence
kriminality Mgr. Ivu Ludvíkovou,
tel. 311 630 263, 722 713 622,
osvz15@muberoun.cz. n

Sokol hledá zájemkyně o Všesokolský slet
n Světová štafeta odstartuje 23. září nácviky na 16. Všesokolský slet, který
se uskuteční od 1. do 6. července 2018 na Slávii v Edenu. Štafeta v Berouně
budek vidění v sobotu 23. září před místní sokolovnou. Zacvičí mažoretky, ženy
zdravotního tělocviku a nebude chybět doprovodný program. Pak se zástupci
berounského Sokola vydají do Králova Dvora, kde se bude štafeta předávat.
Od konce září pak začne příprava na Všesokolský slet. V Berouně se bude nacvičovat skladba Spolu, která je zaměřená na spojení národů, Čechů a Slováků.
Berounský Sokol zve na nácvik ženy bez rozdílu věku, které by se chtěly této
události aktivně účastnit. Zájemkyně mohou přijít na cvičení v sokolovně, které
se koná každou středu od 18 do 19 hodin. Nácvik skladby na slet se pak bude
konat od 19 do 19:30 hodin. n
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Jubilea v září
n Marie Šroubková oslaví 9. září
krásné 90. narozeniny.
n Další zářijovou jubilantkou je Miluše Lefnerová, které bude 16. září
80 let.
n Dne 8. září oslaví své 93. narozeniny paní Marie Rožánková z Berouna. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví
přejí syn Zdeněk, všechna vnoučata
a pravnoučata.
n Všem jubilantům přeje hodně
zdraví Klub důchodců Beroun. K přání se připojuje i vedení města a redakce Radničního listu. n

Vítání občánků
n Během prázdninové přestávky
se naplnil zářijový i listopadový
termín vítání občánků. Zájemci se
mohou hlásit ještě na obřad 12.
prosince od 14:00, a to na tel. čísle:
311 654 151 - 152 nebo mailem:
evidence@muberoun.cz, evidence2@muberoun.cz. A ještě Vám
dlužíme jména naposledy přivítaných nových občánků města před
prázdninami – ze dne 27. června:
Vojtěch Vintiška, Veronika Vacinová, Jaroslav Civín, Helena Perglová,
Daniel Roztočil, Matěj Hubáček, Eva
Sabou, Bohumil Sabou, Adam Mužík, Julie Biriczová, Matěj Pánek, Nataly Lebrová a Zuzana Kolaříková. n

Poděkování
n Chtěl bych touto cestou poděkovat poctivému nálezci mojí peněženky, panu Petru Fílovi. Nálezce doslova
detektivním způsobem zjistil na základě osobních dokladů moje tel. číslo a o nálezu mě okamžitě informoval. Petr Fíla ukázal vysoký morální
kredit a zdravou iniciativnost, a za to
vše mu chci ještě jednou moc poděkovat!
Tomáš Joska n

Zubní pohotovost
n 2. a 3. 9. MUDr. Josef Holman,
Hořovice, Komenského 49, tel.:
311 516 660
n 9. a 10. 9. MUDr. Zdeněk Karel, Beroun, Tř. Pol. vězňů 40, tel.:
311 746 414
n 16. a 17. 9. MUDr. Jan Joukl,
Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.:
724 275 395
n 23. a 24. 9. MUDr. Zdeněk Kaiser,
Hořovice, K Nemocnici 1106, tel.:
311 559 812
n 28. a 29. 9. MUDr. Jaroslav Holický, Beroun, Švermova 1591, tel.:
311 625 510
n 30. 9. a 1. 10. MUDr. Denis Kirichenko, Beroun, Havlíčkova 1732/3,
tel.: 727 836 818
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00 hodin
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Průvodce Berounem v mobilu

N

ejen turisté, ale i obyvatelé města určitě ocení mobilní aplikaci průvodce Berounem. Pod názvem DARUMA
go - Beroun je umístěna v Google Play i App Store, kde je ke stažení zadarmo. Najdete ji v češtině, angličtině
i němčině. Aplikace obsahuje zajímavosti o městě včetně GPS navigace k nim. Přidanou hodnotou je unikátní
funkce u každého bodu zájmu - audio spot podbarvený hudbou a tematickými zvuky. Stačí se nechat vést GPS
navigací ke zvolenému cíli a poslouchat. n

Vzdělávací akce pro školy i veřejnost
P
rojekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun
i v novém školním roce připravuje
pestrou nabídku akcí pro odbornou i širokou veřejnost. Uskuteční
se například setkávání tří pracovních skupin: mateřské školy,
základní školy, mimoškolní a zájmové vzdělávání. „I pro učitele je
připravena nabídka vzdělávacích
programů k představení nových
výukových metod a individualizované práce s dětmi při společném
vzdělávání, zaměření na děti se
speciálními vzdělávacími potřebami, dále se setkají oboroví učitelé
i učitelé MŠ ke sdílení a výměně
zkušeností,“ uvedla Pavla Dobešová, manažerka projektu.
A nezapomíná se ani na rodiče
s dětmi. Pro ty budou v následujících měsících připravena setkání
s odborníky na různá témata, například práce s nadanými dětmi,
o dětech se speciálními vzdělávacími potřebami, o přípravě na školní docházku a prevenci školního
neúspěchu, o včasném rozpoznání
a řešení šikany ve školním kolektivu, představení rodičovské orga-

Změna v dokládání
příjmů u dávky přídavek
na dítě od 1. října

Z

ákonem č. 200/2017 Sb. dochází
k novele zákona o státní sociální
podpoře, jejíž první část nabývá účinnosti od 1. října 2017. Největší změnou pro klienty je nová úprava dokládání příjmů k přídavkům na děti, kdy
je do budoucna nutné předkládat
na Úřad práce vždy příjmy čtvrtletní,
nikoli roční. Pro nárok na výplatu
dávky od 1. října je tedy nutné doložit
příjem za 3. čtvrtletí 2017. n

nizace Fórum rodičů a další. Tyto
aktivity se uskuteční ve spolupráci
s Rodinným centrem Slunečnice.
Nabízené vzdělávací aktivity jsou
pro účastníky zdarma. „Cílem
projektu MAP je zvyšování kvality
vzdělávání na Berounsku a podpora vzájemné spolupráce a partnerství jak mezi školami, rodiči

a dětmi, dalšími subjekty a odborníky ve vzdělávání,“ dodala Pavla
Dobešová.
Aktuální a další informace o aktivitách projektu Místní akční plán
rozvoje vzdělávání ORP Beroun
naleznete na webových stránkách:
http://www.mestoberoun.cz/obcan/skolstvi/map-vzdelavani/. n

Září v Městské knihovně
Městská knihovna Beroun. Přihlášky na akce: tel.: 311 621 947,
e-mail: studovna@knihovnaberoun.cz www.knihovnaberoun.cz
Zdravé sezení
Na přednášce se dále dozvíte například to, jak zvýšit pracovní výkon správným sezením, jak minimalizovat vyčerpání, bolest páteře, kyčlí a rukou při sezení, jak ovlivňuje
dech produktivitu práce a nižší chybovost a jak vsedě správně dýchat, jak se pomocí
jógy jednoduše, ale efektivně protáhnout při
sedavém způsobu práce. Zjistíte také správné
technické parametry, např. jak správně zvolit
výšku monitoru počítače, jak zvolit správnou
židli a jak ji správně nastavit. Přednáška Bc. Jany
Jarošové se uskuteční ve čtvrtek 7. září od 17:30
hodin. Vstup volný, rezervace míst ve studovně.
Inspirace pro život – tarot, numerologie a astrologie v běžném životě
Setkání s tarotem, numerologií, astrologií, přítomností a s vámi, kteří máte
zájem podívat se na svůj život i z jiného úhlu pohledu. Akce se koná ve čtvrtek
21. září od 17:30 hod. Přednáší Iva Justychová. Vstup volný, rezervace míst
ve studovně. Akce se koná ve spolupráci s organizací Veget centrum.
Výstava obrazů Mgr. Ivany Kučerové
Výstava bude k vidění na oddělení pro dospělé v měsících září - říjen v otevírací
době knihovny.
Trénování paměti pro každého
Pro všechny věkové skupiny, začátečníky i ostřílené účastníky kurzů. Nabízíme sérii
tematických lekcí, které se budou konat 1x měsíčně v období od října 2017 do května 2018 vždy ve čtvrtek od 17:30 hod. Nejedná se o ucelený kurz, přihlašování bude
probíhat na každou jednotlivou lekci zvlášť. Každý měsíc je možné se přihlašovat
na následující lekci buď osobně ve studovně, na e-mailu studovna@knihovnaberoun.cz nebo na telefonu 311 621 947. Cena každé lekce je 50 Kč.
Soboty na dětském
30. září od 8:30 do 11:00 hod.
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Kulturní a společenský kalendář
1. - 3.
4.
6.
8.
9.
9.
a 10.
10.

Berounský drak 2017
PÁ - NE

Kemp Na Hrázi

Tradiční závod dračích lodí na řece Berounce včetně doprovodného programu. V pátek od 21:00 Pobouzení berounského draka. V neděli od 10:00
dětský den a půjčování paddleboardů.

Galerie v Holandském domě

Vernisáž výstavy. Fotografie autorky Aleny Šustrové můžete vidět do 23.
září.

JINÁ
PO

17:00

32. klubový večer Modrýho Berouna
ST

19:00

Pivovar Berounský medvěd

Taneční Romany Chvátalové
PÁ

19:00

KD Plzeňka

Rambajs Fest 2017
SO

Náměstí Joachima Barranda

Dny evropského dědictví a Hrnčířské trhy
SO + NE

Beroun

Setkání s autory, které máte rádi
NE

13:30

Praha - Vyšehrad

Sportovní odpoledne na Husově náměstí
12.

ÚT

16:00

Husovo náměstí

Řím, věčné město
ÚT

17:30

Čítárna MIC Beroun

Den bez paměti
ST

13.

9:00 - 18:00

Husovo náměstí

Cestami snů
ST

17:00

Městská galerie Beroun

Zvířata kolem nás
ST

Galerie V Podloubí

Stavba dálnice D5 a její vliv na rozvoj Berouna
14.

ČT

19:30
19:00
14:00

16.

KD Plzeňka

10:00

17.
18.

10:00
16:00
19:00

Tetín, Vinička před vinotékou
Tetín, před vinotékou
KD Plzeňka
KD Plzeňka

Divadlo různých jmen
19.

ÚT

KD Plzeňka

Jak se léčí duše
ÚT

20.

9:00
18:00

Čítárna MIC Beroun

6. cestovatelský večer Modrýho Berouna
ST

19:00
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Osvětová akce věnovaná problematice Alzheimerovy nemoci a demenci
obecně.
Vernisáž výstavy obrazů Jiřího Kreissla.
Výstavu výtvarných prací žáků Jungmannovy základní školy můžete zhlédnout do 6. října.

Tradiční taneční kurzy.

Přednášky, divadlo, koncert a další doprovodné akce včetně již tradičního
setkání Ludmil. Více o akci na dalších stránkách Radničního listu.

Miroslav Donutil - Cestou necestou
PO

Cestovatelská beseda s Vojtou Karpíškem tentokrát směřuje do Říma.

Tetín

Posezení s Malou dechovou hudbou
NE

Prezentace volnočasových aktivit, zaměřených na sebeobranu.

Muzeum Českého krasu Beroun

Tetínská burčáková slavnost
SO

Nerozluštěné hádanky slavného Vyšehradu s Otou Pavlem. Sraz ve 13:30
u kostela Sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Prohlédněte si výstavu Kája Saudek - Tajemství zlatého koně za účasti kurátorů Davida Goldberga a Bereniky Saudkové.

Tetínské vinobraní pro děti
SO

Podrobný popis jednotlivých akcí najdete na str. 4 a 5.

KD Plzeňka

Svatoludmilská pouť
SO

Taneční a hudební vystoupení, soutěže pro děti, vyhlášení celoroční soutěže Rambajsáček roku 2017, pletení copánků, malování na obličej a další.

Divadelní společnost Háta přiveze do Berouna francouzskou komedii.
V hlavních rolích Adéla Gondíková, Ivana Andrlová, Martin Zounar a další.

Komentovaná prohlídka výstavy Kája Saudek
SO

Tradiční taneční kurzy.

Přednáška o dálnici D5, která se stala první kapacitní automobilovou spojnicí České republiky se západní Evropou.

Taneční Romany Chvátalové
PÁ

Vystoupí Mirek Černý, Andy Seidl & Wytratějs, Jirka Hejnic Band.

Muzeum Českého krasu Beroun

Byt na inzerát
ČT

15.

18:00

9/2017

Pivovar Berounský medvěd

Uvidíte a zkusíte si sbírat tetínské hrozny, vyšlapávat hrozny, vybírat třapiny,
lisovat a ochutnat si čerstvou vinnou šťávu z odrůdy Solaris. Vstupné zdarma.
Hudební odpoledne. K poslechu zahrají kapely, tentokrát opět v duchu
folku a bluegrassu, Náhodná sešlost, Kaluwajt, Dál po modré, Blue time.
Berounská šestka Vladimíra Mužíka.
Divadelní představení.
Představení pro školy.
Klub zdraví Beroun zve na besedu na téma Jak se léčí duše a zážitky z léta.
Tentokrát na téma: Santorini…že by Atlantida?
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Žalman & spol.

21.

ČT

19:30

Koncert české folkové kapely.

KD Plzeňka

Taneční Romany Chvátalové

22.

PÁ

19:00

Tradiční taneční kurzy.

KD Plzeňka

Evropské minerální dny

23.

SO

Exkurze do aktivních vápencových lomů s prohlídkou rekultivace po ukončení těžby. V případě zájmu se objednejte na tel. 311 624 101, přihlášky
se přijímají do 18. září.

Velkolom Čertovy schody

Docela velké divadlo: Brouk Pytlík

24.

NE

14:00

Ferda Mravenec je zpátky v pokračování příběhů z palouku. Vstupenky
můžete kupovat v Městském informačním centru, tel. 311 654 321.

KD Plzeňka

Hudebně - literární večer s Otomarem Dvořákem

26.

ÚT

17:30

Čítárna MIC Beroun

Se spisovatelem, scénáristou a publicistou Otomarem Dvořákem si můžete
povídat o jeho knihách, záhadách a tajemství v životě i v literatuře.

Muzeum Českého krasu Beroun

Oslavte tento den v Muzeu Českého krasu a zkuste si vytvořit například
svatováclavskou korunu nebo vlastní erb.

Den české státnosti

28.

ČT

Taneční Romany Chvátalové

29.

PÁ

19:00

Tradiční taneční kurzy.

KD Plzeňka

Retro večery U Madly
PÁ- SO

Září

20:00 - 02:00

1. 9. Dj Martin Šmíd, 2. 9. Dj Martin Hájek, 8. 9. Dj Tomáš Mašek, 9. 9.
Dj Harwey, 15. 9. Dj Martin Šmíd, 16. 9. Dj Zdeněk Vranovský, 22. 9. Dj
Tomáš Mašek, 23.9. Retro Dj Harwey, 29. 9. Dj Martin Šmíd, 30. 9. Dj
Michal Vinický.

Retro Bar U Madly

Taneční pátky a soboty U Štiky
PÁ- SO

20:00 - 02:00

1. 9. Duo Melody, 2. 9. DJ Pupík, 8. 9. DJ Jarda Petarda, 9. 9. DJ Jarda
Petarda, 15. 9. PHZS - živá hudba, 16.9. DJ Pupík, 22. 9. DJ JAY-R, 23. 9.
DJ Jarda Petarda, 29. 9. Sortiment - živá hudba, 30. 9. DJ Pupík.

Restaurace U Štiky

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 uvítá další cestovatele, kteří by rádi o svých cestách vyprávěli. V případě zájmu kontaktujte Městské informační
centrum, mic@mkcentrum.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

n Hudba

n Přednášky

n Muzea

n Ostatní akce

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

1.

2.

PÁ

SO

3.

NE

4.

PO

5.

ÚT

6.

ST

začátek

název

čas

17:30

Zabiják & bodyguard

USA

118

20:00

Tulipánová horečka

VB/
USA

107

15:30

Hurvínek a kouzelné muzeum

ČR

85

17:30

Po strništi bos

ČR

111

20:00

Barry Seal: Nebeský gauner

USA

114

15:30

Hurvínek a kouzelné muzeum 3D

ČR

85

18:30

Tulipánová horečka

VB/
USA

107

18:30

Po strništi bos

ČR

111

17:30

Loganovi parťáci
Cesta času

USA
FR/USA
/Něm

119

20:00
17:30

Barry Seal: Nebeský gauner

USA

114

20:00

Tulipánová horečka

VB/
USA

107

www.mesto-beroun.cz

90

popis
Nejlepší bodyguard na světě dostane klienta, nájemného vraha, který musí svědčit u Mezinárodního soudního dvora.
Obchodník Corneli si objedná portrét Sophie u mladého malíře a napomůže tak zrodu vášnivé, ale zakázané
lásky.
Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek, kterému však hrozí zbourání. Hurvínek zase jednou neposlouchá.
Městečko, kde chlapec dosud trávil jen prázdniny, se nyní stává jeho domovem. Čeká ho cesta k hledání odvahy.
CIA. Bílý dům. Pablo Escobar. Tyhle všechny vodil za nos. Znuděný Barry Seal je dopravní pilot a spolupracuje
s CIA.
Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek, kterému však hrozí zbourání. Hurvínek zase jednou neposlouchá.
Obchodník Corneli si objedná portrét Sophie u mladého malíře a napomůže tak zrodu vášnivé, ale zakázané
lásky.
Městečko, kde chlapec dosud trávil jen prázdniny, se nyní stává jeho domovem. Čeká ho cesta k hledání odvahy.
Bratři Loganovi nemají peníze, nemají práci a na krku mají rodinnou tradici smolařů.
Bezmála čtyřicet let se ve vizionářské mysli jednoho z amerických režisérů T. Malicka rodila myšlenka na ambiciózní esej
CIA. Bílý dům. Pablo Escobar. Tyhle všechny vodil za nos. Znuděný Barry Seal je dopravní pilot a spolupracuje
s CIA.
Obchodník Corneli si objedná portrét Sophie u mladého malíře a napomůže tak zrodu vášnivé, ale zakázané
lásky.
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7.

ČT

Roland Deschain, poslední z řádu rytířů, vede odvěkou bitvu s Walterem O‘Dimem, známým též jako Muž v černém.
Nejlepší bodyguard na světě dostane klienta, nájemného vraha, který musí svědčit u Mezinárodního soudního
dvora.
8.
PÁ
USA/
Arnold Schwarzenegger se vrátí na plátna kin ve své nejikoničtější roli Terminátora v digitálně remasterované
20:00 Terminátor 2: Den zúčtování
137
FR
3D verzi filmu.
15:30 Emoji ve filmu 3D
USA
91
Emoji ve filmu vás vůbec poprvé zavedou do světa uvnitř vašeho mobilu.
Rodiče bratrů Igora a Davida chystají zlatou svatbu. Z Kanady přilétá jejich bratranec Ondra, povahou tak
ČR
83
9. SO 17:30 Špunti na vodě
trochu dobrodruh.
20:00 To
USA
135 Každých sedmadvacet let se ve městě Derry probouzí zlo, beroucí na sebe podobu toho, čeho se nejvíce bojíte.
15:30 Hurvínek a kouzelné muzeum
ČR
85
Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek, kterému však hrozí zbourání. Hurvínek zase jednou neposlouchá.
10. NE
Městečko, kde chlapec dosud trávil jen prázdniny, se nyní stává jeho domovem. Čeká ho cesta k hledání od18:30 Po strništi bos
ČR
111
vahy.
Roland Deschain, poslední z řádu rytířů, vede odvěkou bitvu s Walterem O‘Dimem, známým též jako Muž
17:30 Temná věž
USA
91
v černém.
11. PO
20:00 To
USA
135 Každých sedmadvacet let se ve městě Derry probouzí zlo, beroucí na sebe podobu toho, čeho se nejvíce bojíte.
Rodiče bratrů Igora a Davida chystají zlatou svatbu. Z Kanady přilétá jejich bratranec Ondra, povahou tak
17:30 Špunti na vodě
ČR
83
trochu dobrodruh.
12. ÚT
Rjota je rozvedený a ke svému jedenáctiletému synovi Šingovi nachází cestu jen horko těžko. Co se z jejich
20:00 Po bouři
Jap
117
vztahu stane po bouři?
17:30 Loganovi parťáci
USA
119 Bratři Loganovi nemají peníze, nemají práci a na krku mají rodinnou tradici smolařů.
13. ST
Pětačtyřicet let od slavné show, ze které vznikl dokumentární film Pink Floyd v Pompejích, se D. Gilmour vrací
20:00 David Gilmor v Pompejích
VB
120
na místo činu.
Piráti z Karibiku: Salazarova
Kapitán Jack, ke kterému se štěstěna opět jednou nemilosrdně obrátila zády, ocitá tváří v tvář bandě smrtících
15:30
USA
129
pomsta
pirátských duchů
14. ČT
Je konec léta, blíží se vinobraní a po otcově smrti se Jean musí domluvit, co bude se zděděným rodinným
18:30 Víno nás spojuje
FR
113
vinohradem
17:30 Který je ten pravý
USA
120 Alici je čtyřicet, má dvě děti, rozešla se s manželem s návratem do normálu to ale nebude vůbec lehké.
15. PÁ
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 Hurvínek a kouzelné muzeum
ČR
85
Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek, kterému však hrozí zbourání. Hurvínek zase jednou neposlouchá.
NEJSLEDOVANĚJŠÍ je komunikačním mostem mezi dvěma generacemi. Co to vlastně znamená být You17:30 Nejsledovanější
ČR
111
Tuberem?
16. SO
Mitch přišel o svou přítelkyni při teroristickém útoku. Při hledání pomsty se dostává pod ruku zástupkyně
20:00 Americký zabiják
USA
112
ředitele CIA.
15:30 Emoji ve filmu
USA
91
Emoji ve filmu vás vůbec poprvé zavedou do světa uvnitř vašeho mobilu.
17. NE
18:30 Matrix (projekt 100)
USA
131 První snímek uváděný v rámci projektu 100 vám přináší nestárnoucí snímek sester Wachovských.
VB/
Obchodník Corneli si objedná si její portrét Sophie u mladého malíře a napomůže tak zrodu vášnivé, ale
17:30 Tulipánová horečka
107
USA
zakázané lásky.
18. PO
Je konec léta, blíží se vinobraní a po otcově smrti se Jean musí domluvit, co bude se zděděným rodinným
20:00 Víno nás spojuje
FR
113
vinohradem
Mitch přišel o svou přítelkyni při teroristickém útoku. Při hledání pomsty se dostává pod ruku zástupkyně
17:30 Americký zabiják
USA
112
ředitele CIA.
19. ÚT
20:00 Červená
ČR
80
Celovečerní dokumentární film Olgy Sommerové o světově proslulé operní pěvkyni a herečce Soně Červené.
USA
120 Alici je čtyřicet, má dvě děti, rozešla se s manželem s návratem do normálu to ale nebude vůbec lehké.
20. ST 18:30 Který je ten pravý
Rodiče bratrů Igora a Davida chystají zlatou svatbu. Z Kanady přilétá jejich bratranec Ondra, povahou tak
15:30 Špunti na vodě
ČR
83
trochu dobrodruh.
21. ČT
USA/
V dalším pokračování čelí naši hrdinové novým výzvám. Centrála Kingsmanů je zničena a celý svět se stává
18:30 Kingsman: Zlatý kruh
141
VB
rukojmím.
NEJSLEDOVANĚJŠÍ je komunikačním mostem mezi dvěma generacemi. Co to vlastně znamená být You17:30 Nejsledovanější
ČR
111
Tuberem?
22. PÁ
20:00 To
USA
135 Každých sedmadvacet let se ve městě Derry probouzí zlo, beroucí na sebe podobu toho, čeho se nejvíce bojíte.
15.30 Lego Ninjago film 3D
USA
97
Lloyd, známý také jako Zelený Nindža, se společně se svými přáteli, zapojí do bitvy o Ninjago City.
Během jediné noci závodí s časem, aby získal dostatek peněz na bratrovu kauci a vlastně zachránil
17:30 Dobrý časy
USA
100
i sám sebe.
23. SO
USA/
V dalším pokračování čelí naši hrdinové novým výzvám. Centrála Kingsmanů je zničena a celý svět se stává
20:00 Kingsman: Zlatý kruh
141
VB
rukojmím.
15:30 Lego Ninjago film
USA
97
Lloyd, známý také jako Zelený Nindža, se společně se svými přáteli, zapojí do bitvy o Ninjago City.
24. NE
18:30 Nerodič
ČR
120 Skrze svůj životní příběh a příběhy svých známých reflektuje Jana Počtová rozdílné formy rodičovství.
Městečko, kde chlapec dosud trávil jen prázdniny, se nyní stává jeho domovem. Čeká ho cesta k hle17:30 Po strništi bos
ČR
111
dání odvahy.
25. PO
Jak snadné je stát se nepřítelem státu! Pesimistická vize nedaleké budoucnosti, inspirovaná Orwel20:00 Brazil (projekt 100)
VB
131
lovým románem 1984.
Během jediné noci závodí s časem, aby získal dostatek peněz na bratrovu kauci a vlastně zachránil
17:30 Dobrý časy
USA
100
i sám sebe.
26 ÚT
20:00 O těle a duši
Maď.
107 Neobvyklá jateční love story dvou odlišně zmrzačených lidí.
USA/
V dalším pokračování čelí naši hrdinové novým výzvám. Centrála Kingsmanů je zničena a celý svět se
17:30 Kingsman: Zlatý kruh
141
VB
stává rukojmím.
27. ST
20:15 Nerodič
ČR
120 Skrze svůj životní příběh a příběhy svých známých reflektuje Jana Počtová rozdílné formy rodičovství.
Očekávané válečné drama vizionáře Christophera Nolana vychází z událostí evakuace obklíčených
15:30 Dunkerk
USA
120
vojáků.
28. ČT
18:30 Wind River
VB/Kan 107 Stopař Cory Lambert objeví uprostřed zasněžené pusté krajiny Wyomingu tělo mrtvé indiánské dívky.
USA/
V dalším pokračování čelí naši hrdinové novým výzvám. Centrála Kingsmanů je zničena a celý svět se
17:30 Kingsman: Zlatý kruh
141
VB
stává rukojmím.
29. PÁ
Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se odehrává na pozadí převratných událostí v letech
20:15 Zahradnictví: Dezertér
ČR/SK 120
1947-1953.
Po událostech prvního filmu musí veverčák Bručoun se svými přáteli zabránit starostovi Oakton City
15:30 Velká oříšková loupež 2
USA
92
zbourat jejich domov.
Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se odehrává na pozadí převratných událostí v letech
ČR/SK 120
30. SO 17:30 Zahradnictví: Dezertér
1947-1953.
VB/
Stopař +D18:G63Cory Lambert objeví uprostřed zasněžené pusté krajiny Wyomingu tělo mrtvé
20:00 Wind River
107
Kan.
indiánské dívky.
Luc/N
Richard je vrabec.A všichno to ví. Všichno kromě Richarda. Malý ptačí sirotek vyrůstá v čapí rodině
Dětský klub Bijásek Něm./
84
a je přesvědčený, že se sám narodil jako čáp. Jenže přijde čas, kdy jeho adoptivní rodina vyráží na zimu
Letíme! Vrabčákovo velké čapí dobrodružství
Bel.
do teplých krajů a Richarda musí nechat doma. A tak začíná velkolepé ptačí odyssea.
11. PO 13:45 Jungmannova základní škola, 13. ST 13:45 Preislerova základní škola, 18. PO 13:45 Preislerova základní škola, ZŠ Vráž, ZŠ Tmaň, 20. ST 13:45 ZŠ Wagnerovo náměstí,
25. PO 13:45 Jungmannova základní škola, 27. ST 13:45 ZŠ Beroun Závodí, ZŠ Zadní Třebaň
18:30

Temná věž

USA

91

17:30

Zabiják & bodyguard

USA

118

www.mesto-beroun.cz
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Volný čas
Angličtina Open English
www.open-english-beroun.cz
Kontakt:
Mgr. Martina Vokurková Chocová
Tel: 603 118 870
Facebook – Open English Beroun
20 let zkušeností, certifikace, učení
jinak než ve škole a skvělé výsledky.
U nás využíváme kombinaci starých
osvědčených metod (učení prožitkem) a nových technologií (akustické absorbéry). Navíc angličtina je
u nás zábava! Otevřete budoucnost
sobě a svým dětem! Již tradičně
svým kurzovným přispíváte na studium indické holčičky. Dětské kurzy
letos od října - pondělí a úterý. Vše
na našem webu. Věk je orientační,
záleží na znalostech a vlastnostech
dítěte. PRO DOSPĚLÉ: angličtina
po telefonu. NOVĚ – unikátní ONLINE kurzy. www.open-english-beroun.cz/onlinekurz. www.coolbeans.cz
Dětský koutek Krteček
www.koutek-krtecek.cz
Telefon: 605 386 101
nebo 721 136 878
email: petra.patricie@seznam.cz
Soukromé jesle pro děti od 6 měsíců, chůva má nejvýše 2 malé děti.
Školka pro děti od 2 let. Kapacita
je nejvýše 12 dětí. Výuka probíhá
dle ŠVP. Snažíme se rozvíjet hrubou
i jemnou motoriku. Kroužky pro
školkové děti: tvořivá dílna, keramika - s pecí, zvířátková jóga každý
den od 15:50 hodin, nutná rezervace. Od září máme i kroužky pro
školní děti: Rybářství a Včelařství
z vlastních úlů. Náš med z CHKO
Křivoklátsko je možné si objednat
v sídle firmy. Těšíme se na nové
kamarády.
Dům dětí a mládeže Beroun
Telefon: 725 506 432
e-mail: ddmberoun@ddmberoun.cz
Dům dětí a mládeže Beroun nabízí
širokou škálu zájmových kroužků
pro děti, mládež i dospělé. Jsou
to keramické, chemické, výtvarné, hudební, sportovní kroužky,
počítačový kroužek, modeláři aj.
S výtvarnými, keramickými a chemickými semináři dojíždíme do MŠ,
ZŠ a školních družin. Zahajovací
schůzky kroužků budou probíhat
v týdnu od 11. září. Každý měsíc se
v „domečku“ koná Sobotní tvoření
pro rodiče s dětmi. Nabízí kreativní
společné tvoření, bez shánění materiálu, odborných tiskovin a odpadá i úklid pracovního prostoru
po tvoření. To vše za dostupnou
cenu 50 Kč. Tvoření se koná v Domě
dětí a mládeže (Svatojánská 217,
Beroun - Závodí). Tentokrát tvoření
proběhne 23. září a vyrábět budeme kasičku v podobě divokého prasátka. Celá akce se koná za finanční
podpory města Beroun.

www.mesto-beroun.cz

ELÁN SPORT
www.elansport.cz
E-mail: spurnasci@gmail.com
CVIČENÍ PRO KAŽDÉHO KAŽDÝ DEN!
Nabízíme pestrý výběr pohybových
aktivit: sportovní gymnastiku, cvičení předškolních dětí a žactva, cvičení
rodičů s dětmi, aerobik a bodyform
pro ženy. ZAČÍNÁME 4. září. První týden cvičení zdarma! Více info webu.
Family Spinning Beroun
Lokomotiva Beroun, Tyršova 85
www.familyspin.cz
Telefon: 774 580 733
email: e.chlumska@gmail.com
Autorizované spinningové centrum
FAMILY SPINNING BEROUN vás zve
do rodinného prostředí, kde na vás
čeká 70ti minutová lekce spinningu
(60 minut spinning + 10 minut protažení) nebo lekce SPINBODY (spinning + posilování nebo zdravotní
cvičení + závěrečné protažení). Více
informací nejdete webu.
Flexy - bary + balanční čočky +
míče + židle
Telefon: 608 885 182
email:
marcela.bergerova@seznam.cz
sídlo: Gymnázium, vchod ze dvora
Po 19:00 – 20:00 a Čt 18:00 – 19:00.
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.
HC Berounští Medvědi
Týden hokeje na berounském
zimním stadionu. V úterý 19. září
od 17:15 hodin budou mít všechny
děti bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet si
na berounském zimním stadionu
zdarma, jaké to je být hokejistou.
HC Berounští Medvědi ve spolupráci s Českým svazem ledního hokeje
pořádají již podruhé v tomto roce
akci v rámci Týdne hokeje. Kromě
zážitku z bruslení a ledního hokeje
si každé dítě navíc s sebou domů
odnese hodnotný dárek. Přijďte
si vyzkoušet lední hokej a zažijte
spoustu zábavy.
Ippon Karate klub Shotokan
www.ippon-karate.cz
Telefon: 603 235 408
E-mail: kopunec.karate@seznam.
cz
V Berouně působí již 27 let. Pořádá
nábor Karate pro děti, pro chlapce
i dívky od 5 do 8 let. Informační
schůzka s rodiči k náborům je 14.
září (čtvrtek) v gymnastickém sále
Obchodní akademie Beroun v 18:15
hodin - vstup je z boční strany budovy. Vaše dítě se bude učit: bloky,
kopy, údery, pády, boj ve stoji i boj
na zemi. Naučí se disciplíně a zvládne základy sebeobrany, což mu
umožní účinně se bránit při napadení.

Všestranná zátěž v karate vede
ke zlepšení obratnosti, pohyblivosti
a síly. Cvičením atraktivního bojového umění získá vztah k pravidelnému tělesnému pohybu, který se
stane neodmyslitelnou součásti jeho
života. Vaše dítě pravidelným cvičením karate zesílí fyzicky i psychicky.
Přijďte si karate vyzkoušet. První
zkušební lekce je zdarma.

Zařízení půjčuje sportovní potřeby,
poskytuje sportovcům zázemí - šatny s uzamykatelnými skříňkami,
sprchy a nabízí i občerstvení. Díky
osvětlení v areálu je po předchozím
objednání možné sportovat i ve večerních hodinách. V zimě je v nabídce mimo jiné stolní tenis. Rezervace:
311 740 153.

Jazyková škola Hany Vavrečkové

www.moveandfood.cz
Telefon: 731 575 531
email: annor@centrum.cz

www.jshv.cz
Telefon: 311 625 804
email: skola@jshv.cz
Již 28. rokem: tradice – zkušenosti –
reference!!! Zahájení kurzů 18. září!
Zápisy (včetně konzultací) probíhají
denně v kanceláři, telefonicky či
emailem! Největší výběr kurzů pro
dospělé a děti (již od 4 let) na Berounsku: ANG, NĚM, FRA, ŠPA, PORT,
ITA, RUŠ, čeština pro cizince aj. Kurzy dopolední, odpolední, večerní.
Garantujeme maximálně 10 osob
ve skupině – zajistěte si včas ten
nejvhodnější kurz! Slevy 50% v rámci akce „Chodí celá rodina!“. Naše
motto: Spokojený zákazník – naše
nejlepší reklama!
Kundalíni jóga - Pro zdraví a radost
Web:
kundalinijogaberoun-cz.webnode.cz/
Telefon: 777 216 096
email: kjberoun@gmail.com
Od 18. září začínají podzimní lekce
kundalíni jógy zaměřené na probuzení vitality a radostného přístupu k životu. Postupné zvyšování náročnosti,
osvojení základů meditace, dychu
ohně, pranajámy, jedinečností kundalíni jógových prvků. Cílem je posílit
tělo, zvýšit vitalitu a plně prožívat život. Vhodné i pro začátečníky. Každé
pondělí od 18:30 v podkrovním sále
TJ Sokol Beroun, Tyršova 510. Cena
za jednorázové vstupné: 180 Kč,
předplatné 160 Kč. Lekce trvá 90 minut. Podložku sebou.
Lesní klub Studánka
www.lkstudanka.cz
Telefon: 777 216 096
email: lsms.beroun@gmail.com
Lesní klub Studánka otevírá od září
lesní družinu pro děti od 6 do 12 let.
Tři odpoledne v týdnu, odvoz mikrobusem zajištěn přímo z berounských ZŠ. Více informací na webu.
Maminky s dětmi mladšími tří let
zveme do klubu Jozífek – středy
od 8:30 do 11:30 hod. Více info
na webu. Kapacita lesní MŠ je již
naplněna, vítáme vás však na všech
našich akcích pro veřejnost. Info
na webu. Těšíme se na vás.
Městské školní hřiště Hlinky
Hřiště slouží berounským školákům
i široké veřejnosti. Hřiště prošlo
v roce 2013 rozsáhlou rekonstrukcí.
Díky tomu je nyní určeno pro lehkou
atletiku, hokejbal, in-line hokej, florbal, malou kopanou, házenou, tenis,
stolní tenis, basketbal, volejbal, nohejbal i streetbal.

Move&Food

Pokud sníte o pevném těle, je pro
vás řešením unikátní permanentka
„Bikiny“. V nabídce jsou 2 balíčky
cvičení (10 či 15 vstupů) včetně konzultace o výživě a dalšími bonusy.
Více na webu. Cvičení probíhá v soukromí v malém počtu zákazníků - kapacita studia je 8 osob. Na lekce je
nutné se předem objednat.
Miniškolka Sokolík
www.detskyklubsokolik.cz
Telefon: 606 917 991
email: sokolikberoun@seznam.cz
Jsme soukromá miniškolička pro děti
již od 1,5 roku věku. Moc rádi pomůžeme vašim nejmenším v další životní
etapě, usnadníme jim zvykání na nové
prostředí a nové kamarády a hlavně
pomůžeme v nejtěžší a nejdůležitější
fázi, a to odpoutání se od maminek.
To vše se u nás děje přirozeně a s láskou. Přijďte se k nám podívat a uvidíte
sami. Máme otevřeno již 1. září!
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 multifunční 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.
RC Slunečnice
www.rcslunecnice.cz
Telefon: 603 141 700
email: info@rcslunecnice.cz
Zápisy na všechny kurzy probíhají
přes rezervační systém webooker,
díky kterému můžete nahrazovat
všechny zameškané hodiny. Bezplatné ukázkové hodiny se konají od 4.
do 8. září ve stejném čase a na stejném místě jako daný kurz.
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Ukázkové hodiny u jazykových kurzů pro dospělé se uskuteční od 25.
do 29. září. Pravidelné LEKCE ŠITÍ každé poslední pondělí v měsíci od 18:30
do 22:00 hod., začínáme 25. září. Lekce
jsou vhodné jak pro pokročilé švadleny,
tak pro začátečníky. Šije se na vlastních
strojích. Vede Veronika Sovová. Středa
4. října: Co nám tablet dal a vzal - seminář nejen pro rodiče od 19:00 do 20:30
hod. Středa 11. října od 18:15 do 20:15
hodin kurz Předporodní přípravy pro
nastávající rodiče s Marií Vnoučkovou.
Samaya, jógové studio pro setkávání
www.samaya.cz
telefon: 605 583 469
email: michaela@samaya.cz
Novou sezónu zahajujeme novinkami:
kurzy pro těhotné ženy, ženy po porodu, jógu pro miminka nebo např. jógu
pro zdravá záda. Nabízíme také JÓGU
PRO TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ OBDOBÍ (stres,
ztráta někoho blízkého, ztráta zaměstnání, anorexie, trauma, deprese,
křehká imunita aj.). V těchto lekcích
pomocí jemných jógových pozic a nejrůznějších léčivých technik vneseme
do vašeho života opět radost a klid.
Budeme lehce cvičit, smát se, tančit,
meditovat, naučíte se automasáž
a ulevující dechová cvičení. Zbývá pár
míst v kurzu jógy pro děti a dospívající (teen jóga). Na podzim budou nově
probíhat také besední setkání nad
ETICKÝMI PRINCIPY JÓGY, jejichž dodržováním se váš život změní k lepšímu,
přinese vám radost, naplnění i vnitřní
klid a přijetí. A opět nabízíme AROMA
JIN JÓGOVÉ workshopy, v nichž se
pojí účinek léčivých ásan a esenciálních olejů. Celá podzimní nabídka je
na webu v záložkách Kurzy a Rozvrh.
Pravidelně si můžete dopřávat i profesionální masáže. V případě nejasností
volejte, rádi pomůžeme.
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
hod. Na sobotu či neděli je nutno si
kurt objednat dopředu. Objednávka
dopředu je možná i v týdnu. Kurt
bude potom určitě váš. Miniposilovna také k dispozici. Možnost
sprch, šaten. Půjčujeme rakety, míče
apod. Objednávky na 311 622 572,
702 071 312 po 15:00 hod. nebo
hriste@2zsberoun.cz.
Studio Kytka s.r.o.
www.studio-kytka.cz
Telefon: 777 452 222
email: kytkama@seznam.cz
Začínají kurzy 9-12/17 plavání miminek a dětí od 6 měsíců do 6 let a předškoláčků 4 – 7 let v Akádě. V průběhu
podzimu budeme otevírat zkrácené
kurzy pro nová miminka. Přihlášky
na plavání dětí od narození do 6 měsíců doma přijímáme průběžně. Rodinná plavání probíhají ve ST, PÁ a SO
od 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 hod.

www.mesto-beroun.cz

Aqua-aerobik v PO s Hankou
od 18:30 a 19:15 hod., ve ST
s Markétou od 18:00 a 18:45 hod.,
ve ČT s Pavlou od 18:00 a 18:45
hod. a v PÁ s Monikou a Markétou
od 18:00 hod. Cvičení v bazénu pro
těhotné s porodní asistentkou ve ČT
17:15 hod. Informace na www.studio-kytka.cz

Prezentace volnočasových aktivit

– bojových umění s důrazem na

sebeobranu

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
začátečníky i pokročilé. Přátelská atmosféra a super parta lidí. To musíš
zkusit! První vstup máš zdarma!
Těhotenská jóga
www.kundalinijogaberoun-cz.webnode.cz/
Telefon: 777 216 096
email: kjberoun@gmail.com
Pravidelné lekce jógy pro budoucí maminky, každé ÚT v Yogaway
od 17:30 do 18:30 hod. Na lekci
se zaměřujeme na ztišení, prohloubení dechu, udržení pružného těla
a pozitivní energie. Hodina má dynamickou fázi, střídající se s klidnými,
meditací a relaxaci.
TJ Lokomotiva Beroun z.s.
www.lokomotivaberoun.cz
Telefon: 311 626 950
email: info@lokomotivaberoun.cz

◆ AIKIDO ◆ JIU-JITSU ◆ JUDO ◆
◆ KARATE ◆ KRAV MAGA ◆
◆ KUNG FU ◆ TAEKWONDO ◆
ÚTERÝ 12. 9. OD 16:00 DO 18:00

HUSOVO NÁMĚSTÍ BEROUN

V rámci Programu prevence kriminality města Beroun

Otevřeno PO - PÁ 8:00 až 22:00
hod., SO a NE 8:00 až 20:00 hod.
Trvale snížené ceny na slender stoly
a vacushape! Možnost platby kartou. Přehledy oddílů a akcí pro veřejnost na webu. ATLETICKÉ ZÁVODY
POŘÁDANÉ V ZÁŘÍ 2017 NA STADIONU TJ LOKOMOTIVA BEROUN z.s:
V neděli 10. září se koná 3. kolo dvojutkání KP mužů Beroun – Sázava.
Závody začínají 10:30 hod. 15. září
se uskuteční 4. kolo mladšího žactva. Finále KP družstev 30. září začíná v 15:30 hod. Baseball zápasy září
2017: Finále coachball 16. a 17.září.
Zápas Piranhas Beroun, z.s. 21.září
od 17:00 hod. 28.září od 10:00
chystáme nábor.
Vzdělávací centrum BRILANT
www.brilant.net
E-mail: info@brilant.net
Tel.: 702 835 036
Nabízíme firemní i individuální výuku
angličtiny v rozsahu A1-C1, přípravu
k maturitě (angličtina, matematika), přípravu k získání mezinárodně
uznávaného certifikátu pro studium
či práci v zahraničí – cambridgeské
certifikace FCE,CAE nebo IELTS, přípravu k přijímacím zkouškám na SŠ
a víceletá gymnázia, počítačový kroužek, kurz Excel - funkce a makra, kurz
účetnictví. Skupinové a individuální
doučování matematiky, fyziky, němčiny, angličtiny, češtiny aj. Zaručujeme
max. 4 osoby ve skupině.
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Cestami snů - Jiří Kreissl
P

Alena Šustrová: Jiná

A

lenu Šustrovou znají zejména
návštěvníci akcí pořádaných
Městským kulturním centrem - focení hudby a divadla jí je nejen prací, ale i velkým koníčkem. Fotografie z tohoto prostředí také vystavuje
nejčastěji. Výstava Jiná je po dlouhé
době její samostatnou výstavou,
na které se rozhodla ukázat, že se
věnuje i jiným krásným věcem, než
jsou muzika a divadlo. Vystavované
fotografie jsou tak dílem krajinářské, architektonické nebo prostě
jen zachycují situace a zátiší, která

se autorce zdála zajímavá při toulání památkami a českou krajinou...
A  přestože výstava má být JINÁ,
barva fotografií se nemění - na výstavě půjde především o fotografie
černobílé, i když i tady platí, že výjimka potvrzuje pravidlo. Výstava
bude zahájena v pondělí 4. září v 17
hodin, na klavír zahraje Jindřich
Marek. Výstava potrvá do 23. září,
kromě obvyklé otevírací doby bude
otevřeno i o víkendu 9. a 10. září
(hrnčířské trhy) od 9 do 12 a od 13
do 17 hodin. n

o pěti letech se vrací do Městské galerie Beroun obrazy Jiřího
Kreissla. Malíř je absolventem Výtvarné školy Václava Hollara
v Praze. Pracoval jako propagační pracovník a poté se stal učitelem
na ZUŠ Václava Talicha v Berouně. Těžištěm jeho práce je především
olejomalba a volná grafika.
Na výstavě se setkáme s obrazy abstraktními i obrazy, které jsou
plné imaginárních postav v imaginární krajině. Všem Kreisslovým
obrazům je společná výrazná
struktura a velmi citlivá barevnost.
Autor absolvoval mnoho
výstav u nás i v zahraničí.
Jeho obrazy viděli návštěvníci
v Belgii a holandském Rijswijku. Účastnil se i společných
výstav, pravidelných Salonů berounských výtvarníků
a mezinárodních plenérů
v Polsku. Výstava bude zahájena ve středu 13. září v 17:00
hodin. Zahájí ji akademický
malíř Viktor Žabinský a na kytaru zahraje berounský písničkář Vladimír Čáp. n

Rambajs fest 2017

R

ambajs café park ve spolupráci s Městským kulturním
centrem Beroun zve všechny zájemce na 1. ročník RAMBAJS FEST
2017. Ten se koná při příležitosti
výroční otevření kavárny Rambajs café park. Akce se uskuteční
9. září od 10:30 do 17:00 hodin
na Náměstí Joachima Barranda. V programu se můžete těšit
například na hudební doprovod

pražské společnosti Živý Jukebox
v popředí s Honzou Roušarem,
pohádkové představení dětského
centra Světlušky z Tmaně, vystoupení skupiny tanečního centra R.A.K. Beroun. Dále nebudou
chybět soutěže pro děti, tombola,
zaplétání vlásků, malování na obličej aj. Celým programem vás
provede Michal Bajaja a možná
přijde i Elvis. n

VSTUPENKY K DISPOZIC I V SÍ TI TIC KE TPOR TAL
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Cestovatelská beseda vás zavede do Říma

V

čítárně Městského informačního centra v Berouně se 12. září
můžete těšit na další cestovatelskou
besedu. Tentokrát Vojtěch Karpíšek
nabídne Krátký pohled do věčného
města. Vydejte se s ním za poznáním Říma, jednoho z nejstarších
evropských měst. Řím je mimořádně bohatý na umělecké a historické
památky. Jeho rozsáhlé historické

centrum je součástí světového dědictví UNESCO. S pamětihodnostmi
se v Římě setkáme na každém kroku
a dochované památky pokrývají víc
než dvě tisíciletí a ty neznámější,
jako například Koloseum, Forum
Romanum, Pantheon, Andělský
hrad, fontánu di Trevi, uvidíte
na fotkách. Beseda se koná v úterý
12. září od 17:30 hodin. n

Literární večery Stranou
D
alší hudebně-literární večer
se uskuteční v úterý 26. září
v 17:30 hodin v čítárně městského
informačního centra, a to se spisovatelem, publicistou a scénáristou Otomarem Dvořákem. S ním
si můžete povídat o jeho knihách,
o záhadách a tajemstvích v životě
i v literatuře. Další zajímavé setkání
v čítárně se uskuteční 31. října opět
v 17:30 hodin. Tentokrát do Berouna přijede spisovatel Jáchym Topol,
který bude číst a povídat o své nové
knize Citlivý člověk.cz. n
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Den bez paměti a 1. charitativní
proběhnutí Berounem

D

en bez paměti se koná
na Husově náměstí v Berouně ve středu 13. září. Zájemcům
budou zdarma provedeny testy
paměti, vyšetření tlaku či cukru.
A na závěr dne, na počin Rozběháme Česko, z.ú., se pořadatelé pokusí společně rozběhat Beroun.
Stánek Dne bez paměti najdete 13. září od 9:00 do 18:00 hodin
u sochy Jana Husa. Zároveň se
můžete zúčastnit 1. charitativního
běhu Berounem. „Vybíhat budeme

v 18:00 hodin od Pražské brány.
Trasa je naplánovaná na 4 km, cesty jsou zpevněné a vhodné i pro
kočárky a vozíčkáře. Startovné je
25 Kč za každý kilometr, celkem tedy
100 Kč. Všechny rodiče s dětmi a ty,
kteří mají volno pouze dopoledne,
zveme od 10:00 hodin na 1,5 km
dlouhou rodinnou trasu spojenou
s plněním úkolů na posílení paměti.
Výše příspěvku na tuto trasu je dobrovolná,“ dodala za Farní charitu
Beroun Jitka Papežová. n

Poděkování středním školám v Berouně

omov seniorů T.G.M. děkuje Gymnáziu J. Barranda v Berouně, SOŠ a SOU
Lesní družina MŠ Studánka D
Hlinky, SZŠ v Berouně za úspěšnou realizaci projektu Vzdělávání bez bariér. Pod vedením pedagogů studenti těchto škol pozitivní formou vzdělávali

L

esní MŠ Studánka letos završuje několik důležitých
etap: prokázala svou kvalitu
předškolního vzdělávání, hygienické podmínky provozu v rámci
certifikace asociace lesních MŠ

a registrace do rejstříku MŠMT,
připravuje další zázemí ve spolupráci s obcí Trubská a rozjíždí
komunitní lesní školu zatím pro
1. - 3. stupeň ZŠ.
A protože volná hra v přírodě je
tolik důležitá pro všechny děti, připravili jsme od letošního září ještě
LESNÍ DRUŽINU pro děti z kamenných ZŠ z Berouna a Králova Dvora.
Odpoledne v pohybu, v přírodě,
za každého počasí, v malé skupině
přátel, pod přirozenou autoritou
mužského vedení, svačina, možnost využít zázemí jurty/maringotky a zajištění svozu autem. n

naše seniory a současně uskutečňovali mezigenerační kontakty a obohacovali
se tak vzájemně. Oceňujeme zajímavost připravených témat a těšíme se na následující školní rok, ve kterém bude naše spolupráce pokračovat. Děkujeme! n

Tipsport pro Beroun: Grant 250
Požádejte si o čtvrt milionu! Nově zakládaná Nadace Tipsport
udělí grant ve výši 250 tisíc korun nejlepšímu projektu ke zkvalitnění života na Berounsku.

Ch

ybí na Berounsku nějaká
služba? Nově zakládaná
Nadace Tipsport může přispět tomu,
kdo ji chce začít poskytovat. Z grantu může dostat příspěvek ten, kdo
ho založí a bude provozovat.
Jak zažádat o grant: svůj projekt
srozumitelně popište na maximálně dvou stranách formátu A4. Další

Studenti již vědí, jak připravit své
město na extrémní klimatické jevy Pevnost Boyard

J

ak připravit město Beroun
na častější výskyt extrémních klimatických jevů? S tímto úkolem se
snažili vypořádat studenti Obchodní akademie a střední pedagogické
školy v Berouně prostřednictvím
akční simulační deskové hry „Adapťáci“.
Složité téma klimatické změny,
jejích příčin a důsledků zpracovali
pracovníci pražského Ekocentra
Koniklec a představili letos studen-

Jak se léčí duše
n Klub zdraví zve na úvodní setkání po prázdninách, které se
bude konat 19. září od 18:00
do 19:30 hodin v čítárně Městského informačního centra
na téma Jak se léčí duše a zážitky léta. Klub zdraví plánuje pravidelná setkání třetí úterý v měsíci.
Pro podzim 2017 je vybráno
téma duševní zdraví, psychologie
- prevence psychosomatických
poruch. n

www.mesto-beroun.cz

tům formou simulační deskové hry
v rámci pilotního ověření programu.
Podobný program bude v dalším
školním roce realizován v několika
dalších městech.
Studenti spolu s lektorem diskutovali o možných hrozbách, které
přinášejí změny klimatu, jejich příčinách a možné prevenci a ochraně
města. V rámci deskové hry si studenti vyzkoušeli vybudovat vlastní
město, které bylo následně vystaveno nečekaným událostem. Na základě živých zkušeností ze simulační
hry studenti vymysleli konkrétní
adaptační opatření, která lze v Berouně zavést pro zmírnění negativních vlivů změn klimatu.
Mezi jejich návrhy se objevovalo
zejména zvýšení množství vsakovacích povrchů ve městě a celkové
ozelenění města. Studenti také upozorňovali na aktuální problematické
řešení autobusové dopravy ve městě
spojené s výskytem zácpy v centru
města, která často odrazuje místní
od využívání městské hromadné
dopravy. n

T

ak se jmenovala celotáborová
etapová hra na letním pionýrském táboře PS Beroun – Závodí.
Tábor se konal v Nebřezinech
u Plas na řece Střele. Již 22 let
jezdí děti ze Závodí a jejich kamarádi na toto místo. Táborníci měli
během 14 dnů za úkol slavnost
pevnost, ve kterou se proměnil jejich tábor, zvelebit a přemoct, aby
na konci vydala svůj poklad. n

jednu stranu věnujte rozpisu toho,
nač bude částka do maximální
výše 250 000 Kč konkrétně využita.
Případné další obrazové přílohy či
tabulky a jiné podkladové materiály nepřesáhnou 3 strany A4. Tuto
projektovou dokumentaci zašlete
e-mailem na adresu nadace@tipsport.cz. Termín doručení žádostí je 10. října 2017.
Jak budou žádosti vyhodnoceny:
Během října - listopadu letošního
roku se k posouzení žádostí sejde
komise složená ze zástupců Nadace
Tipsport, akcionářů a zaměstnanců Tipsportu, členů zastupitelstva
města Beroun, případně dalších
osobností. Grantová komise posoudí všechny projekty splňující výše
uvedená kritéria a formou hlasování
vybere ten, který nejlépe přispěje
ke zkvalitnění života obyvatel Berounska. n

Občanská poradna Remedium slouží
klientům od 1. října na novém místě

K

ontaktní místo Občanské
poradny Remedium, které
v Berouně již čtvrtým rokem provozuje nezisková organizace Remedium Praha o.p.s., se stěhuje
do nových prostor. Nově uvítá
klienty v obtížných životních situacích ve 2. patře Komerčního
centra na berounském náměstí,
resp. V Pražské bráně 74.
Poradna poskytuje poradenství v oblasti dluhů, bydlení,

ochrany spotřebitele, sociálních
dávek, rodinné či pracovně-právní.
Poradna je otevřena každý
čtvrtek. V době od 9:00 do 12:00
hod. probíhají konzultace bez objednání, od 13:00 do 16:00 hod.
pro klienty, kteří se předem objednají na tel. 722 654 523 nebo
na e-mailu obcanskaporadna@
remedium.cz. Další informace naleznete na www.remedium.cz. n
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Plavci se o prázdninách
zaměřili na dálkové plavání

B

erounští plavci o prázdninách bojovali o co nejlepší
umístění v Českém poháru 2017
dálkového plavání. Tadeáš Neliba
(2003), Lukáš Uxa (2003) a Jiří
Sabo (2004) se k uzávěrce tohoto
článku zúčastnili všech dálkoplaveckých závodů, v Opavě se k nim
připojil i Tomáš Míka (2003). Co
start, to medaile. Tak by se dala
hodnotit úspěšnost Tadeáše Neliby, který již má na svém kontě

čtyři zlaté, jednu stříbrnou a dvě
bronzové medaile. Stejnou úspěšnost ve své kategorii starších
žáků zaznamenal i Jiří Sabo, který si zatím vyplaval jednu zlatou,
čtyři stříbrné a jednu bronzovou

Berounská desítka stále žije

T

Veslaři
na Mistrovství ČR
n Jiří Sabo. n

P

o ukončení veslařské sezóny
na konci června přesedlala
v červenci část berounských veslařů
do kajaků, aby se připravili na Mistrovství ČR v rychlostní kanoistice.
Celkem 10 závodníků Žofie Radechovská, Saša Laubová, Štěpán
Moravčík, Vojta Radechovský, Martin Jordán, Nina Laubová, Zuzka
Matějková, Tereza Lamprechtová,
Ted Machart a Zbyněk Laube se rozjeli 21. července do Račic a postavili
se na start do soubojů se specialisty
kajakáři. Kvalitního výkonu dosáhla
Tereza Lamprechtová, která mezi dorostenkami na 1 000 m postoupila
až do finále 2. nejlepší výsledek a vynikající závod zajel trati 200 m mezi
žáky třináctiletý Martin Jordán, který postoupil do semifinálových jízd!
Výborný výkon předvedl i v kategorii
veteránů B na 1 000 m Zbyněk Laube, který skončil na 7. místě.
O  týden později se Martin Jordán, Saša a Zbyňek Laubovi zúčastnili závodu na 10 km Vrané - Praha.
Na deblkajaku Laubovi zvítězili
a Martin dojel hned za nimi na druhém místě. (rs) n

medaili. Pozadu rozhodně nezůstává ani Lukáš Uxa, který si vybojoval jedno stříbro.
Na Stříbrném jezeře v si poprvé ve své kariéře vyzkoušeli nejnáročnější závod na 10 km Tadeáš
Neliba a Lukáš Uxa. S o rok staršími plavci dokázal Tadeáš vybojovat třetí a Lukáš páté místo. Pro
Jiřího Sabo byl závod na 5 km důležitý s ohledem na sbírání bodů
do Českého poháru. Oprávněně
se radoval ze stříbrné příčky.
Na Těrlické přehradě poslední
červencový víkend dokázala trojice plavců Neliba, Sabo, Uxa, že
přijeli výborně připraveni. Tadeáš
si vybojoval v kategorii kadetů
zlatou medaili na trati 5 km. Jirka
v kategorii starších žáků napodobil svého oddílového kolegu
a na trati 3 km si doplaval také
pro zlato. LoBe n

aké letos se na Zdejcině konal závod Berounská desítka. Tento rok pouze pro běžce, kteří si mohli změřit své síly na tratích o délce 10 km
a 20 km. Pro děti byly připraveny tratě o vzdálenosti 0,5 km a na ty úplně
nejmenší čekal závod na 100 m.
V krásném a teplém počasí se na start 31. ročníku B10 postavilo 67
běžců. Na závod o délce 20 km si přitom trouflo jen 8 z nich. Nejrychlejším
závodníkem na této dlouhé a těžké trati se stal Vladimír Mezník, jedinou
ženou byla Petra Cuřínová. Nejvíce obsazený závod na 10 km celkově ovládl
mezi muži Jan Hostička. Nejrychlejší žena v desetikilometrovém závodě
byla Andrea Frantová. Všichni vítězové mezi dospělými ale i dětmi byli odměněni krásnými cenami a dokonce ani závodníci z dětských kategorií,
kteří se nevešli mezi první tři, neodešli s prázdnou.
Podle zpětných referencí závodníků lze považovat závod za vydařený.
Stalo se tak díky příjemné atmosféře, kterou vytvářeli samotní závodníci,
ale také díky sponzorům, mezi které patří i město Beroun. n

Vyzkoušejte si Taekwon-do

T

aekwon-do je moderní korejské
bojové umění, které si dává
za cíl všestranný rozvoj jeho studentů
po fyzické, psychické i morální stránce. Hlavní morální zásady, kterými
by se měl řídit každý taekwondista,
jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost,
sebeovládání a nezkrotný duch.
V České republice se Taekwon-do
cvičí od roku 1987 a je organizováno Českým svazem Taekwon-do ITF,
jehož členem je i naše škola Ge-Baek
Hosin Sool. Mimo sportovní stránku
je kladen nemalý důraz na výuku
umění sebeobrany. Naše činnost

je zaměřena především na mládež
školního věku, ale členskou základnu tvoří i děti předškolního věku,
senioři a dokonce i celé rodiny.
Tréninky probíhají vždy pod
dohledem kvalifikovaných učitelů.
Standardem naší školy je vysoká
kvalita, velké množství tréninků
a bezkonkurenční školné. Pravidelně pořádáme zkoušky na technické stupně, výukové semináře,
soustředění, závody a nabízíme
také individuální výuku. Pro více
informací navštivte naše webové
stránky: www.tkd.cz n

Fotbalisté SK Union a KDC připravují oslavy a výstavu

F

otbalový klub Union Beroun,
který vznikl v roce 1924, má
za sebou pestrou historii, řadu
změn ale i spojení klubů. Již
nyní si můžete na Youtube pustit video Union – KDC s názvem
Poslední gól Vladimír Frolík.
Historii SK Union – KDC
Beroun si budete moci připomenout na výstavě ve Státním
okresním archivu Beroun. Na vý-

stavě 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. Výstavu pak můžete zhlédnout každé pondělí a středu
od 8 do 16:30 hodin, a to až
do 25. října. Ve stejný den, kdy
se koná vernisáž, se v pivovaru

Berounský medvěd uskuteční
od 18 hodin setkání hráčů, funkcionářů, členů a příznivců klubu.
Původně plánované fotbalové
utkání se z technických důvodů
nekoná. 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
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