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Krátce z radnice
n Chráníme zeleň
Při rekonstrukci Talichovy ulice jsme požádali firmu, aby její
pracovníci dávali při opravě větší
pozor na zdejší zeleň včetně záhonu, který dobrovolníci osázeli
v letošním roce. Vedení města
tuto žádost zaslalo i investorovi,
kterým je Správa a údržba silnic
Středočeského kraje.
n Oprava cykloboxu
Neznámý vandal poničil cyklobox u lávky pro pěší přes Berounku. Na několik dní proto musel
být cyklobox odvezen na opravu.
Zároveň se zástupci města rozhodli nejméně využívaný cyklobox v kempu Na Hrázi přemístit
ke koupališti a sportovišti Eden,
kde najde větší uplatnění.
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O investicích rozhodnou občané
Vyberte si projekt z participativního rozpočtu a dejte mu svůj hlas

O

bčané Berouna, poprvé máte
možnost rozhodnout o tom,
jak se využijí peníze z městské
pokladny, a to díky participativnímu rozpočtu. V letošním roce si
můžete vybírat ze šesti projektů,
které se ucházejí o vaši podporu.
Zastupitelé pro tento účel vyčlenili
milion korun a nyní je jen na vás,
kam budou peníze investovány.
Chtěli jsme, aby výběr byl rozmanitý a byl určen co nejširší veřejnosti
a nikoli jen úzké skupině jedinců.
Participativní rozpočet bohužel
zpozdila koronavirová pandemie,
takže se dokončení vítězného pro-

jektu může prodloužit do příštího
roku.
Pumptracková dráha, zábava
pro naše chlupáče v medvědáriu,
dětská hřiště na Městské hoře,
workoutové hřiště a venkovní posilovny, oprava Zábranského parku
a nová alej v Plzeňské ulici. To je
šestice projektů, které nyní můžete
svým hlasem v rámci internetového
hlasování podpořit. Blíže projekty
představujeme na straně 6 a najdete je i na webových stránkách města, kde také proběhne internetové
hlasování. Další možností je odevzdat tištěný hlasovací lístek osob-

ně do 30. září v budově radnice, více
informací na straně 7.
„Chtěli jsme, aby výběr projektů byl pestrý a každý si mohl
vybrat ten, který je mu nejbližší.
Zároveň je to určitá sonda mezi
naše obyvatele, abychom zjistili,
o co mají skutečně zájem,“ uvedla
starostka Soňa Chalupová.
Realizovat se bude vítězný projekt. „Pokud se ale na něj nevyčerpá
celá částka vyčleněná pro participativní rozpočet, zbylé prostředky
investujeme do dalšího projektu,
který veřejnost podpoří,“ upřesnil
místostarosta Michal Mišina. n

n Omezení provozu pokladny
Z technických důvodů bude
od 1. do 14. září pokladna MěÚ
Beroun přijímat pouze platby za
správní poplatky a poplatek za
zkoušky autoškoly. Poplatek za
komunální odpad a psy, který je
splatný do 30. září, bude v tomto
období možné zaplatit pouze bezhotovostně. Číslo účtu a variabilní
symbol zjistíte na poplatky@muberoun.cz, tel.: 311 654 163 (169,
170). Provoz pokladny bude plně
obnoven od 15. září.
n Mlžná brána
Také v letošním roce jsme
v horkých letních dnech zprovoznili mlžnou bránu v centru
Berouna. Poprvé jsme ji veřejnosti představili v minulém roce.
Náklady na pořízení mlžné brány
byly minimální, protože ji zhotovili zaměstnanci odboru hospodářské správy městského úřadu.
n Volnočasová příloha
Opět jsme pro vás připravili
volnočasovou přílohu s nabídkou
sportovních aktivit a kroužků poskytovaných ve městě Beroun pro
nadcházející školní rok. Katalog je
distribuován Českou poštou spolu s Radničním listem do schránek obyvatel města a ke stažení
je také na webu www.mesto-beroun.cz/aktuálně/Radniční list. n
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n Základní škola Komenského na Závodí se po rekonstrukci poprvé představí svým žákům. Architektům se v rámci projektu, jehož realizace začala v září 2018, podařilo propojit dvě stávající budovy s rozdílnou úrovní pater
s novou přístavbou, takže se celá škola stala bezbariérovou. Všem určitě udělá radost nová jídelna a prostorná
tělocvična, kterou navíc v době mimo vyučování bude moci využívat také veřejnost. Zajímá vás, jak se škola proměnila uvnitř? Zveme vás v pátek 11. září ve 13:00 na její slavnostní otevření spojené s Dnem otevřených dveří. n

Pro prvňáčky: medvědí omalovánky s pastelkami

B

erounští prvňáčci se v letošním roce mohou těšit na opravdu originální dárek. Město si pro ně připravilo omalovánky,
jejichž hlavními hrdiny jsou naši medvědi z Městské hory Kuba
a Matěj. Spolu s pastelkami je 234 nových berounských žáčků dostane v první školní den. Nemáte doma prvňáčka? Nevadí, jeden
z obrázků si můžete se svými dětmi vybarvit přímo v tomto vydání
Radničního listu. Najdete ho na straně 15. A pokud vás zajímá, co
všechno medvědi na svém výletu po Berouně zažijí, v městském informačním centru si můžete omalovánky zakoupit. n
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n Přístavba 2. Základní školy Preislerova soutěží o titul Stavba roku.

n Porota si prohlédla budovu přístavby ZŠ Preislerova.

Soutěžní porota si prohlédla nový školní pavilon
s odbornými učebnami v Preislerově ulici
J

iž potřetí se Beroun účastní
soutěžní přehlídky Stavba roku
Středočeského kraje. Tentokrát
nominoval přístavbu 2. ZŠ a MŠ
v Preislerově ulici. Odborná porota
školu navštívila v úterý 11. srpna.
Při prohlídce stavby porotce doprovázeli berounští místostarostové Michal Mišina a Dušan Tomčo.
Vyzdvihli přitom skutečnost, že
v době realizace přístavby nebyl

omezen provoz základní ani mateřské školy. „Zařízení staveniště bylo
v areálu zabezpečeno tak, aby nemohlo docházet ke střetu stavební
techniky se školáky, vyučujícími či
rodiči. Drobná omezení provozu
nastala v okamžiku, kdy byl nový
krček napojován na stávající pavilon učeben 2. stupně,“ připomněl
Michal Mišina. Právě propojovací
„tunel“ mezi starou školou a no-

Hlavní vlakové nádraží čeká rekonstrukce

Z

ačíná plánovaná rekonstrukce výpravní budovy hlavního
vlakového nádraží v Berouně.
Staveniště předala Správa železnic 29. července zhotoviteli
stavby firmě BAK stavební společnost, která provede kompletní rekonstrukci odjezdové haly,
administrativního a drážního
objektu.
„Obrátili jsme se na Správu

železnic s žádostí, aby nás v dostatečném předstihu informovali
o případných omezeních pro cestující souvisejících s rekonstrukcí výpravní budovy hlavního nádraží. Jakmile se o nich dozvíme,
budeme naše občany informovat
na webových stránkách města
a prostřednictvím aplikací V obraze a Mobilní rozhlas,“ uvedl
místostarosta Michal Mišina. n

Stavba cyklověže u vlakového nádraží začala

V

sousedství autobusového a vlakového nádraží začala v polovině srpna
stavba cyklověže. Tato zastřešená bezpečná úschovna s automatickým
systémem pro uložení 118 kol by měla být hotová do konce roku. V provozu bude nepřetržitě 24 hodin denně, což je její hlavní výhoda v porovnání
s dosavadní úschovnou na vlakovém nádraží. Navíc za uskladnění kola v cyklověži zaplatíte jen 5 Kč/den. n
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vou přístavbou porotu zaujal nejen
z hlediska estetiky a účelnosti, ale
i možností využití. Díky němu se
stal celý školní areál bezbariérový
a navíc prosklený prostor může
sloužit jako ateliér při výtvarných
workshopech a následně i jako výstavní galerie. Porotci kladně hodnotili i vznik recepce ve vstupním
vestibulu a prostory dílen. Do konce
prázdnin si porotci postupně prohlédnou všech 27 nominovaných
staveb a ve čtvrtek 17. září budou
v Kutné Hoře vyhlášeny výsledky.
„Veřejnost však může projevit svůj
názor již nyní a poslat hlas vybrané

stavbě na stránkách soutěže www.
stavbaroku.cz v sekci Stavba roku
Středočeského kraje 2020. Budeme
rádi, když lidé podpoří právě naši
školu,“ vyzval Dušan Tomčo.
V roce 2016 přihlásil Beroun
do soutěže Stavba roku Muzeum
berounské keramiky a získal cenu
za stavbu, která nejlépe rozvíjí kulturní hodnoty krajiny nebo okolní
zástavby. V roce 2019 porota udělila zvláštní cenu za modernizaci
školského objektu zrekonstruované Mateřské škole Pod Homolkou,
kterou navštěvují naši nejmenší již
přes padesát let. n

Přístupová cesta na golf
od „Zabitého“ je v provozu

N

a Beroun Golf Club již řidiči nemusí projíždět ulicí Na Veselou,
ale mají k dispozici přístupovou
cestu v blízkosti sjezdu z dálnice D5.
Tuto komunikaci sice ještě čekají finální stavební úpravy, ale vozovka je
již nyní zpevněná a sjízdná.
Majitelé golfového hřiště se při
stavbě areálu zavázali tuto přístupovou cestu vybudovat. Vykoupení
potřebných pozemků a jednání
se Správou železniční dopravní
cesty - SŽDC, protože cesta kříží
železniční trať, trvalo déle, než se
očekávalo.
Nyní si ale obyvatelé lokality
pod golfovým areálem, především
lidé žijící v ulici Na Veselou – do té
doby jediné příjezdové komunikace
do areálu, mohou oddechnout. Náhradní silnice je již sjízdná a hráči
i obyvatelé Golf Resortu Beroun ji
už využívají. Při výjezdu z golfového areálu bude navíc instalovaná
značka přikázaného směru jízdy,
takže řidiči budou muset využívat
pouze novou silnici.

Zmíněná příjezdová komunikace byla původně vybudovaná
jako provizorní lesní a polní cesta, která nebyla použitelná pro
běžnou automobilovou dopravu,
takže ji bylo potřeba zpevnit.
Součástí této komunikace je i výstavba přejezdu. „Dlouhou dobu
jsme nebyli schopni získat souhlasné stanovisko SŽDC, které
jsme měli přislíbené mnohem
dříve. Nastaly zkrátka objektivní
komplikace, kvůli kterým nebylo možné dokončit cestu dříve,“
uvedl ředitel Beroun Golf Clubu
Vojtěch Matějček.
Tato komunikace je tedy nyní
řidičům k dispozici, a to až do vydání stavebního povolení pro definitivní dokončení zbývajících částí
cesty, které zatím nemají asfaltový
povrch. Jedná se o dokončení části
cesty přes louku k přejezdu a k nájezdu na hlavní silnici. „Stavební
práce pak musí být hotové do šesti
měsíců od vydání stavebního povolení,“ dodal Vojtěch Matějček. n
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Hrnčířské trhy letos nebudou

H

rnčířské trhy v Berouně se
neuskuteční ani v podzimním
termínu. Pořadatelé trhů se snažili s vedením města najít cestu, jak
tuto oblíbenou akci v plánovaném
termínu 12. a 13. září uskutečnit,
ale současná opatření a vývoj situace s epidemií COVID -19 způsobuje, že na tradiční Hrnčířské trhy
v Berouně na náměstí si budeme
muset počkat až do jara 2021. Toto
rozhodnutí nebylo ani pro jednu
stranu snadné.
„Na Hrnčířské trhy se každoročně sjíždějí tisíce lidí z celé republiky
i ze zahraničí a návštěvnost by tak
výrazně překročila povolené limity,
které jsou teď kvůli omezení šíření
epidemie nastavené,“ sdělil za pořadatele Vladimír Izbický a dodal:
„Tradice Hrnčířských trhů v Berou-

ně však tímto nekončí, na příští rok
trhy opět připravíme, když to bude
nutné přizpůsobíme je novým podmínkám.“
Hrnčířské trhy vznikly jako
součást oslav Dnů evropského
dědictví, o které ale obyvatelé Berouna nepřijdou. I v letošním roce
budou mít možnost zdarma navštívit nejrůznější památky ve městě,
například obě brány, Duslovu vilu,
budovu radnice, kde mohou nahlédnout i do kroniky, a další místa. „Zároveň připravujeme kulturní program na náměstí Joachima
Barranda, který bude zaměřen na
Středověk. Těšit se můžete na šermířské souboje, dobovou kapelu,
svůj stánek zde rozloží například
kovář nebo sklář,“ uvedla starostka
Soňa Chalupová. n

n Nové dětské hřiště si užijí děti z mateřinky v Bezručově ulici, detašovaného
pracoviště MŠ Drašarova.

Děti čeká po prázdninách překvapení

D

ěti, které se po prázdninách
vrátí do Mateřské školy
v Bezručově ulici, která je detašovaným pracovištěm MŠ Drašarova, čeká příjemné překvapení. Během prázdnin totiž bylo
u školky dokončeno další hřiště
plné prolézaček, houpaček a interaktivní zábavy, která nadchne

holčičky i kluky. Poloha hřiště se
vzrostlým stromem navíc nabídne
i v horkých dnech dostatek stínu
pro hrající si děti.
Nové třídy mateřské školy
v Bezručově ulici byly otevřeny
v loňském roce, kdy místnosti prošly rekonstrukcí a byly vybaveny
novým moderním nábytkem. n

Za odložení odpadu hrozí muži vysoká pokuta

S
n Hrnčířské trhy navštíví pokaždé tisíce lidí. S ohledem na platná nařízení je
v letošním roce nelze uspořádat.

Beroun „doplatil“ na to, že je
v třídění mezi nejlepšími

B

eroun bohužel nedostane
dotaci na nákup popelnic
na tříděný odpad pro rodinné domy, tzv. systém od domu
k domu. O zájmu veřejnosti
o tento systém likvidace a svozu
tříděného odpadu jsme se přesvědčili formou ankety, která
probíhala na webových stránkách města i tištěnou formou
v Radničním listu. Anketa, která probíhala od srpna do října
loňského roku, potvrdila velký
zájem občanů o toto řešení.
Na základě toho byl zpracován
projekt na pořízení příslušných
nádob na odpady do rodinné
zástavby, se kterým jsme usilovali o finanční dotaci na jeho
realizaci. Jak jsme byli ale nyní
informováni, projekt nebyl zatím schválen k financování.
„Chtěli jsme znát důvody,
proč naše žádost nebyla schválena. Dozvěděli jsme se, že pří-
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činou „neúspěchu“ je množství
projektů, které byly podány
ke konci projektového období,
a také to, že město Beroun má
již v současnosti nadstandardní
výsledky v třídění a výtěžnosti,
a proto realizace projektu nepřinese tak vysoké procentní
navýšení výtěžnosti tříděných
odpadů jako u obcí s nižší úrovní třídění,“ uvedla starostka
Soňa Chalupová. Zkrátka jsme
v tomto případě doplatili na to,
že Beroun je v třídění na špičce
v celé České republice, jak dokazuje i množství ocenění, které
získáváme.
Jeden neúspěšný projekt nás
jako občany nemůže zastavit
v tom, že se budeme i nadále
snažit jít příkladem všem ostatním a správně třídit odpad. Jde
nám přece hlavně o ekologii,
naše životní prostředí a v neposlední řadě o naše svědomí. n

trážníci městské policie přijali oznámení, že v ulici Josefa Hory je
u kontejnerového stání velké množství odpadu. Díky šetření na místě
se strážníkům podařilo odhalit viníka. Muže strážníci informovali, jak měl
správně postupovat a uložili mu, aby odpad z místa odklidil. Upozornili
ho i na možnost domluvit se se společností AVE, u které je možné objednat odvoz odpadu. Následná kontrola městské policie ale odhalila, že
muž odpad na místě nechal a ani se s AVE na odvozu nedohodl. Původce
této černé skládky už se strážníky nekomunikoval. Celý případ byl předán
správnímu orgánu k dalšímu šetření, muži tak hrozí pokuta až do výše
50 tisíc korun. n

Nová pravidla pro zpětný odběr značky Samsung?
Pro Berouňáky se nic nemění!

S

běrný dvůr v Berouně provozovaný společností AVE
bude i nadále odebírat výrobky
od společnosti Samsung. Vedení
města Beroun a společnost AVE
touto cestou reaguje na nedávnou zprávu v médiích, podle
které nebudou od začátku srpna
sběrné dvory měst a obcí odebírat vysloužilé televizory, monitory

a další elektrospotřebiče značky
Samsung. „Obyvatelé Berouna
mohou zůstat klidní. Společnost
AVE má uzavřenou smlouvu na
zpětný odběr elektrozařízení se
společností REMA. Zpětný odběr
výrobků Samsung je tedy pro
naše občany zabezpečen i po
1. 8. 2020,“ upozornila starostka
Soňa Chalupová. n
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Na sdílená elektrokola si lidé rychle zvykli
J

iž měsíc mají obyvatelé a návštěvníci Berouna, Králova
Dvora, Hýskova a Tetína možnost
vypůjčit si z dobíjecích stojanů
elektrokola. Projekt sdílených
elektrokol slavnostně odstartoval na Husově náměstí ve středu
29. července a již první dny ukázaly, že Berouňané mají k cyklistice
blízko.
„Máme velikou radost, že Be-

rouňáci začali elektrokola od začátku využívat. Statistika prvních
dnů je velmi pozitivní. Sdílená
kola provozuje společnost nextbike v dalších 13 městech v České
republice a za první týden jsme se
dostali na špičku v počtu výpůjček,“ uvedl místostarosta Dušan
Tomčo, který sám systém sdílených
elektrokol využívá. „Osobně tak
mohu potvrdit, že výpůjčka je velmi

n Elektrokola slavnostně odstartovala z Husova náměstí.

n Mezi prvními si jízdu na elektrokole vyzkoušela herečka Iva Pazderková.

jednoduchá. S elektrokolem se můžete vydat i na výlet po okolí, podle
informací provozovatele plně nabitá baterie vydrží zhruba na 50 km,“
dodal Dušan Tomčo.
V Berouně a okolí mají lidé
k dispozici celkem 15 dobíjecích
stanic s celkovým počtem 100
elektrokol. Jejich pořízení zajistila
Nadace Tipsport, která navíc hradí
prvních 15 minut jízdy. Od 16. minuty jízdy pak cyklisté zaplatí 30 Kč
za 30 minut.

A které dobíjecí stanice v Berouně jsou zatím nejvytíženější?
Jak se ukazuje, nejvíce lidé využívají stanoviště u Verony směrem ke
Štulovně, dále za radnicí, u nádraží
a u sportoviště Eden. Ale i v ostatních lokalitách, kde jsou nabíjecí
stanice umístěné, kola lidé denně
aktivně využívají.
Více informací o projektu a systému výpůjčky elektrokol najdete
na webových stránkách: www.nextbikeczech.com. n

Na koupališti byl největší zájem o tobogán a divokou řeku

V

n Slavnostního otevření koupaliště se účastnili představitelé města Beroun
a hosté.

n Lanové centrum a lekníny si oblíbily hlavně děti.

www.mesto-beroun.cz

pátek 24. července jsme pro
veřejnost otevřeli zmodernizovaný venkovní areál koupaliště na
Velkém sídlišti v ulici Karla Čapka.
O nově zrekonstruovaný bazén včetně tobogánů a dětského brouzdaliště měli lidé od prvního dne velký
zájem.
„Jsme rádi, že se podařilo obě
etapy rekonstrukce dokončit tak,
abychom mohli v létě koupaliště
zprovoznit. Už po prvních dnech
od zahájení provozu se ukázalo, že
si sem lidé našli cestu. Po prvním
týdnu užívání koupaliště totiž Berounská sportovní jako provozovatel
areálu hlásil návštěvnost kolem 650
návštěvníků denně,“ uvedla starostka Berouna Soňa Chalupová.
A co veřejnost láká nejvíce? Podle
ředitele Berounské sportovní Antonína Marxe jsou v největší oblibě
tobogán se skluzavkou kamikaze,
divoká řeka, lekníny s lanovými
žebříky a samozřejmě dětské brouzdaliště s atrakcemi pro nejmenší
návštěvníky.
Během několikatýdenního provozu se zároveň ukázalo, co je potřeba do další sezóny vylepšit. „Děkujeme za podněty veřejnosti, všechny
reálné připomínky se budeme snažit
do příští sezóny vyřešit. Jedná se například o zastínění travnatých ploch

a zlepšení systému vstupného. Zabývat se budeme také možnostmi občerstvení a ranním plaváním,“ uvedl
místostarosta Michal Mišina.
Město bude řešit i parkovací
stání v blízkosti koupaliště, která
postupně vzniknou v rámci rekonstrukce jednotlivých ulic. Z důvodu
zajištění průjezdnosti sídliště budou opravy probíhat na etapy. Ještě
v letošním roce zahájíme stavební
práce v ulici Švermova a Ke Koupališti, kde vzniknou první parkovací
místa. n

n Největší zájem je o skluzavku
a tobogán.
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I pro cyklisty platí pravidla silničního provozu

V

letních měsících na kolech
jezdí mnohem více lidí, než
v jiném období a stoupá i počet

úrazů vzniklých právě při tomto druhu pohybu. V Berouně
od konce července nově přibyla

sdílená elektrokola, čímž se frekvence cyklistů v ulicích města
a v jeho okolí značně zvýšila.
Beroun cyklisty vítá, ať už kolo
využívají k přepravě do zaměstnání, na nákup nebo na výlety.
Přesto je potřeba nezapomínat,
že i cyklista je účastníkem silničního provozu, ať už jezdí na
klasickém kole nebo elektrokole, a platí pro něj dopravní
předpisy. Proto apelujeme na
dodržování bezpečné jízdy, ať
si nikdo z nás zbytečně nezkazí
vstup do nového školního roku.
Zejména v centru města – na
Husově náměstí cyklisté pravidla často nerespektují. Jezdí po
chodnících, kde ohrožují chodce a na silnici nedodržují směr
jízdy. Připomínáme, že Husovo
náměstí je jednosměrné. Při
vjezdu je možné jet buď rovně
okolo radnice a nebo pokračovat vlevo okolo náměstí. Opačný
směr není přípustný.
Opatrnosti je potřeba dbát
také na chodnících s cyklopruhem a na cyklostezkách, kde se
souběžně pohybují pěší i cyklisté. Zejména elektrokola někdy
chodci vzhledem k velmi tichému provozu snadno přehlédnou
a může tak dojít ke kolizi. Děkujeme, že jezdíte bezpečně a podle pravidel! n

V kronice města se uzavřela další kapitola

K

ronikářka Berouna Marie
Kopřivová přinesla v úterý
18. srpna starostce Soně Chalupové k podpisu kroniku města s konečnými záznamy za rok
2019. Stejně jako v předchozích
letech i tentokrát úvodní stránka
patří originální kresbě jednoho
z berounským malířů.

Ve věku nedožitých 76 let zemřel
ve čtvrtek 13. srpna Ladislav Žižka, legenda berounských diskoték. Přejeme mu, ať se mu v tom
hudebním nebi daří a dál rozdává pohodu a dobrou náladu.

www.mesto-beroun.cz

V minulosti první stranu daného roku umělecky ztvárnili např.
Jiří Kahoun, Viktor Žabinský nebo
Karel Souček. Motivem každého
obrazu je Beroun. Každý díl kroniky zaznamenává údaje za pět let
a poté je uložen ve Státním okresním archivu v Berouně, kde si ji po
domluvě může prohlédnout každý
zájemce. Další příležitostí jsou Dny
evropského dědictví, kdy je kroni-

ka vystavena v budově berounské
radnice společně se starostenským
řetězem. Letos se tato možnost naskytne v sobotu 12. září od 9:00 do
17:00. Ve velké zasedací místnosti
bude přítomna i kronikářka Marie
Kopřivová. Ta převzala tuto roli po
svém zesnulém manželovi Jiřím
Kopřivovi a této práci se svědomitě
věnuje od roku 2011. n

Okénko zastupitelů
Máme elektrokola
– a co dál?

B

eroun se zařadil mezi města
jako Bonn, Salzburg nebo
Oulu. Nezbývá než si přát, abychom
se s koly sžili tak dobře jako v Holandsku, Německu, nebo Dánsku.
Zde v malých městech dokáží koly
obsloužit až 40 % veškeré dopravy.
Jen si představte, že by v Berouně
poklesla automobilová doprava
o 40 %. Nebylo by to skvělé?
Nejsem snílek ani idealista, a tak
vím, že jsme na úplném začátku.
Obrovský kus práce zbývá na straně
města. Předně vybudovat bezpečné
cyklostezky a jejich napojení na veřejné budovy a další infrastrukturu.
Klíčových míst je mnoho, např. most
přes Berounku, Goslarský most,
Česká ulice, apod. Špatným příkladem je pro mě nová cyklostezka podél Plzeňské ulice, zde musí cyklisté
na každé křižovatce zastavit, slézt
z kola a dát přednost autům. Cyklostezka je úzká a jen málokterý rodič
by tudy poslal školáka samotného
na kole do školy. Nakonec se zde
pletou chodci s cyklisty a vzájemně
si překážejí.
Tím se ale dostávám k druhému
problému a tím je naše vzájemná
bezohlednost. Motoristé často
nemají trpělivost s cyklisty, a ti se
podobně chovají k chodcům. I jinde jsou sdílené cyklostezky a chodníky, ale rozumný cyklista přibrzdí
a počká, až si maminka chytne dítě
za ruku. Nebo počká, až si chodec
všimne, že za ním jede kolo. Nestačí jen cinknout na poslední chvíli.
Naopak chodci dávají pozor, aby
chodili po chodníku a ne po cyklostezce. A i pokud se druhá strana
splete, netřeba se hned zlobit.
Přál bych si, abychom e-kola
přijali. Za úspěch bych považoval
vyskočit na 3 000 výpůjček za den, tj.
pokles automobilové dopravy o cca
5 % a vytíženost elektrokol cca 20 %.
Je před námi dlouhá cesta, část nám
stále dluží město, ale půlka práce je
pouze náš přístup a postoj. V tomto
ohledu bych vás 19. 9. rád pozval
na happening „Zažít město jinak“.
(Pozn. redakce: více o akci na straně 8.) Pod záštitou města jej pořádá
městská knihovna spolu s Jinou Kávou. Bude zde dobré jídlo a pití, muzika ale především malým i velkým
zábavnou formou vysvětlí problematiku bezpečnosti v dopravě.
Mnoho vzájemné úcty, respektu a úsměvů nejen na cestách po
Berouně.
Adam Voldán, Beroun Sobě n

5

PROJEKTY PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU
MĚSTA BEROUN MAJÍ ZELENOU

Hlasujte na www.mesto-beroun.cz/aktuálně/participativní rozpočet
Pro participativní rozpočet jsme vyčlenili 1 milion korun. V rámci hlasování, které probíhá do 30. 9. 2020 na webových
stránkách města a formou hlasovacího kupónu zveřejněného v Radničním listu, můžete podpořit vámi vybraný projekt.

1

PUMPTRACKOVÁ DRÁHA

2
3

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ NA MĚNDĚ

4

5

WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ

ZÁBRANSKÝ PARK

6

www.mesto-beroun.cz

PŘEKVAPENÍ PRO MEDVĚDY

ALEJ PLZEŇSKÁ
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Přejeme našim zářijovým jubilantům

n Hlavním hostem Závodí Festu byla Jana Uriel Kratochvílová.

Závodí Fest ohromila Jana Kratochvílová

V

pořadí 8. ročník festivalu
u Berounky zahájil herec
a moderátor Petr Stolař. Jako
první hráli folkoví Nezmaři, kteří
dokázali, že jejich fanouškovská
základna je tu opravdu početná.
Dále se na pódiu vystřídali muzikanti napříč hudebními žán-

n Moderátor Petr Stolař.

ry. Nejvíce očekávaným ale bylo
vystoupení Jany Kratochvílové
s kapelou Illuminati.ca, která
předvedla živelnou show, a tak jí
skalní fanoušci odpustili i pouhé
tři písničky z éry let osmdesátých.
Fronta na podpis byla dlouhá, podepisovalo se ještě chvilku po půlnoci za pomoci čelovek. Vesmírná
bytost Jana Uriel Kratochvílová
totiž s nikým neodmítla ztratit nějaké to milé slovíčko…
Celý den s námi byli piráti
z Městské knihovny Beroun, kteří
s dětmi hráli deskové hry i malovali. Výtečnou kávu vařili ve stánku Jiná káva, kterou provozuje
berounský Lomikámen. Muzeum
berounské keramiky představilo
své výrobky - repliky berounské
středověké keramiky, zboží doplnili reklamními předměty z berounského infocentra.
Alena Šustrová n

n 70 let
Josef Radoš
Jaroslav Jirava
Jiří Hora
Pavla Červenková
Dana Pikartová
Pavla Kučerová
Eva Červená
Helena Bolková
Marta Paterová
Marie Nevyjelová
Ladislava Prokšová
Jitka Martinková
Milena Krousová
Helena Sudíková
Marie Chaloupková
Václav Gabriel
Helena Slavíková
Mária Mešková
n 75 let
Zdeněk Kaněra
Ladislav Novák
Ladislav Rýdl
Václav Dlouhý
Milena Halaburdová
Libuše Míková
Božena Jarošová
Hana Šebková
Alena Burešová
Vlasta Zýková
Helena Bartoňová
Věnceslava Paurová
Vojtěch Pálčik
n 80 let
Jaroslav Řeřicha

Jiří Šťastný
Zdeněk Procházka
Václav Laštovička
Josef Soukup
Václav Langr
Jiří Úterský
Jiří Perman
Zdeňka Richtrová
Eva Podzimková
Marie Křížková
Ludmila Hamplová
Arnošt Souček
Bedřich Holle
Marcela Machová
Jana Mykytynová
n 85 let
Lubomír Frýba
František Kolář
Daniela Vršecká
Anděla Ptáčníková
Milada Kulhavá
Jenka Preislerová
Milan Kopřiva
n 90 a více let
Johana Hořejší – 90 let
Irena Hrbáčková – 90 let
Jaroslava Tomášková – 91 let
František Krejčí – 92 let
Anna Krejčová – 92 let
Jaroslav Peigert - - 92 let
Marie Sklenářová – 92 let
Marie Šroubková – 93 let
Emilie Kočová – 94 let
Vlasta Skuhravá – 94 let
Anna Chýzká – 95 let

Hodně štěstí a zdraví všem jubilantům přeje vedení města Beroun, redakce Radničního listu a Klub důchodců Beroun. Pokud se blíží vaše životní
jubileum a nechcete, abychom vám v Radničním listu touto formou popřáli, dejte nám vědět vždy do 12. dne předcházejícího měsíce na některý
z kontaktů uvedených v tiráži na poslední straně Radničního listu. n

✂

HLASOVACÍ KUPÓN
Participativní rozpočet

Hlasuji pro projekt (číslo a název):

(Přehled jednotlivých projektů najdete na straně 6)
Vyplněný hlasovací lístek odevzdejte do 30. 9. 2020 do hlasovací schránky, kterou najdete v pobočce městské knihovny na Velkém sídlišti, Třída Míru 1280 nebo u zadního vstupu do budovy radnice z ulice Na Příkopě (u okénka městské
policie). Tento vstup je otevřen denně včetně víkendů.

Koncerty na náměstí Joachima Barranda patří k létu

P

o celé léto si mohli přijít lidé poslechnout hudbu nejrůznějších žánrů k pódiu na náměstí Joachima Barranda, kde se konaly koncerty
v rámci Berounského kulturního léta. Diváky například potěšila kutnohorská kapela Melissa, která se představila svou folkrockovou muzikou
s nádechem středověku. Foto Alena Šustrová

www.mesto-beroun.cz

CO JE PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
Participativní rozpočtování je postup, jak se občané města mohou
částečně zapojit do rozpočtového procesu a ovlivnit tak, na co bude
vynaložena část veřejných financí. Obecně je možno popsat participativní rozpočet jako část peněz z rozpočtu města, o jejímž využití
rozhodují obyvatelé.
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V novém školním roce startují semináře pro rodiče i pedagogy

H

ned v prvním měsíci nového
školního roku odstartují v rámci
projektu MAP ORP Beroun II. zajímavé exkurze a semináře určené pro
pedagogy i rodiče z Berounska.
Dvě exkurze připravuje tým ve
spolupráci s autorem publikace
Regionální vlastivěda Mgr. Emilem

Nabídka pro seniory

O

d 8. září začínají v bezbariérové kanceláři Socius, v přízemí
domu na Husově nám. 43 v Berouně nové kurzy pro seniory. Ti se zde
naučí základy práce s počítačem –
s jeho obsluhou, ukládáním souborů, jak si založit email, jak hledat
na internetu apod. Kurz se otevírá
pro 4 studenty současně, učebna je
vybavena notebooky, ale je možné
si nosit vlastní. Cena kurzu je 2 340
Kč za 18 lekcí (130 Kč za 1,5 hod.
výuky). Možno koupit jako poukaz –
dárek pro své blízké. Kontakt je na
stránkách Sociusu www.pecovat-doma.cz. n

Šnaidaufem. Učitelé se s ním vydají
na zajímavá místa v okolí Berouna,
kde
budou
moci načerpat
náměty pro
svou výuku.
Exkurze nazvaná Berounka – život
s ní a kolem ní se koná 17. 9. od 13
hodin. Exkurze je určena zejména pro
učitele vlastivědy, dějepisu, zeměpisu
a přírodopisu. Za sv. Ludmilou a na
Tetínské skály se vydají pedagogové
v doprovodu autora publikace 1. 10.
Získané poznatky využijí zejména učitelé vlastivědy, dějepisu, zeměpisu,
přírodopisu, českého jazyka případně hudební výchovy.
Dotazy týkající se řízení a hospodaření škol zodpoví erudovaný školitel Mgr. Pavel Zeman, a to v úterý
15. 9. v rámci setkání ředitelů škol.
Následující den 16. 9. se koná seminář zaměřený na získání teoretických
znalostí a praktických dovedností
v oblasti vyhodnocování potřeb dítěte a sestavování individuálního plánu

ochrany dítěte. Seminář povede sociální pracovnice Alena Svobodová,
která se v oblasti sociálně – právní
ochrany dětí pohybuje 17 let.
Jak správně vést diskuzi? Jaké
body by měly obsahovat pracovní
porady a schůze? Na tyto otázky by
měl pomoci najít odpověď kurz, který se uskuteční 23. 9. a je určen pro
zástupce neziskových organizací. Je
zaměřen na praktický nácvik dovedností, které potřebujeme při řízení
diskuse, porad, jednání a schůzí. Povede jej Mgr. Tomáš Masopust.
Na říjen je plánována mimo jiné
i beseda pro rodiče nazvaná Jak
vychovat chlapečka a jak vychovat
holčičku? O přirozených rozdílnostech chování u holčiček a chlapečků
a jejich souvztažnosti k přístupu dospělých bude hovořit žádaný lektor
a zkušený psycholog Mgr. et Mgr.
Milan Studnička.
Podrobné informace k akcím i jejich kalendář najdete na webu www.
mapberoun.cz. n

V říjnu nás čekají volby do krajského zastupitelstva

V

olby do krajských zastupitelstev se uskuteční ve
dnech 2. a 3. října 2020. Informace o volebním
okrsku, kam podle trvalého bydliště patříte, najdete
na obálce, ve které vám budou doručeny domů.
Volič může hlasovat i v jiném volebním okrsku na tzv.
voličský průkaz. Ve volbách do zastupitelstev krajů
můžete takto hlasovat jen ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje. O voličský průkaz lze zažádat v písemné nebo elektronické podobě
s doručením úřadu do 25. září - na listině opatřené

úředně ověřeným podpisem voliče, nebo - v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče. Žádost můžete vyřídit i osobně do 30. září.
Ministerstvo vnitra po diskusi se zástupci politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně
dokončuje návrh zákona, který by umožnil hlasovat
v podzimních volbách i osobám v izolaci a karanténě
z důvodu šíření nového typu koronaviru. V nejbližších týdnech bude návrh předložen k projednání vládě a komorám Parlamentu České republiky. n

Sportujeme se Spořkou

Upozornění
n Upozorňujeme všechny příznivce sportovní akce Target Sprint, která byla plánována na
26. září, že se z důvodu koronavirových opatření
letos neuskuteční. n

Poděkování
dobrovolníkům
pod širým nebem
V sobotu 19. září se od 14:00 uskuteční na Husově náměstí
„Open Air koncert“, na němž vystoupí skupiny Bylo nás 6,
ODDECHOVKA a CZECH BRASS BAND. Koncertem chce
spolek Talichovo Berounsko, který je pořadatelem akce,
poděkovat nejen veřejným složkám a dobrovolníkům, ale
i veřejnosti za skvělý přístup v boji s koronavirem. Město
Beroun konání tohoto koncertu pod širým nebem podpořilo částkou 20 tisíc korun.
www.mesto-beroun.cz

O

d čtvrtka 10. do soboty 12. října sportuje celé město. Přímo
na Husově náměstí vyroste sportovní areál plný zábavy i adrenalinu. Co
jsme pro vás ještě připravili: pestré
disciplíny pro všechny od 6 do 100
let, profesionální vybavení, kulturní
program, soutěž mezi městy a mnoho dalšího!
Čtvrtek a pátek pro vás bude
areál na Husově náměstí otevřen od
8:00 do 18:00 v sobotu potom od
9:00 do 19:00. n

Zubní pohotovost
n 5. a 6. 9. MUDr. Leonid Mynko, Beroun, Plzeňská 32/22, tel.:
311 513 313
n 12. a 13. 9. MUDr. Jitka Karmazínová, Hořovice, Komenského 49,
tel.: 311 516 660
n 19. a 20. 9. MUDr. Katarína Kurťáková, Beroun, Pod Haldou 64,
tel.: 311 621 973
n 26. a 27. 9. MUDr. Anna Kovaříková, Beroun, Tř. Pol. Vězňů 40,
tel.: 311 746 418
n 28. 9. MUDr. Jan Joukl, Kr. Dvůr,
Průmyslová 614, tel.: 728 349 403
Pohotovost je od 8:00 do 11:00 n

Zažijte Beroun jinak

J

iná káva a Městská knihovna se
připojily k iniciativě Zažít město
jinak (ZMJ), kterou už řadu let pořádá spolek Auto*Mat. Jejím cílem je
alespoň na krátkou dobu proměnit
ulice, chodníky a další městské plochy na příjemnější místa. Myšlenka
je založena na principu sdílení veřejného prostoru a vzájemné výpomoci.
Akce je zároveň sousedskou slavností
a program si vytváří místní obyvatelé,
spolky, organizace a další subjekty
i jednotlivci. Zároveň je ZMJ součástí
mezinárodního týdne mobility, a proto je jeho součástí i cyklojízda městem.
Přidat se a podílet se na programu
může každý, stačí, když nám navrhnete vlastní nápad.
První berounský ročník se bude
konat pod záštitou starostky Soni
Chalupové v sobotu 19. září od 14:00
do 22:00 na parkovišti před městskou
knihovnou. Kromě cyklojízdy se můžete těšit na vystoupení malých mažoretek, divadlo pro děti Krabice z Teplice,
SWAP, tedy výměnu oblečení, rostlin,
knih, a dalších věcí, charitativní bazar
knih, veslařský trenažér, keramiku,
deskové a paměťové hry, naučné vycházky s Berounskou zelení, koncerty
a Dje, večerní videomapping na fasádu kasáren a samozřejmě i na dobré
jídlo a pití. Program se stále rozrůstá,
pokud se chcete zapojit i vy, kontaktujte nás na emailu zmjberoun@gmail.
com. Aktuální informace najdete také
na facebookové události Zažít město
jinak *Beroun. Michaela Škeříková
a Radka Kovářová n

Nabídky pronájmu
n Město Beroun nabízí k pronájmu garážové stání pro os. automobil v ul.
Branislavova (budova bývalé kotelny v Hlinkách), za cenu 1.500 Kč/měsíc.
n Město Beroun nabízí k pronájmu část prostor sloužících k podnikání
o výměře 33,44 m2 a část zázemí náležícího k těmto prostorám o výměře
8,84 m2 (celkem 42,28 m2), nacházejícím se v přízemí budovy Domova
penzionu pro důchodce, na adrese Na Parkáně 111, Beroun-Město za účelem provozování kadeřnictví a v případě, že se nepřihlásí zájemce o provozování kadeřnictví k jiným účelům. Zájemci, obraťte se na městský úřad
emailem mapo5@muberoun.cz nebo telefonicky 311 654 220.
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Reportáž

Jak se opravuje historická památka
Co překvapilo tým odborníků, který od června pracuje na opravě berounské bašty

V

polovině června zahájilo město
plánovanou opravu jižní části
městských hradeb, která probíhá
pod přísným dohledem památkářů.
„Máme zpracovaný projekt na opravu celé jižní části hradeb. Projektant
nám doporučil zahájit práce právě

opravuje již třicet let. Přiznává
však, že se stále učí a sbírá zkušenosti. Každá historická stavba totiž
potřebuje svůj naprosto specifický
přístup s ohledem na její estetiku
a stavebně historický vývoj a je úplně jedno, jestli je to socha, kostel

n Bašta, která je součástí parku v ulici na Parkáně, přežila i demolici Hrdlořez. Až do 80. let minulého století se u ní dochovala původní střecha.
K obnovení zastřešení se ale v této době památkáři nekloní.

na opravě historické bašty, jejíž stav
byl nejzávažnější. Podle možností
našeho rozpočtu budeme postupně
po etapách opravovat i další úseky,“
připomněla starostka Soňa Chalupová.
Od 18. století jsou hradby velkou
zátěží měst. Opevnění nemělo pravidelnou údržbu a k opravám se přistupovalo až teprve tehdy, když bylo
v havarijním stavu. Oprava městského opevnění je běh na dlouhou trať
a z důvodu technologických pauz
je velmi časově náročná. Často jde
o doslova mravenčí práci, která tvoří
největší část rozpočtu.
Technolog Martin Tamchyna:
Do památek nevidíme
Jedním z klíčových členů berounského týmu je technolog Martin Tamchyna. Historické památky

n Koruna hradby bude složená
z drnů a speciálních kamenů.

www.mesto-beroun.cz

nebo hradby. Proto před začátkem
každé práce s oblibou říká, že to
dělá poprvé v životě.
„Na každou opravu je sice zpracován projekt, ale ten je jen vizuální
a nikdo neví, jak to vypadá uvnitř.
Do památky nevidíme, průzkum
a sondy nelze dělat v předstihu.
V průběhu stavby dochází často ke
změnám. Nepoužíváme standardní
stavební procesy ani standardní
stavební materiály. Vše je potřeba
technologicky vzorkovat, posoudit,
nechat tomu čas a hlavně dodržovat
technologické přestávky. Materiály
mají každý svůj proces, různě zrají
a aby na sebe navázaly, je potřeba
pauzu dodržet, jinak se nespojí. Čím
větší zdivo, tím větší pauza,“ vysvětluje Martin Tamchyna.
Památkářka Dorota Havlíková:
Každá hradba je
z jiného materiálu
Před samotným zahájením opravy bašty bylo potřeba stavbu důkladně zajistit, aby nedošlo k ještě většímu poškození památky a zároveň
nebyla ohrožena bezpečnost lidí,
kteří na opravě pracují. „Pak následovaly průzkumné sondy, na jejichž
základě odborná komise složená
se zástupců investora, památkářů,
statika, architekta, kameníka a technologa rozhodla, jak se bude postupovat a jak náročná bude oprava,“
nastínila první přípravnou fázi Dorota Havlíková z Národního památ-

kového ústavu, která má s opravou
hradebních zdí bohaté zkušenosti
z jiných měst např. z Kouřimi, Kolína i Prahy, a tak i možnost srovnání.
„Každá hradba je z jiného materiálu. V Berouně je specifická
situace, protože hradba byla původně silná, ale kvůli zástavbě došlo
k částečnému ubourání a zeslabení
zdiva, takže statika je nyní problematická. Navíc tato část hradby byla
z vrchu poměrně tvrdě uzavřena
cementovou vrstvou a špatně vyspárovaná. Zdivo tak pojímalo veškerou
vlhkost a působením povětrnostních vlivů zejména mrazu byl na něj
vytvářen silný tlak,“ vysvětlila Dorota Havlíková.
Odborníci se nakonec shodli
v tom, že v případě berounské bašty bude nutné použít kombinaci
několika technologií. Nároží bude
staticky zajištěno sešitím ocelovými
dráty, přezděním nejpostiženějších
částí a lokálně doplněno injektážemi
s plnivem. Z estetického hlediska ale
bude nejvíce patrné nové spárování,
jehož hlavním úkolem je umožnit
vnitřní vlhkosti proniknout až na
povrch. Na správnou kvalitu jeho
provedení dohlíží architekt Lukáš
Hudák. Spáry se musí hodně utahovat, aby nepraskaly. Co není úplně
dokonalé, vrací nekompromisně
k předělání.
Co se skrývalo za malým
zazděným zástěnkem?
Tým se při práci zaměřil také
na malý zazděný zástěnek z druhé
strany hradeb, u kruhového objezdu
v Havlíčkově ulici. „Bylo potřeba ho

prozkoumat, aby nám tam případně při aplikaci injektáží nevytékalo
plnivo. Udělali jsme sondu do země
a zjistili jsme sklepní prostor pod
celou baštou o velikosti zhruba 3x3
metry. Následoval průzkum, abychom zjistili, v jakém stavu je klenba
a zda je to staticky únosné. Vypadá
to, že tam asi vedlo schodiště, po
němž se sestupovalo z domu. Jinak
je ale prostor v dobrém stavu,“
objasnila památkářka Magdaléna
Součková s tím, že sklep bude po
nezbytných opravách znova zazděn
a ponechán bude jen malý otvor pro
větrání.
Drnová koruna na závěr
Jakmile bude hotové přezdění a spárování, aby byl povrch
kompaktní a nepůsobily na zdivo
povětrnostní vlivy, přijde na řadu
poslední etapa, a to je koruna hradby. „Nakonec se přikláníme k tomu,
že tam dáme travnaté drny. Máme
sice historickou fotku bašty, podle
níž by bylo možné střechu obnovit,
ale hradby jsou staré a nechceme
pokoušet jejich statiku,“ podotkla
Součková.
„V rámci zatravňování koruny
chceme použít speciální skladbu
kamenů, které by zadržovaly vodu
pro rostliny a zároveň se tak zabránilo zatékání vody,“ dodala památkářka. V minulosti běžně využívané
drnování zažívá v posledních letech
renesanci a najde své uplatnění
na nárožích i při dalších opravách
městských hradeb. Jako další by
měly přijít na řadu hradby u hotelu
Grand. n

n Pod baštou byl objeven sklep, který pravděpodobně patřil k jednomu z dřívějších přilehlých domů. Stáří se odhaduje na přelom 18. a 19. století. Jeho
klenby jsou však zachovalé a statiku památky tak nenaruší.
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Kulturní a společenský kalendář 9/2020
2.
4.

68. klubový večer Modrýho Berouna
ST

19:00

Kemp Beroun

Základy domácí fermentace
PÁ

18:00

Městská knihovna

4. Berounský drak 2020
- 5. PÁ - SO
Kemp Beroun

VI. ročník RETRO CUP 2020
SO

5.

9:00

Zimní stadion

Prohlídka zámku a zahrady v Troji
SO

10:00

Troja

20:00

Pivovar Berounský medvěd

Brutus
SO

7.

Jiří Poslední: Grafosnění
PO

17:00

9.

17:00
17:00

10.

20:00

Městská knihovna
Sál České pojišťovny
Muzeum Českého krasu

Setkání Taizé
ČT

20:00

ČCE, Husovo nám. 43

Dny evropského dědictví
SO
9:00

12.

9:00
9:05
14:00

Městská knihovna
Nádraží Karlštejn
Dům dětí a mládeže Beroun

Lenka a Pavel Raunigrovi
SO

18:00

Muzeum berounské keramiky

Cesta kolem světa
SO

13.
15.

Golf Club Beroun

Rambajs fest
NE

Nám. Joachima Barranda

Od Sv. Ludmily k dnešku
ÚT

15:00

KD Plzeňka, Palackého ul.

Lady Karneval
ST

16.

14:00

Klub seniorů Beroun

Brouk v hlavě
ST

19:00

KD Plzeňka

36. cestovatelský večer
ST

19:00

Pivovar Berounský medvěd

Sochař a restaurátor Karel Stádník
17.

ČT

16:30

Městská knihovna

Vladimir Iljič Lenin
ČT

18:00

www.mesto-beroun.cz

Výstava legendární české stavebnice potrvá do 15. listopadu.
Ekumenické setkání se zpěvy a modlitbami v tradici francouzské komunity Taizé.

Geopark Barrandien

Den otevřených dveří v DDM
SO

Jazz, rock, šanson a překvapení pro všechny generace.

Vydejte se do světa pradávných sopek a poznejte dramatickou geologickou minulost Země.

Podzimní entomologická exkurze
SO

Seminář pro rodiče budoucích gymnazistů a středoškoláků.

Oslavy Dnů evropského dědictví nabídnou otevřené památky i program
na nám. Joachima Barranda. Více na str. 13.

Matematika k přijímacím zkouškám
SO

Koncert legendární bigbítové kapely.

centrum Berouna a památky

Den s geologem
SO

Prohlídka vedená historikem Jaroslavem Sojkou v rámci cyklu Setkání
s autory, které máte rádi. Více na str. 18.

Díla vyhlášené místní umělkyně budou vystavená do 16. října. Více na
str. 16.

Fenomén Merkur
ČT

Hokejoví fajnšmekři si určitě nenechají ujít hokejový turnaj legend.

Městská galerie

LUCKY JAM
ČT

Také v letošním roce se uskuteční tradiční závody dračích lodí na Berounce. Více na str. 13.

Výstavu grafik Jiního Posledního můžete vidět do 26. září.
Více na str. 16.

Efektivní příprava k přijímacím zkouškám
ST

Vladimír Sojka zve na zajímavou přednášku o fermentaci.

Holandský dům

Květa Makovská
ST

Další klubový večer se uskuteční v areálu berounského kempu.

Muzeum Českého krasu

Přípravný kurz matematiky pro ty, kteří se chtějí hlásit na osmiletá gymnázia.
Během exkurze se seznámíte se zajímavým hmyzem pozdního léta.
Přijďte se osobně přesvědčit, jaké aktivity nabízí místní dům dětí a mládeže.
Výstava užitkové keramiky bude k vidění do 1. listopadu.
Výstava několika autorů je připravena ve spolupráci s galerií La Femme.
Festival, na kterém nechybí zábava, dobré jídlo a pití. To musíte zažít
s celou rodinou.
Výstava, zajímavá setkání, přednášky a besedy v KD Plzeňka na téma sv.
Ludmila. Více na str. 13.
Kulturní a společenská akce pro seniory.
Divadelní komedie v podání ochodnického souboru LOĎ.
Další z cestovatelských večerů v režii Modrýho Berouna.
Na přednášku zve Klub přátel výtvarného umění.
Přednáška u příležitosti 150 let od narození V. I. Lenina přiblíží vývoj
sociální filozofie.
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Promítání filmu Čas lesů
17.

ČT

19:00

ČCE, Husovo nám. 43

Dokument přiblíží širší aspekty lesního hospodářství i osobní filozofii jak
těžařů, tak těch, kteří usilují o jeho zachování.

20:00

Sál České pojišťovny

Jaroslav Samson Lenk je osobitý přední český písničkář, hudebník, zpěvák a producent.

Samson
ČT

Evropský den chráněných území
SO

19.

8:30

Vydejte se na speciální naučnou stezku s podtitulem Českým krasem za
Hagenem.

Karlštejn, u pošty

MHF Talichův Beroun
SO

Husovo náměstí

Open Air koncert, který se koná v rámci mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun.

14:00

parkoviště U Kasáren

Sousedské slavnosti pořádané Jinou Kávou a Městskou knihovnou Beroun. Více na str. 8.

19:00

KD Plzeňka

Folk - rocková kapela, která se specializuje na skotskou a irskou lidovou
hudbu.

Klubová scéna KD Plzeňka

Klub zdraví obnovuje pravidelná setkání. Tentokrát se beseda koná výjimečně ve středu.

16:00

Zažít město jinak
SO

22.
23.

Asonance
ÚT

Covid -19 a genetika
ST

18:00

S knížkou do života
ČT

24.

9:00

Dopoledne v knihovně pro nejmenší a jejich rodiče.

Městská knihovna

Literární večer Stranou
ČT

18:00

Zájemce čeká setkání s Vratislavem Kadlecem.

Městská knihovna

Druhé čtyřicátiny Jitky Vrbové
ČT

26.
29.

19:00

Sál České pojišťovny

Izrael – země zaslíbená?
SO

13:30

Církev advent., Tylova 8

Halina Pawlowská
ÚT

30.

KD Plzeňka

14:00

DDM Beroun

20:00

Sál České pojišťovny

Akce pro celou rodinu, více informací získáte na www.ddmberoun.cz.

AG Flek
ST

Restaurace U Štiky
Září

PÁ+SO

Pravidelné retro diskotéky: hrajeme hudbu 80. a 90. let, hity milénia
české a zahraniční produkce.

20:00

n Výstavy

Koncert známé české hudební skupiny založené roku 1977.
5. 9. DJ Jarda Petarda, 12. 9. DJ Pupík, 18. 9. Sortiment – živá hudba,
19. 9. DJ Jarda Petarda, 25. 9. Travesti show, 26. 9. DJ Pupík

20:00

Retro bar U Madly
PÁ+SO

Beseda se spisovatelem a znalcem Izraele Ludvíkem Švihálkem.
Manuál zralé ženy - přeložené představení z jara.

19:00

Drakiáda
ST

Jitka Vrbová, pěvecký sbor Bonbon a instrumentální skupina Radima
Linharta. Více na str. 17.

n Hudba, plesy

n Přednášky

n Muzea

n Ostatní akce

Pokračující výstavy: Výstava prací učitelů a žáků ZUŠ V. Talicha (Městská galerie Beroun, výstava trvá do 4. září), Denis Defrancesco (Golf Club
Beroun, výstava trvá do 11. září), Cesta kolem světa (Muzeum berounské keramiky, výstava trvá do 8. září).
Zahájení tanečních kurzů v KD Plzeňka: od 3. září vždy od 19:00 Taneční Romany Chvátalové, od 11. září vždy od 19:00 Ne/tradiční taneční
s Michalem Padevětem a jeho hosty ze StarDance.

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

začátek

název

čas

4.

PÁ

20:30

Noví mutanti

USA

95

5.

SO

20:30

Štěstí je krásná věc

ČR

101

11.

PÁ

20:30

After: Přiznání

USA

106

12.

SO

20:30

Tenet

USA

150

18.

PÁ

20:15

Rytmus: Tempos

ČR

90

19.

SO

20:15

Šarlatán

25.

PÁ

20:15

Kingsman: první mise

26.

SO

20:15

Bábovky

www.mesto-beroun.cz

ČR/IR/
PL/SL
VB/
USA
ČR

100
131
97

popis

Čtyři mladé mutanty drží v odlehlé nemocnici doktorka Cecilia za účelem jejich psychiatrického
pozorování. Když se osazenstvo rozroste o dalšího člena, začnou se v nemocnici dít zvláštní věci.
Čenda s Janou nemají v životě na růžích ustláno. To ale změní farářem požehnaný loterijní tiket
a pohádková výhra 176 milionů korun.
Vzájemná osudová láska hodné dívky Tessy a tajemného Hardina musí projít těžkou zkouškou. Tessa
se dozví o sázce, která jejich vášni předcházela, a jedno Hardinovo ošklivé tajemství z minulosti.
Hlavní zbraní hrdiny akčního sci-fi spektáklu je jediné slovo - TENET. V temném světě mezinárodní
špionáže bojuje o záchranu celého světa.
Hudební dokument Tempos je příběhem Patrika Rytmuse Vrbovského a jeho 30ti-leté dráhy rappera.
Strhující životopisné drama inspirované skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška.
Sebranka nejhorších tyranů a geniálních zločinců se připravuje rozpoutat válku, jež má zahubit
miliony lidí. Stanete se svědky zrodu první nezávislé tajné služby.
Bábovky mapují současné partnerské i rodinné vztahy, ukazují zábavné a trefné situace z každodenního života, které zná každý z nás.
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Městské kino Mír Beroun
1.

ÚT

19:00

Tenet

USA

150

Hlavní zbraní hrdiny akčního sci-fi spektáklu je jediné slovo - TENET. V temném světě mezinárodní
špionáže bojuje o záchranu celého světa.

2.

ST

19:00

Štěstí je krásná věc

ČR

101

Čenda s Janou nemají v životě na růžích ustláno. To ale změní farářem požehnaný loterijní tiket
a pohádková výhra 176 milionů korun.

3.

ČT

19:00

After: Přiznání

USA

106

Vzájemná osudová láska hodné dívky Tessy a tajemného Hardina musí projít těžkou zkouškou.
Tessa se dozví o sázce, která jejich vášni předcházela, a jedno Hardinovo ošklivé tajemství z minulosti.

4.

PÁ

19:00

Šarlatán

ČR/IR/
PL/SL

100

Strhující životopisné drama inspirované skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, který v průběhu několika desetiletí pomáhal deseti tisícům lidí ze všech společenských vrstev.

5.

SO

16:00

Trolové: Světové turné
(bez brýlí)

USA

91

Stoprocentně pozitivní trollí holka Poppy, která byla v úspěšném prvním díle pouhou princeznou,
povýšila na královnu. Ale tam, kde nejsou žádné potíže, je kralování brnkačka.

19:00

After: Přiznání

USA

106

viz 3. 9.

16:00

Křupaví mazlíčci

USA/
ŠPL

105

Co byste dělali, kdybyste dostali krabici sušenek ve tvaru zvířátek, které mají kouzelnou moc
proměnit vás v jakékoli zvíře?

19:00

Havel

ČR

100

Celovečerní příběh jedné z nejvýraznějších osob naší historie Václava Havla z jeho disidentských
dob, kdy ještě nebyl slavnou osobností.

19:00

Tenet

USA

150

viz 1. 9.

95

Čtyři mladé mutanty drží v odlehlé nemocnici doktorka Cecilia za účelem jejich psychiatrického
pozorování. Když se osazenstvo rozroste o dalšího člena, začnou se v nemocnici dít zvláštní věci.

6.
7.

NE
PO

8.

ÚT

19:00

Noví mutanti

9.

ST

19:00

Šarlatán

10.

ČT

19:00

Děda postrach rodiny

USA

98

Stará přátelství jsou rázem zapomenuta, pouta zpřetrhána, když se Petrův dědeček má nastěhovat do jeho pokoje. Z dědečka se stal nepřítel číslo jedna a musí pryč z domu.

11.

PÁ

19:00

Štěstí je krásná věc

ČR

101

viz 2. 9.

16:00

Mulan (bez brýlí)

USA

106

Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v císařské armádě k obraně
země, vstoupí do ní v přestrojení místo svého nemocného otce i dívka Hua Mulan.

19:00

Ženská pomsta

ČR

120

Na skupinové psychoterapii se setkají tři ženy zralého věku kvůli nevěře manželů. Spontánně je
to sblíží a rozhodnou se, že lepší než drahé sezení u psychoterapeuta, bude pomsta.

16:00

Mulan (3D)

USA

106

viz 12. 9.

19:00

Kdo si myslíš,
že jsem?

FR

101

Padesátiletá Claire Milaud vytvoří na sociálních sítích falešný profil čtyřiadvacetileté krásky jménem Clara, aby zjistila, jestli ji její přítel Ludo podvádí.

12.

USA
ČR/IR/
PL/SL

viz 4. 9.

SO

13.

NE

14.

PO

19:00

Šarlatán

ČR/IR/
PL/SL

100

viz 4. 9.

15.

ÚT

19:00

Vyšinutý

USA

90

Nový akční triller s Rusellem Crowem v hlavní roli vyšinutého muže, kterého není radno urazit
a následně neuznat svou chybu a neomluvit se.

16.

ST

19:00

Ženská pomsta

ČR

120

viz 12. 9.

FR

90

Pařížské muzeum Louvre připravilo k 500. výročí úmrtí Leonarda da Vinciho jedinečnou retrospektivní výstavu z jeho děl. Nyní ve vašem kině.
Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, kterou na ni uvrhla čarodějnice Murien.
Ta se má naplnit v den 20. narozenin.

17.

ČT

19:00

Noc v Louvru:
Leonardo da Vinci

18.

PÁ

19:00

Princezna zakletá
v čase

ČR

115

16:00

Mulan (bez brýlí)

USA

106

viz 12. 9.

19.

SO

19:00

Kingsman: První mise

VB/
USA

131

Sebranka nejhorších tyranů a geniálních zločinců se připravuje rozpoutat válku, jež má zahubit
miliony lidí. Stanete se svědky zrodu první nezávislé tajné služby.

20.

NE

16:00

Princezna zakletá v čase

ČR

115

viz 18. 9.

19:00

Štěstí je krásná věc

ČR

101

2. 9.

21.

PO

19:00

Děda postrach rodiny

USA

98

viz 10. 9.

22.

ÚT

19:00

Noví mutanti

USA

95

viz 8. 9.

23.

ST

19:00

After: Přiznání

USA

106

viz 3. 9.

24.

ČT

19:00

Bábovky

ČR

97

Bábovky mapují současné partnerské i rodinné vztahy, ukazují zábavné a trefné situace z každodenního života, které zná každý z nás.

25.

PÁ

19:00

DJ SNAKE:
Koncert v kině

16:00

Princezna zakletá
v čase

19:00

Šarlatán

16:00

26.

27.

ČR

115

viz 18. 9.

ČR/IR/
PL/SL

100

viz 4. 9.

Trolové: světové turné
(bez brýlí)

USA

91

viz 5. 9.

19:00

Ženská pomsta

ČR

120

viz 12. 9.

115

Dvacetiletý Daniel projde v nápravném zařízení pro mladistvé duchovní proměnou. Chtěl by se
stát knězem. I přes trestní rejstřík se mu to díky náhodě vyplní.

SO

NE

Jako první DJ na světě připravil Snake velkolepou show v pařížské La Défense Areně. Filmovalo
se na více než 20 kamer ve 4K a to speciálně pro velké filmové plátno.

28.

PO

19:00

Filmový klub:
Corpus Christi

29.

ÚT

19:00

Kingsman: První mise

30.

ST

19:00

Bábovky

www.mesto-beroun.cz

PL

VB(USA 131
ČR

97

viz 19. 9.
viz 24. 9.
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Pozvánky
Zveme vás na XV. ročník záVodu dračích lodí

Berounský
drak 2020

4.–5. 9.

V kempu
na hrázi
v Berouně

po celou doBu aKce:

vstup Zdrama
• půjčení paddleboardů
• festival malých pivovarů
• bohaté občerstvení • lunapark kaiser

12.00 otevření areálu
16.00 tréninky dračích lodí a volné
jízdy na berounské dračí lodi
18.00 živá hudba

Kulturní program

Další akce a výstavy

9:00 – 18:00 NÁM. J. BARRANDA

 Berounská radnice

dobové válečné ležení (skupiny historického
šermu Compania Della Morte a Alotrium),
středověká krčma, stánky, ukázky řemesel
a workshopy pro děti, kejklíř Merlin, dobová
hudba v podání skupiny Lucrezia Borgia

14:45 VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ
VÝTVARNÉ 3D SOUTĚŽE
CESTA KOLEM SVĚTA
(Náměstí Joachima Barranda, pódium)

15:00 POHÁDKA
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

program:

pÁtek 4. 9. 2020

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
sobota 12. září 2020

liberecké Divadlo Na cestě
(zahrada Muzea berounské keramiky)

sobota 5. 9. 2020

9.00 začátek závodů posádek
dračích lodí
14.00 závod partnerských měst
17.00 vyhlášení výsledků a předání cen

18:00 VERNISÁŽ VÝSTAVY
UŽITKOVÉ KERAMIKY LENKY
A PAVLA RAUNIGROVÝCH
(zahrada Muzea berounské keramiky)

Atrium – výstava dětských výtvarných prací
výstava starostenského řetězu, výstava kroniky města

 Galerie Holandský dům

Výstava grafik – Jiří Poslední: Grafosnění
(9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00)

 Městská galerie Beroun (Duslova vila)
Výstava Květy Makovské: Lyrická kouzla, obrazy a grafika
(9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00)

 Muzeum berounské keramiky

Výstava užitkové keramiky Lenky a Pavla Raunigrových,
vernisáž 12. září v 18:00.
(10:00 – 17:00, výstava potrvá do 1. 11. 2020)

 Státní okresní archiv

Výstava Divadlo jako touha. Ochotnické spolky na Berounsku
(k vidění bude od 14. 9. 2020 vždy po + st 8:00 – 17:00 do 14. 10. 2020)

 Muzeum Českého krasu
Geopark Barrandien – Den s geologem
(9:00 – 16:00)
Změna programu vyhrazena.

programem bude provázet dan adam ovesný a arnošt „arnY“ Frauenberg.
Informace k programu: www.berounskydrak.cz
Kontakt: www.tyran.cz | tel.: 602 330 505 | tyran@tyran.cz
Změna programu vyhrazena.

Berounské památky jsou přístupné v sobotu 12. září 2020 v těchto časech:

akce se koná pod záštitou města a za finanční podpory města Beroun.
děKujeme

partnerům:

pa rt n e r s Ká

m ě sta :

Goslar

Beroun

BEROUNSKÁ
RADNICE

PLZEŇSKÁ
BRÁNA

PRAŽSKÁ
BRÁNA

JENŠTEJNSKÝ
DŮM

DUSLOVA
VILA

KOSTEL
SV. JAKUBA

ZÁBRANSKÝ
KOSTEL

KAPLE
BOLESTNÉ
PANNY MARIE

ROZHLEDNA
NA MĚSTSKÉ
HOŘE

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

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

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

8:00-18:00

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

8:00-12:00, 12:30-15:00

11:00-17:00

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

9:00-19:00

BrzeG

Město Beroun ve spolupráci s Městskou knihovnou Beroun,
Městským kulturním centrem Beroun, obcí Tetín a spolkem Svatá Ludmila 1100 let
Vás srdečně zvou na tematický pořad

OD SVATÉ

LUDMILY
K DNEŠKU III.

15. září 2020

Galerie Pěší zóna v Palackého ulici
Kulturní dům Plzeňka

GALERIE PĚŠÍ ZÓNA V PALACKÉHO ULICI

13.00

Slavnostní zahájení výstavy „KNĚŽNA SV. LUDMILA“
Od 15. května 2020 bude v Palackého ulici v Galerii Pěší zóna možno zhlédnout
výstavu nazvanou „KNĚŽNA SV. LUDMILA“. Výstava potrvá do 31. prosince 2020.

KULTURNÍ DŮM PLZEŇKA

15.00

Úvodní slovo starostky města Beroun RNDr. Soni Chalupové

15.15

Přednáška prof. PhDr. Josefa Žemličky, DrSc.
Čechy plné knížat

16.15

Přednáška Mons. ThLic. Tomáše Holuba, Th.D.
Jak nebýt jako „špatně vyřezaný svatý“

17.45

Módní přehlídka dámských středověkých oděvů a šperků

18.00

Přednáška Ing. Dany Drábové, Ph.D.
(Ne)spoutaná energie aneb příběh uranu

TEMATICKÝ POŘAD SE KONÁ POD ZÁŠTITOU POSLANCE PARLAMENTU ČR KARLA SCHWARZENBERGA.

Akci moderuje Mgr. Jakub Izdný, Ph. D., pracovník Ústavu českých dějin
se zaměřením na nejstarší dějiny střední Evropy.
Vstupenky k dostání v Městském informačním centru od 1. září 2020.

SVA Á
LUDMI A
1100 let

www.mesto-beroun.cz
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Rozhovor…

V době covidové epidemie jsme vybraným dětem nabídli možnost
zapůjčení notebooku a zaplacení internetového připojení
Činnost středočeské pobočky organizace Člověk v tísni přibližuje její ředitelka Kateřina Hůlová
n Jak dlouho vaše organizace v Berouně působí a jakou pomoc zde
konkrétně nabízíte?
Pracoviště v Berouně spadá pod
středočeskou pobočku. Berounskou
kancelář jsme otevřeli v únoru 2017
s nabídkou vzdělávacích služeb pro
děti a dluhového poradenství pro
dospělé. Po rozhovorech s řediteli
několika berounských základních
škol a úředníky sociálního odboru
městského úřadu jsme zjistili, že
nabídka bezplatného individuálního
doučování dětí ve městě chybí. Vzdělávací služby zaměřujeme na žáky
a studenty základních a středních
škol. Prostřednictvím vyškolených
dobrovolníků doučujeme děti ze sociálně znevýhodněných rodin přímo
v domácnostech, spolu s rodiči komunikujeme se školou a podporujeme
rodinu v intenzivnějším zapojení do
domácí přípravy dětí a prodloužení
jejich vzdělávací dráhy. Se studenty
středních škol a učilišť pak následně
pracuje naše kariérní poradkyně, která je provází a motivuje po celou dobu
studia. Jedním z motivačních prvků
je stipendijní program pro studenty
středních škol, jejichž rodiče dosáhli
pouze základního vzdělání. Mladým
lidem spolu s poradenstvím před výběrem vhodné střední školy a během
celého studia nabízíme ale také možnost zapojit se do mimoškolních aktivit, které jsou pro mnohé z nich zcela
nové nebo finančně nedostupné.
n Zmínila jste i službu Dluhového
poradenství, co obnáší?
Služba Dluhového poradenství je
otevřena všem lidem od 15 let. Kromě
snahy pomoci předluženým lidem
nalézt východisko z nepříznivé situace se zaměřujeme také na prevenci
vzniku dalších dluhů. Naše dluhové
poradkyně pomohou detailně zmapovat dluhy, zorientovat se v jejich
struktuře a původu, komunikovat
s věřiteli, exekutory a především ověřit, zda není možné některé exekuce
zastavit z důvodu jejich neplatnosti.
Takové zastavení často znamená snížení dlužné částky o desítky tisíce
korun. Pro orientační ověření, zda je
proti vám vedena nelegální exekuce
na základě rozhodčího nálezu, je
možné využít aplikaci Doložkomat na
webové stránce www.dolozkomat.cz,
kterou jsme vytvořili v rámci projektu
Oddlužením ke spravedlnosti.

www.mesto-beroun.cz

Dluhové poradkyně vám rovněž
pomohou se sloučením exekucí a sepsáním a podáním insolvenčního
návrhu. Služba dluhového poradenství je stejně jako vzdělávací služby
poskytována bezplatně, tedy zdarma.
Naše berounská kancelář sídlí na
adrese Pod Kaplankou 483, vchod
je z ulice Na Kaplance. Před první
návštěvou je nutné se objednat telefonicky u některé z našich pracovnic.

jiní zájemci ze vzdálených měst. Bez
osobního kontaktu v rodině to ale
často stejně nejde, a tak nyní kombinujeme obojí. Od září plánujeme
další vlnu zapůjčování notebooků
do rodin.

n S jakými problémy se v Berouně nejčastěji setkáváte?
Nejčastěji se na nás obrací rodiče dětí na základních školách, kteří
nedokáží sami své děti podpořit
v domácí školní přípravě, při hrozícím propadnutí, při doučování
na reparát, na přijímací zkoušky
apod. Teď v průběhu covidové epidemie se na nás výrazně více začali
obracet i učitelé ze základních škol,
kteří mají ve svých třídách děti bez
připojení k internetu, bez počítače
a technických vymožeností a nebylo
možné se s nimi během uzavření
škol jakkoli spojit. Vybraným dětem
jsme nabídli možnost zapůjčení
notebooku a zaplacení internetového připojení právě pro účely domácího online vyučování a komunikace
s učiteli, zároveň děti takto na dálku
komunikovali se svými doučujícími
dobrovolníky. Mnohé z nich se doučují i přes prázdniny a posunem celé
služby do online prostředí se nám
výrazně rozšířily možnosti náboru
dobrovolníků. Již nemusíme hledat
lidi ochotné věnovat dvě hodiny
týdně potřebným dětem jen v rámci
Berouna a okolí, do doučování online se mohou zapojit studenti nebo

a jsou to právě příběhy s dobrým
koncem, které nás motivují v práci
pokračovat. Když se podaří úspěšně zastavit exekuci a člověk pak má
rázem celkovou dlužnou částku ke
splacení sníženou o deseti tisíce,
když ze stipendijního programu
podpoříme studentku z nemajetné
rodiny, která se pak díky psychické
i finanční podpoře hlásí na vysokou
školu, když se ozve učitel ze základní školy a sdělí nám, že dítě, které
už čtyři měsíce doučujeme vytáhlo
známku s matiky a češtiny ze čtyřky
na dvojku…to jsou velké malé radosti, které si pěstujeme. Teď zrovna
v kariérním poradenství řešíme případ klienta, který chce pokračovat
ve studiu na středním odborném
učilišti, škola ho baví a je zručný,
nicméně matka o jeho další vzdělání
nestojí a byla by radši, kdyby šel sbírat železo nebo nosil domů peníze
z brigády. Spolu s dalšími organizacemi a OSPODem dáváme dohromady finance a možnosti, aby mohl
zůstat ve škole, bydlet na internátu
a školu zdárně dokončit.

n Zdá se, že případů se šťastným
koncem díky pomoci organizace
Člověk v tísni je hodně…
Za ty skoro tři roky je jich dost

n Jak důležití jsou pro vaši činnost dobrovolníci?

Dobrovolníci jsou pro nás především ve vzdělávacích službách
nepostradatelní. Ve velkých univerzitních městech se jimi stávají
především studenti vysokých škol,
v Berouně jsme si museli pomoci
jinak. K našemu překvapení se nám
hlásí lidé ze všech oborů a oblastí –
paní pracující na finančním úřadě,
živnostník, učitel, žena na mateřské
dovolené, studentka střední školy…
ti všichni a mnozí další jsou ochotní
darovat svůj čas a dovednosti dětem
z chudších rodin a my jim za to moc
děkujeme. Pro nás je u dobrovolníků důležitá hlavně jejich motivace,
ochota zkoušet nové věci, vymýšlet
spolu s námi, jak by to mohlo jít.
A pak také trpělivost, spolehlivost,
samostatnost. Úvodní školení i průběžnou podporu poskytují všem
našim dobrovolníkům pracovnice
podpory vzdělávání.
Pokud by měl někdo ze čtenářů
zájem pomoci nám s doučováním
děti na Berounsku, rádi vás u nás
přivítáme. Obracejte se prosím
na kolegyně Ivetu Matouškovou:
770 128 272 email: iveta.matouskova@clovekvtisni.cz a Barboru Plecháčkovou: 778 442 529 email: barbora.plechackova@clovekvtisni.cz.
n Jak mohou Berouňáci pomoci,
pokud se nemohou přihlásit jako
dobrovolníci?
Fanděte Člověku v tísni i ostatním pomáhajícím neziskovým organizacím, děláme užitečné věci,
které prospívají nám všem. A pokud
některé z nich přispíváte, ptejte se,
co za vaše peníze udělaly, komu pomohly a jak. Naše organizace projde
ročně desítkami auditů a kontrol,
veškeré finance, které získáme, jsou
kontrolovány nejen námi, ale i našimi donátory, nezávislými auditory
a státními i evropskými kontrolními
orgány. Stát, samospráva i poskytovatelé sociálních a návazných služeb
mají všichni své místo v systému
a bez vzájemné spolupráce se neobejdeme. Vždy na tom pak totiž tratí
obyvatelé měst a regionů, kde taková spolupráce nefunguje. Máme
srovnání s jinými městy a Beroun
je v tomto ohledu otevřeným a komunikujícím městem, které na své
obyvatele myslí a snaží se nezapomínat ani na ty nejposlednější z potřebných. n
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Lyrická kouzla Květy Makovské

O

d 9. září se mohou návštěvníci
Městské galerie Beroun potěšit výstavou Květy Makovské nazvanou Lyrická kouzla, která bude
zahájena ve středu 9. září v 17. 00.
Cestovatelka, malířka, sochařka

Vstupenky v prodeji
n 16. 9. Brouk v hlavě; KD Plzeňka; divadlo; 19:00
n 22. 9. Asonance; koncert; KD
Plzeňka; 19:00
n 29. 9. Halina Pawlowská - Manuál zralé ženy, KD Plzeňka; talkshow; 19:00
n 1. 10. Moussa Cissokho Afrikan
projekt; Klub KD Plzeňka; koncert;
20:00
n 18. 10. Hurvínkova cesta do
Tramtárie; divadlo pro děti; KD
Plzeňka; 11:00
n 18. 10. Ve dvou se to lépe;
Divadlo Spejbla a Hurvínka PRO
DOSPĚLÉ; KD Plzeňka; 18:00
n 19. 10. Bee Bakare Witch
Band (UK); Klub KD Plzeňka;
koncert; 20:00
n 18. 11. Drahá legrace; divadlo; KD Plzeňka; 19:00 (Náhradní termín za 23. 4. , původní
vstupenky zůstávají v platnosti)
n 22. 11. Diana Silveira (Lagos/
London); Klub KD Plzeňka; koncert; 20:00
n 28. 11. Čarodějnický učeň;
pohádka; KD Plzeňka; 14:00
n 7. 2. Rukojmí bez rizika; divadlo; KD Plzeňka; 19:00; (Náhradní termín za 25. 3. , původní
vstupenky zůstávají v platnosti)
Informace o novinkách vám
můžeme zasílat e-mailem. Stačí zaslat žádost o zasílání na
mic@mkcberoun.cz. n
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a keramička vypráví na své výstavě
pohádku o přírodě a lidech v ní.
Výtvarnice narozená v Praze
prožila své dětství v Chodouni
u Zdic. Po ukončení studia na gymnáziu v Hořovicích odešla studovat

výtvarnou výchovu, matematiku
a deskriptivní geometrii na Pedagogickou fakultu UK. Po jejím absolvování se přestěhovala do Berouna,
kde žije dosud. Známe ji jako vyučující na Jungmannově ZŠ, ZUŠ Václava Talicha a na zdejším gymnáziu.
Mnozí z jejích žáků získali za svoji
výtvarnou práci řadu celostátních
i mezinárodních ocenění.
Květa Makovská získala své
dovednosti
studiem u Ladislava Leitgebla (malba), Václava Pence
(Metodika), Cyrila
Boudy (grafika) a Františka Zedníčka (keramika
a užitá tvorba). Vzdělávala
se celý život také na kurzech krajinomalby a arteterapie, v keramickém

studiu Jarmily Tyrnerové a Luďka
Skoblíka a byla rovněž účastnicí
keramického sympozia v Koněšíně.
Mnoho let vystavovala také na
berounských hrnčířských trzích,
kde v roce 2003 získala 1. místo
v soutěži o zahradní květinovou
plastiku.
V současné době je její tvorba
širokým spektrem námětů a žánrů.
Uspořádala mnoho výstav v tuzemsku i v zahraničí a zúčastnila se
také mezinárodních plenérů v Polsku (Brzeg, Petřikow, Przewoz).
S velkým zájmem se setkaly její
výstavy v partnerském německém
Goslaru. Rovněž v berounské galerii jste mohli vidět několikrát její
nezaměnitelné keramické objekty
a obrazy.
V keramice preferuje Květa Makovská keramickou hlínu ostřenou
šamotem. Její variace květinových,
figurálních a zvířecích plastik obohatí interiér i exteriér. V malbě
tíhne k olejomalbě a pastelu. Její
obrazy zachycují přírodu zblízka,
jakoby pod mikroskopem.
Nové vystavené sochy, drobná
keramika i obrázky z cest vás jistě
mile překvapí. Na výstavě nebudou
chybět ani tradiční obrazy Květy
Makovské. Jana Forejtová n

Jiří Poslední:
Grafosnění

J

iří Poslední bude v galerii
v Holandském domě vystavovat své Grafosnění. Výstava bude
zahájena v pondělí 7. 9. v 17:00
a navštívit ji můžete do soboty
26. září. Z důvodu konání oslav
Dnů evropského dědictví (EHD)
bude v sobotu 12. září prodloužena otevírací doba galerie (otevřeno bude i odpoledne od 13:00 do
17:00).
Jiří Poslední začal docházet na
soukromá výtvarná školení k ak.
malíři J. F. Pistoriusovi, kde se několik let seznamoval s oborem grafiky. Ta jej nakonec ohromila natolik,
že se jí věnuje v technice suché jehly a sítotisku již několik desítek let.
Jeho díla často doprovázejí bibliofilie či sbírky poezie, a to nejen jeho
vlastní (vydal jich zatím deset), ale
i jiných autorů. Námětem veršů JP
bývá často klášter Chotěšov, který
je další z jeho osudových záležitostí - počátkem 90. let se totiž stal
jedním z dobrovolných členů Spolku na záchranu kláštera v Chotěšově, a deset let byl správcem
tohoto objektu, kde stále působí
jako průvodce a spoluorganizátor
výtvarných výstav. Spisovatelka
Alena Ježková o něm ve své knize
Tichá srdce napsala: „V podzimních a zimních sychravých dnech,
kdy je vhodné pozorovat opuštěné
baroko, chodívá chodbami kláštera
jeho správce pan Poslední a skládá
o něm básně.“ (aš) n
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Klubíčko rozšiřuje své aktivity
Využijte pestrou
nabídku služeb
Potřebujete si odpočinout
a zpestřit den vašim blízkým s postižením? Nabízíme pomoc – pravidelné aktivity v Penzionu Klubíčko
Vráž i jinde. Klubíčko Beroun, z.ú.
rozšiřuje od září nabídku pravidelných aktivit pro děti a dospělé se
zdravotním postižením a seniory.
Každý den provozujeme tréninkové pracoviště, kde se klienti
připravují na budoucí zaměstnání v našem Sociálním podniku
Klubák, na pracovištích kuchyň,
pekárna, úklid a pojízdná kavárna
KlubkoCafé (stánek). Ve tvořivé dílně vyrábíme mnoho různých dárkových předmětů. Pro naše klienty je
připravena také terapie, relaxace
a kroužek Vařečka.
Každý týden nabízíme následné
aktivity: jóga - skupinové i individuální cvičení - Penzion Klubíčko Vráž,
canisterapie - individuální i skupinová - Penzion Klubíčko Vráž,

Upozornění
NOVÁ OTVÍRACÍ DOBA
MĚSTSKÉ KNIHOVNY
n ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ/
STUDOVNA
Po, St, Čt 8:00 - 18:00
Út
ZAVŘENO
Pá
8:00 - 15:00
So
9:00 - 12:00
n ODDĚLENÍ PRO DĚTI
Po
8:00 - 18:00
Út
ZAVŘENO
St, Čt
12:00 - 17:00
Pá
12:00 - 15:00
So
9:00 - 12:00
(poslední v měsíci)
n POBOČKA SÍDLIŠTĚ
Po
8:00 - 11:00
12:00 - 18:00
Út
ZAVŘENO
St
12:00 - 18:00
Čt, Pá
8:00 - 11:00
12:00 - 15:00
So
9:00 - 12:00
(první v měsíci)

muzikoterapie – Penzion Klubíčko
Vráž, výtvarný kroužek - Penzion
Klubíčko Vráž, skupinové cvičení Sokolovna Vráž, polodenní výlety
na různá místa, zooterapie - Ranč
Bílý kámen Svinaře a Ranč Hýskov,
kroužek keramiky, solná jeskyně.
Jednou měsíčně vyrážíme na bowling do Kladna, kde je bezbariérový
přístup.
Každý první víkend v měsíci pořádáme víkendovku s výletem, tedy
výlety po celé republice, večerní
grilovačky, diskotéky, kino a další.
Pokud máte o aktivity zájem, kontaktujte nás na emailu sluzby@klubickoberoun.cz, tel. 720 289 346.
Představujeme novinku:
Pojízdnou kavárnu KlubkoCafé
Sociální podnik Klubák, který
zaměstnává pracovníky s handicapem, rozšiřuje nabídku služeb
pro veřejnost a tím i počet zaměstnanců s handicapem. Od letošního ledna zajišťujeme asistovanou
dopravu, kterou díky dotaci Města
Beroun pravidelně využívají zejména berounští senioři.
Nově rozšiřujeme nabídku pro
veřejnost o Pojízdnou kavárnu
KlubkoCafé, kde si budou moci návštěvníci berounských trhů a kulturních a sportovních akcí v okolí
zakoupit výbornou kávu a k ní naše
domácí bábovky, perníky, koláče,
buchty aj.
Postupně budeme sortiment
obohacovat o sezónní pomazánky,
zeleninové a ovocné saláty, domácí
limonády, smoothies, zeleninové,
ovocné nebo kombinované fresh
šťávy aj.
V Pojízdné kavárně KlubkoCafé
můžete zakoupit i drobné dárkové
předměty vyrobené klienty NNO
Klubíčko Beroun. A rádi zajistíme
i catering na vaše firemní, školní,
rodinné a jiné akce. Využíváním
naší asistované dopravy, nákupem
v Pojízdné kavárně KlubkoCafé
nebo objednáním cateringu podpoříte zaměstnávání osob se zdravotním postižením. n

Přijďte si zaběhat a podpořit Charitu Beroun

V

e čtvrtek 17. září pořádá
Charita Beroun na Husově
náměstí IV. charitativní běh Berounem, jehož výtěžek podpoří
služby pro seniory, osoby bez přístřeší a rodiny s dětmi v nouzi.
Odpoledne od 13:30 si na náměstí můžete nechat změřit tlak,
hladinu cukru, zkusit testy paměti
či získat informace o Alzheimerově
nemoci. Děti se mohou těšit na

www.mesto-beroun.cz

Botanická zahrada představila
Berouňanům výjimečný projekt

O

byvatelé i návštěvníci Berouna se v průběhu srpna mohli v sousedství Pražské brány seznámit se speciálním projektem Botanické zahrady hl. města Prahy nazvaným Kořeny osobností. Známé
osobnosti z oblasti kultury, sportu či veřejného života se v rámci tohoto projektu sami chopili lopaty a zasadili některý ze vzácných nebo
zajímavých stromů nebo rostlin právě v prostorách pražské botanické
zahrady. Na speciální putovní výstavě, která měla zastávku právě
i v Berouně, jsme se mohli na vlastní oči přesvědčit, kolik známých
tváří se již do projektu zapojilo. n

Sabotáž připomíná deska
na hlavním nádraží

N

a hlavním vlakovém nádraží v
Berouně se ve čtvrtek 7. srpna
uskutečnil vzpomínkový pietní akt
u příležitosti 77. výročí od sabotáže
na železniční trati mezi Berounem
a Srbskem. Vzpomínka byla věnována památce vlastence Františka
Urbana, profesora místní obchod-

ní akademie, a odbojářů, kteří byli
za své hrdinství nacisty popraveni
dne 18. 12. 1943 v Terezíně. Hrdinství zmíněných mužů v současné
době připo
míná pamětní deska umístěná v
hale vlakového nádraží. Památku
uctila i starostka města Soňa Cha-

Druhé čtyřicátiny Jitky Vrbové

J

itka Vrbová s pěveckým sborem Bonbon vystoupí 24. září
v 19:00 v sále České pojišťovny.
Pěvecká legenda paní Jitka Vrbová
slaví v letošním roce své 80. narozeniny. Po velkém úspěchu prvního
společného koncertu berounského
pěveckého sboru Bonbon s Jitkou
Vrbovou v dubnu 2019 přivítáme
tuto pěveckou legendu opět v Berouně a její kulaté narozeniny s ní
jaksepatří oslavíme.

Autorem zdařilých aranžmá
známých trampských písní pro
Jitku Vrbovou a sbor Bonbon je
klavírista Radim Linhart. Sbor
diriguje Bohumila Vokáčová.
Zpěváky doprovodí skupina Niagára Radima Linharta. Vstupné 150 Kč. Předprodej vstupenek v Městském informačním
centru. Koncert se koná za finanční podpory města Berouna.
Bohumila Vokáčová n

skákací hrad, tvůrčí a sportovní
hry. Zakoupit si budete moci i výrobky z šicí charitativní dílny.
Vrcholem odpolední části bude
kruhový trénink se SuperKruháčem. Start charitativního běhu po
nových trasách bude v 18:00. Akce
proběhne za finanční podpory
a pod záštitou města Beroun. Startovné 100 Kč, děti zdarma. Charita
Beroun n
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Císař stráví Noc na Karlštejně. Posté
J

Stavebnice
Merkur v Berouně!

V

ydejte se za fenomenální stavebnicí, se kterou si hrály generace dnešních dědečků a tatínků.
Zaujme a zabaví i současné děti.
Výstavu s názvem Fenomén Merkur
připravilo Muzeum Českého krasu
ve spolupráci s největším sběratelem stavebnice Merkur v republice,
panem Jiřím Mládkem. Obdivovat
můžete propracované stavby i modely různých velikostí a náročnosti
provedení - Eiffelovu věž, ruské
kolo, vlak s mnoha vagóny, auta,
letadla… Výstava mapuje téměř
stoletou historii této legendární
stavebnice. Malé i velké techniky
zveme do herny, kde si mohou postavit vlastní model ze stavebnice
Merkur. Vernisáž je plánována na
10. září 2020 od 17 hodin v Muzeu
Českého krasu, Husovo náměstí 87,
Beroun. Výstava potrvá do 15. listopadu 2020. (vk) n

ubilejní, sté představení poberounského muzikálu Noc na Karlštejně se odehraje v pátek 4. září na
nádvoří zámku v Dobřichovicích. Na
stejném místě, kde si původní inscenace známé hudební veselohry, jež
na jedno pódium svedla profesionály i ochotníky z kraje kolem dolního
toku řeky Berounky, odbyla v roce
2006 svoji premiéru.
Ano, už neuvěřitelných patnáct
let vítá dobřichovický Karel Král
v roli purkrabího na Karlštejně
císaře Karla IV. Toho do roku 2012
představoval nezapomenutelný Vladimír Čech; když se pak o rok později předčasně odebral do hereckého
nebe, vystřídal jej slavný herecký
bard Václav Vydra. Ten se role Otce
Vlasti zhostí i při stém představení
4. 9. Jeho choť ztvární Nikol Vaňková, která císařovnu Elišku »zdědila«
po své mamince Monice. Jan Rosák
a Petr Jančařík budou diváky bavit
v kostýmech Vévody bavorského
Štěpána, resp. Krále cyperského
Petra, popletu Peška Hlavně, královského šenka, představuje další
profesionál – muzikálový herec Ondřej Bábor.
Těšit se ale můžete i na ostřílené
a mnoha rolemi prověřené ochotníky, z nichž nejeden je doma přímo
v Dobřichovicích. To je případ Petra

PODROBNÝ
PROGRAM

Sobota 19. 9. 2020
Tetín

Program i v pátek 18.9. a v neděli 20.9.

SOBOTA 19.9.
Program na hlavním pódiu
11.00 – 12.30
13.00 – 13.30
13.30 – 14.30
15.00 – 16.00
17.00 – 18.00
18.00 – 18.30
19.30 – 20.30
21.00 – 22.00

Mše svatá, celebruje prelát Michael Fuchs z Řezna
+ Přítomno Palladium země České (kopie)
Vystoupení dětí MŠ Tetín
Slavnostní vyhodnocení 5. celosvětového srazu
Ludmil a Bořivojů
Divadlo Pirát
Kapela Tajemoje
Velké překvapení – návštěva z USA
Deep Purple revival
ABBA stars revival

Celý program na pódiu provede moderátorka Ema Klementová

Program v kostele sv. Ludmily
09.00 – 10.30
13.00 – 17.00
16.00 – 16.45
18:30 – 19.30

Vystaveno pro veřejnost: Palladium země České (kopie)
Řeckokatolické zpěvy + požehnání
Koncert klasické hudby

Další program
10.00
10.00 – 10.30
10.00 – 13.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
14.00 – 15.00
17.00 – 18.00
12.00 – 18.00

Pěší pout z nádraží Beroun (2 km na Tetín)
Zpověď (kostel sv. Kateřiny)
Registrace srazu Ludmil a Bořivojů (stánek před kostelem sv. Ludmily)
Tetínské trhy (náměstí)
Výstava o sv. Ludmile (kostel sv. Jana Nepomuckého)
Burčáková slavnost + od 14.00 – 18.00 živá hudba (u vinotéky)
Koncert Koryčanský (Komunitní centrum)
Přednáška (Komunitní centrum)
Pouťové atrakce (náměstí)

PÁTEK 18.9.
19.30

Letní kino – Slavnosti sněženek (Hlavní pódium)

NEDĚLE 20.9.
11.00 – 12.00
10.00 – 18.00
18.00 – 19.00
10.00 – 18.00

Mše (kostel sv. Ludmily)
Výstava o sv. Ludmile (kostel sv. Jana Nepomuckého)
Přednáška v muzeu (Muzeum Tetín)
Pouťové atrakce (náměstí)

Park před kostelem sv. Jana Nepomuckého
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
14.30 – 17.00
14.30 – 17.00
15.00 – 16.00

Pořadatelé:

Skupinové malování Tetína
Malý Tetínských trh
Malování s Maruš Smetanovou
Vymetání půdy
Kapela Erisha

Akci finančně podpořili:

www.mesto-beroun.cz

VSTUP ZDARMA

Říhy, který představuje arcibiskupa
Arnošta z Pardubic, jeho ženy Aleny
(hofmistryně Ofka) i půvabné Diany
Horké Šeplavé, skvělé muzikantky
a zpěvačky, která
se premiérově
představí v roli
»ztřeštěné« Aleny, milé Peška.
Sbor manů bude
také
tentokrát
sestaven z dobřichovických zastupitelů a starostů
poberounských
obcí, resp. měst,
spolu s herci
a zpěváky své
umění předve-

dou šermíři a metači ohně, chybět
nebude ani koza či kůň. Všech předchozích 99 představení bylo vyprodaných. Miloslav Frýdl n

Berounský Fotoblázinec už poosmé

V

sobotu 10. října se od 10:00
do 18:00 bude konat již osmý
ročník berounského nekomerčního
festivalu Fotoblázinec.
Festival je tradičně pořádán
jednou za dva roky ve spolupráci
s Městskou knihovnou Beroun.
Přehlídka je podporovaná městem
Beroun a je otevřena fotografům
a fotografkám nejrůznějších žánrů
a úrovní. V sobotu 10. října se v areálu knihovny sejdou fotografové z Berouna i okolí. Každý z přihlášených
fotografů představí svou tvorbu na
prostoru tradičně vymezeném třemi
metry šňůry.
Registrovaní fotografové mohou
předvést i svou schopnost improvizace ve fotolovu, rychlém lovu fotografií na určené téma.
Během dne proběhne hodnocení
vystavených fotografií a snímků z fotolovu odbornou porotou a zároveň
probíhá i divácké hodnocení. Autoři
nejúspěšnějších fotografií dostanou
diplom a odměnu nejen z tomboly.
Návštěvníci z řad široké veřejnosti se mohou těšit na rozmanitou
přehlídku zajímavých fotografií a na
bohatý doprovodný program. Oblíbenou součástí festivalu jsou přednášky o fotografii a zážitky z cest. Na
co se těšit letos? Tento ročník bude
s příchutí MAKRO.
Program festivalu tvoří pokročilí
fotografové i sami vystavující, takže
nejsou vyloučena mnohá příjemná
překvapení. Sledujte festivalový web

www.fotoblazinec.cz, kde najdete
další informace a také pokyny potřebné k registraci vystavujících.
Pozor, vystavovat mohou pouze předem přihlášení fotografové. Ukončení přihlášek je 30. září 2020.
Výběr nejlepších fotografií bude
základem výstavy To nejlepší z Fotoblázince v prostorách knihovny od
12. do 31. října 2020.
Irena Bucharová n

Rakovničtí fotografové
v Centru Na Verandě

P

řed koncem prázdnin byla
ve společných prostorách
Centra Na Verandě, z.ú., domova pro seniory zahájena výstava
dvou rakovnických fotografů –
seniorů Zdeňka Ledviny a Zdeňka Radvana. Před čtyřmi lety se
tito dva Zdeňkové z rakovnického fotoklubu Amfora rozhodli
nedávat výsledky svého fotografování, kterému se celoživotně
věnují, jen tzv. do šuplíku“, ale
ozvláštnit jimi denní život lidem
ve stacionářích a domovech pro
seniory. Většina obrázků je pořízena na cestách po našich a cizích krajích. Prezentaci svých fotografií doplní v průběhu trvání
výstavy vyprávěním o jejich vzniku. Například Zdeněk Ledvina
přiblíží klientům své putování
po Gruzii i jinde. (cnv) n

PARKOVÁNÍ ZDARMA u tetínského fotbalového hřiště,
kyvadlová doprava z parkoviště zajištěna ZDARMA
BUS: posílena spojení autobusové nádraží Beroun – Tetín náves

Hlavní partneři:

Partneři:

Prohlídka zámku a zahrady v Troji

V

sobota 5. 9. se uskuteční mimořádná prohlídka zámku a zahrady v pražské Troji s historikem umění Jaroslavem Sojkou, hlavním kurátorem
uměleckých sbírek Pražského hradu v rámci cyklu Setkání s autory které
máte rádi. Sraz zájemců před hlavním vchodem zámku Troja v 10:00. Není
třeba se přihlašovat – podrobnější informace na 603 830 296. (mh) n
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Berounští plavci bodovali
na závodech v Rakousku

V

červenci proběhlo v Maria
Enzersdorfu na předměstí
Vídně mezistátní utkání pod názvem Duel in the Pool. Po delší
pauze díky COVIDU 19, kdy plavci
nemohli závodit, se uskutečnilo
trojutkání (AUT - CZE - SVK) z původního čtyřutkání když se na
poslední chvíli odhlásili maďarští

n Ivana Sahulová na stupních
vítězů.

plavci. S českou reprezentací se
zúčastnili závodů dva berounští plavci: David Ludvík a Tomáš
Míka, kteří výborně reprezentovali
Českou republiku, Město Beroun
i TJ Lokomotivu Beroun.
Skvělou formu předvedl David
Ludvík mezi staršími juniory, když
si s přehledem doplaval pro zlato na
své oblíbené trati 200 metrů znak.
Výborně zaplaval také 100 metrů
znak, kde byl však nasazený mimo
soutěž. Obě disciplíny zvládnul ve
svých osobních rekordech. V dalších
disciplínách skončil jednou na čtvrtém a dvakrát na pátém místě.
Tomáš Míka nezůstal pozadu
za svým oddílovým kolegou a na
stupně vítězů si došel pro dvě
bronzové medaile za 50 a 100
metrů K. Dále na 200 metrů polohovém závodu, který plaval mimo
soutěž, podal výborný výkon
a opět dosáhl na osobní rekord.
Svými výbornými výkony berounští plavci tak přispěli k celkovému
1. místu celého týmu. LoBe n

n Berounský šachový klub.

Šachy – královská hra královských
měst Beroun a Goslar

Š

achový klub partnerského
města Goslar v roce 2021 oslaví výročí 100 let. Při této příležitosti
plánují uspořádat setkání a turnaj
s šachisty z partnerských měst. Již
v letošním školním roce byla pod
vedením Martiny Januškové (JŠ
anglictina-beroun) odehrána desetiměsíční šachová korespondenční
partie – berounský dětský šachový
klub (bílé figury) proti dětem z goslarského klubu (černé figury). Za
berounský klub hrálo sedm dětí ve
věku 9-14 let. Partie byla těsně před
prázdninami zakončena remízou,
která je pro Beroun velkým úspě-

www.mesto-beroun.cz

chem! Přehrajte si naši korespondenční partii dle zápisu. (jš) n

Bratři jak se patří – to jsou Kobrové

T

J Lokomotiva Beroun ovládla
53. ročník etapového závodu
na Velodromu v Brně v kategorii
U17. Závod absolvovalo 45 dráhařů
z 5 zemí. Velmi prestižní závod od
první etapy cyklisté z TJ Lokomotiva Beroun kontrolovali a zaslouženě zvítězili. Naši hoši si poradili
s početnějšími týmy Favoritu Brno
a Pardusu Prostějov a získali velmi
cenné vítězství. Richard Kobr dokázal s přispěním svého bratra Roberta

přesvědčivě bodovat v každé etapě
a s náskokem vyhrál celý závod.
Další závody se konaly na velodromech v Praze a Plzni. V prvním
závodě zvítězil Richard Kobr a Robert skončil čtvrtý. V Plzni byl Richard druhý a Robert obsadil celkově šesté místo. Výborné výsledky též
předvedli na ČP mládeže v Olomouci,
když v konkurenci více jak 100 závodníků byl Richard Kobr 6. a Robert
11. (LBC) n

Mistr republiky v paddleboardingu je z Berouna!

P

addleboarding už není jen zábava, kterou si užívají lidé na
dovolené. Jedná se o atraktivní, u nás
poměrně nový sport, který přitahuje
čím dál více zájemců i z řad profesionálních sportovců. Má dokonce ambice stát se olympijským sportem.
Již čtvrtým rokem mohou zájemci porovnat své síly v soutěži
Českého poháru v paddleboardingu
ČFSUP a to ve třech soutěžních disciplínách: sprint, technical race, long
distance.
Závodníci reprezentující město
Beroun se závodů pravidelně účastní, dosahují mnoha úspěchů. Tak
není překvapením, že se zúčastnili
také Mistrovství České republiky, které se konalo o víkendu 17. – 19. 7.
na Veselských pískovnách. Nejúspěšnějším z nich se stal Michal Kopecký,
který vybojoval hned dva tituly Mistra České republiky a jedno druhé
místo. Prví dva tituly získal v kategorii Open I-SUP disciplíně sprint
a technical race. Druhé místo obsa-

dil v závodu long distance. Ve svém
prémiovém roce na paddleboardu
dosáhla skvělého třetího místa i Dita
Goralczyk reprezentující Lokomotivu
Beroun.
Jako součástí Českého poháru
se uskutečnil i první závod v tomto
sportu v Berouně, a to o víkendu
15. – 16. 8. v Kempu Na Hrázi. Podrobnější reportáž přineseme v dalším čísle. Petr Šírer n

Tenisté LTC Beroun vybojovali vítězství ve čtyřhře

H

ráči LTC Beroun Tomáš Slaboch a Ondřej Lojka na tenisovém turnaji, který pořádala TJ Lokomotiva Beroun, vybojovali vítězství
ve čtyřhře. Po více než 2 hodinách
a několika odvrácených mečbolech
od stavu 2:6, 3:5 dokázali vyhrát
v tiebreaku 20:18 a v konečném super tie-breaku 10:8. Tomáš zároveň
ve dvouhře skončil na krásném druhém místě. Monika Nováková n
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Ivana a David Sahulovi
se kvalifikovali na ME
N
aší berounskou skupinu navštěvují opravdu nadaní studenti. Například Ivana Sahulová,
která na Mistrovství České republiky získala zlatou medaili ze sportovního boje, tudíž se nominovala na
Mistrovství Evropy. Dále také David
Sahula vyhrál stříbrnou medaili ze

n Ivana Sahulová na stupních
vítězů.

sestav a byl rovněž nominován na
evropský šampionát. Ačkoliv bylo
Mistrovství Evropy zrušeno kvůli
pandemii nepřestávají na sobě pracovat. Kromě toho Ivana úspěšně
složila zkoušku na I. dan na letním
kempu, který se konal v červenci
v našem taekwondo centru na Beztahově. Mimo jiné z berounské skupiny také úspěšně složila zkoušku
na II. dan Eliška Fuxová nebo Radek
Záhejský a Mária Trundová, kteří
složili zkoušku na III. dan. Tímto jim
znovu gratulujeme.
Chcete si tento sport také vyzkoušet? Neváhejte a přidejte se
k nám na tréninky každou středu
od 15:00 v TJ Lokomotiva města
Beroun pod vedením Mezinárodního Instruktora TKD ITF Tomáše
Komrsky, držitele V. danu. Pro bližší informace navštivte náš web na
www.tkd.cz. Nikol Křížová n

Beroun – hlavní město
ženského světového golfu!

V

Berouně jsme se na konci
prázdnin dočkali skutečného
sportovního svátku. V Beroun Golf
Clubu se totiž uskutečnil Tipsport
Czech Ladies Open, největší golfová
událost roku na českém území, která je součástí profesionální Ladies

Běháme pro Emu

V

neděli 6. září se od 10:00
v areálu zámečku Králův Dvůr
uskuteční 1. ročník akce Běháme
pro Emu. Emička Radová ze Zdic
s diagnózou kongenitální myotonické dystrofie typ 1. Pojďme podpořit
dobrou věc a ještě si navíc zasportovat. Registrace: behproemu@seznam.cz nebo na místě 9:00 - 10:00.
VIP hostem bude Šárka Strachová
olympijská medailistka a mistryně
světa. Chybět nebude doprovodný
program: tombola - ukázka parkouru, workshop, malování na obličej,
ukázka psího sportu Agility, historické a hasičské vozy, občerstvení.
Startovné: dospělí od 15 let: 100
Kč, děti 6 - 15 let: 50 Kč, děti do 6
let: dobrovolné. Trasy: sport - 4,4
km, hobby - 2,5 km, dětská - 100
m (ji) n

European Tour. Nejlepší světové
hráčky se na berounském hřišti potkaly poslední srpnový víkend a hrály o 200 000 euro. „Nemůžu být nadšenější,“ uvedl ředitel profesionální
Ladies European Tour Joao Pinto na
tiskové konferenci v Beroun Golf
Clubu. „Hřiště je směsí dramatických výzev a skórovacích jamek. Jde
o první turnaj LET na kontinentu po
pandemické přestávce.“
Turnajový promotér Luboš Koželuh poděkoval za podporu všech
klíčových partnerů, sázkové společnosti Tipsport, Beroun Golf Clubu
a Ladies European Tour. „Měli jsme
dlouhé období nejistoty, zda vůbec
bude možné turnaj uspořádat.
Přípravy nebyly jednoduché,“ řekl
promotér.
„Každá akce nás posouvá výš,
a v případě Ladies European Tour
je to výjimečná událost,“ těší se
Vojtěch Matějček, prezident Beroun
Golf Club. A výjimečná byla i pro samotný Beroun a jeho občany. Turnaj
byl totiž zpřístupněn pro veřejnost,
a tak lidé mohli na berounském hřišti vidět hrát ty nejlepší z nejlepších
golfistek na vlastní oči. n

Bronzová medaile pro Báru Stýblovou

N

a Mistrovství ČR mužů
a žen v atletice, které 8. 9. srpna hostil plzeňský městský
stadion, se z Berouna vypravila
poměrně početná skupina atletů.
Tradičně nejúspěšnější byla
Bára Stýblová, která v Plzni vybojovala své první stupně vítězů
v kategorii dospělých. Podařilo se
jí to v obtížné disciplíně 3000 m
překážek a získala tak bronzovou
medaili. K ní přidala i výborné šesté místo v běhu na 1500 m.
Hned při svém prvním startu
mezi dospělými se prosadil junior

Ondřej Škrland, který na trati 400
m postoupil do finále a v něm ve
svém novém osobním rekordu obsadil skvělé sedmé místo. Na čtyřstovce se dařilo i jeho oddílovému
kolegovi Adamu Sudkovi, který
také v osobním rekordu skončil na
celkovém dvanáctém místě.
Dvojí zastoupení měla berounská Lokomotiva i na trati 800 m.
Také Johanka Šafránková si zlepšila svůj osobní rekord a brala konečné desáté místo. Anita Žáková
dokončila závod na čtrnáctém
místě. Jitka Šafránková n

SUPERKRUHÁČ

ROZ HÝBE
BERO UNSKÉ

NÁ MĚSTÍ

17. 9. od 16:30
WWW.SUPERKRUHAC.CZ

vstup ZDARMA
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